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Program Strategiczny pn. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego
zrównoważonego rozwoju gospodarki” został zrealizowany w okresie od 2.03.2009 r. do
30.09.2015 r. na podstawie umowy nr POIG.01.01.02-14-034/09 o dofinansowanie projektu,
zawartej w Warszawie w dniu 30.12.2009 r. pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa
Wyższego a Instytutem Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytutem Badawczym,
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1. Badania i rozwój
nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy
gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych
i prac rozwojowych.
Celem głównym Programu Strategicznego było opracowanie, z wykorzystaniem
zaprogramowanych wyników badań naukowych i rozwojowych, zaawansowanych rozwiązań
produktowych i procesowych przygotowanych do wdrożeń gospodarczych w obszarze
wytwarzania i eksploatacji obiektów technicznych.
Do celów szczegółowych Programu zaliczono:
 opracowanie modelowych mechanizmów i struktur wspomagających procesy
innowacyjne oraz metodyk transformacji wyników badań naukowych i specjalizowanych
procedur transferu rozwiązań innowacyjnych, wraz z metodami i narzędziami
stymulującymi i wspomagającymi procesy transformacji, transferu i komercjalizacji,
a także nowych technologii rozwoju kapitału intelektualnego dla zwiększania
innowacyjności gospodarki;
 opracowanie zaawansowanych technologii inżynierii powierzchni dotyczących
multifunkcjonalnych warstw hybrydowych o programowanych parametrach użytkowych
i eksploatacyjnych, a także specjalizowanych układów sterowania i automatyki,
modułowych systemów mechatronicznych, metod i systemów monitorowania procesów
i kontroli jakości w produkcji oraz systemów informatycznego wspomagania procesów
wytwarzania i eksploatacji;
 opracowanie metod i aparatury do: identyfikowania procesów destrukcji materiałów
i systemów technicznych, komponentowych badań tribologicznych, badań testowych
i certyfikacyjnych, badań materiałów funkcjonalnych i nanomateriałów, diagnostyki
procesów technologicznych, a także specjalizowanych urządzeń technologicznych oraz
modułów wykonawczych;
 opracowanie metod i systemów wspomagania eksploatacji maszyn i obiektów
technicznych, ekologicznych technologii wytwarzania, eksploatacji, recyklingu i utylizacji
materiałów eksploatacyjnych oraz metod, technologii i systemów zagospodarowania
materiałów odpadowych, w tym z wykorzystaniem procesów biotechnologicznych;
 opracowanie metod, procedur i systemów w zakresie zwiększania bezpieczeństwa
technicznego i środowiskowego, a także specjalizowanych systemów monitorowania
i diagnozowania stanu bezpieczeństwa urządzeń i obiektów technicznych.
Program obejmował obszerny interdyscyplinarny zakres 60 zadań badawczych 1
zawartych w 24 grupach zadań, które przypisano do pięciu grup problemowych:
I. Systemy transformacji wiedzy, transferu zaawansowanych technologii i komercjalizacji
innowacyjnych rozwiązań dla zrównoważonej gospodarki;
II. Zaawansowane technologie wspomagające procesy eksploatacji i wytwarzania obiektów
technicznych;
III. Aparatura badawcza oraz unikatowe urządzenia techniczne dla zaawansowanych
technologii zrównoważonego rozwoju;
IV. Systemy i metody racjonalizacji wykorzystania zasobów w procesach wytwarzania
i eksploatacji;
V. Systemy diagnostyki i bezpiecznej eksploatacji obiektów technicznych.
Program został ukierunkowany na kreowanie zaawansowanych rozwiązań
w innowacyjnych obszarach badawczych, w których Instytut posiada znaczący i uznany
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59 zadań o charakterze merytorycznym oraz 1 zadanie dotyczące przygotowania studium wykonalności wniosku
projektu
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potencjał naukowy, zaplecze laboratoryjne, infrastrukturę technologiczną, a na wymienione
rozwiązania występuje duże zapotrzebowanie gospodarcze i rynkowe.
Zrealizowany Program Strategiczny dostarczył w efekcie wiele aplikowalnych rozwiązań,
m.in. w następujących grupach: unikatowe maszyny i urządzenia, w tym aparatura badawcza
i testowa; technologie wytwarzania, rozwiązania dotyczące zmniejszania uciążliwości
ekologicznej i zapewnienia bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego; techniczne
i organizacyjne systemy wspomagania procesów produkcji i eksploatacji.
Opracowano 172 innowacyjne rozwiązania, których przydatność została zweryfikowana
w doświadczalnych i rzeczywistych warunkach eksploatacji, w tym m.in.: 52 urządzenia (m.in.
manipulatory automatyzujące procesy technologiczne, zaawansowane urządzenia
technologiczne do procesów inżynierii powierzchni, testery tribologiczne do badania
charakterystyk zużyciowych materiałów, urządzenia do utylizacji cieczy technologicznych oraz
regeneracji zużytych smarów plastycznych), 32 zestawy aparatury badawczej i testowej (m.in.
do charakteryzowania właściwości materiałów funkcjonalnych, do badania propagacji pęknięć),
33 nowatorskie technologie (technologie wytwarzania zaawansowanych warstw i powłok, w
tym nanowarstw i nanopowłok; technologie proekologiczne, technologie mechatroniczne
i optomechatroniczne), 20 nowych materiałów (materiały multifunkcjonalne i warstwy
hybrydowe, ekologiczne materiały eksploatacyjne oraz nano- i mikrokompozyty); 24
specjalizowane systemy (aplikacje informatyczne, zintegrowane systemy mikroprocesorowego
sterowania i informatycznego wspomagania procesów wytwarzania i eksploatacji, w tym
systemy hybrydowe wykorzystujące metody sztucznej inteligencji oraz systemy ekspertowe;
zaawansowane systemy do monitorowania procesów i kontroli jakości w produkcji,
specjalizowane systemy mechatroniczne, w tym roboty inspekcyjne oraz roboty i manipulatory
przemysłowe; systemy zmniejszania uciążliwości ekologicznej procesów przemysłowych;
systemy diagnostyki technicznej i bezpieczeństwa technicznego).
Oprócz innowacyjnych produktów w wyniku realizacji Programu Strategicznego
uzyskano również cenne efekty naukowe m.in. w postaci 41 nowych metod badawczych
i diagnostycznych, 26 oryginalnych modeli, 58 nowatorskich metodyk badań naukowych.
Opracowane rozwiązania produktowe, procesowe i metodyczne stanowią unikatową, w skali
kraju,
formułę
integracji
zagadnień
technicznych
z
modelami
organizacji
i zarządzania wiedzą w odniesieniu do zagadnień transformacji wiedzy i transferu
zaawansowanych technologii do zastosowań praktycznych. Podjęte działania zmierzające do
uzyskania jak najwyższego wskaźnika zastosowań gospodarczych wyników Programu
poprzez uwzględnienie w odrębnej grupie problemowej (I) zadań mających na celu
opracowanie i aplikację modeli komercjalizacji dla produktów innowacyjnych, stanowiących
efekt realizacji Programu, przyniosły zaplanowany rezultat, jakim jest instrumentarium
wspomagające zarządzanie procesami innowacji oraz stymulowania dyfuzji rozwiązań
innowacyjnych do gospodarki. Opracowane metody analizy i oceny dojrzałości
wdrożeniowej, komercjalizacyjnej i skuteczności innowacyjnej projektów badawczych zostały
zweryfikowane praktycznie na bazie wyników 60 zadań badawczych oraz 172 rozwiązań
produktowych i procesowych. Wszystkie rozwiązania stanowiące rezultat Programu
Strategicznego były poddawane okresowej (w odstępach sześciomiesięcznych) ocenie
stopnia dojrzałości wdrożeniowej (SDW), ocenie potencjału komercyjnego oraz ocenie
poziomu innowacyjności. Przeprowadzono także końcową ocenę ex post tych rozwiązań,
z wykorzystaniem oryginalnego narzędzia opracowanego w przedmiotowym Programie
Strategicznym – systemu kompleksowej oceny innowacyjnych rozwiązań technologicznych.
Wynik zrealizowanego Programu stanowią również analityczne i prognostyczne
procedury wspomagające twórcze działania innowacyjne w obszarze zaawansowanej
techniki, w tym informacyjne systemy wspomagania decyzji oraz zweryfikowane struktury
i mechanizmy aplikacji, a przede wszystkim komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych.
Opracowane i sprawdzone w praktyce oryginalne systemy oraz metodyki transformacji
wiedzy i transferu innowacji do gospodarki są dostosowane do polskich warunków
gospodarczych, społecznych i edukacyjnych, włącznie z rozwiązaniami kształcenia
ustawicznego i doskonalenia zawodowego zaprojektowanymi we współpracy z krajami Unii
Europejskiej (Francja, Hiszpania, Włochy, Niemcy, Słowacja, Rumunia).
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W ramach realizacji Programu Strategicznego podpisano 52 umowy o wykonanie usług
badawczych, w tym: 16 z uczelniami technicznymi i uniwersytetami, 11 z instytutami
badawczymi i centrami badawczo-rozwojowymi, 8 z przedsiębiorstwami oraz 17
z niezależnymi zespołami badawczymi. Podpisano także 51 uzgodnionych i sfinalizowanych
umowami deklaracji o współpracy po zakończeniu realizacji Programu pomiędzy ITeE – PIB
a przedsiębiorstwami przemysłowymi (41) i jednostkami naukowymi (10) zainteresowanymi
wynikami Programu.
W realizację Programu zaangażowano 174 pracowników naukowych, 40 studentów, 18
doktorantów oraz utworzono 25 nowych miejsc pracy niezbędnych do realizacji projektu.
Efekty Programu zostały opisane w blisko 700 szczegółowych raportach opracowanych
przez wykonawców poszczególnych zadań badawczych Programu, a także w 59 raportach
końcowych. Opublikowano je również w 10 monografiach i w ponad 400 publikacjach
w czasopismach naukowych i specjalistycznych, w tym ponad 30 w czasopismach
naukowych z części A wykazu MNiSzW oraz przedstawiono na przeszło 100 konferencjach
krajowych i międzynarodowych. Stały się także dotychczas podstawą prac habilitacyjnych (3)
i doktorskich (8), 5 prac kwalifikacyjnych (2 habilitacyjne i 3 doktorskie) znajduje się
w końcowej fazie realizacyjnej.
Możliwości praktycznego wykorzystania opracowanych produktów i technologii zostały
zweryfikowane w ramach 80 wdrożeń przemysłowych. Podpisano ponad 500 umów
dotyczących transferu wyników B+R do zastosowań gospodarczych, w tym m.in.:
 modelowa komora do badań lotnych związków organiczych pochodzących m.in.
z wyrobów farbiarskich i struktur natynkowych – wdrożona w Fabryce Farb i Lakierów
Śnieżka SA w Lubzinie;
 urządzenie analityczno-diagnostyczne do badania konsystencji materiałów plastycznych
– wdrożone m.in. w przedsiębiorstwach: ZIAJA Ltd. Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o.
w Gdańsku, SILESIA OIL Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych, INKOM INSTRUMENTS Co.
W. Kuliński & R. Kłosiński S.J. w Warszawie, IMPULS LEASING Polska Sp. z o.o.
w Warszawie;
 polimerowy mikrokompozyt do regeneracji elementów maszyn – wdrożony m.in.
w przedsiębiorstwach: RAFAKO S.A. w Raciborzu, Fabryka Maszyn PONAR-REMO Sp.
z o.o. we Wschowie, Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS
w Tarnowskich Górach, Przedsiębiorstwo PROMET w Kępnie, Windex Holding
w Zabrzu, Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego i Usług Pro-Tech we Wschowie,
Fabryka Maszyn PONAR-Rogowski w Kępnie, FTT Wolbrom S.A. w Wolbromiu;
 hybrydowe procesy obróbki powierzchniowej zwiększającej trwałość elementów maszyn
i narzędzi – dotychczas rozwiązania materiałowe wdrożono m.in. w następujących
przedsiębiorstwach: TECHMATIK S.A. w Radomiu, GERDA Sp. z o.o. w Warszawie,
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. w Łodzi, ISKRA POLAND Sp. z o.o. w Kielcach,
Zumtech-Energoprem Sp. z o.o. w Radomiu, ESIS Poland Sp. z o.o. w Kielcach,
ROHRBOGEN Sp. z o.o. w Radomiu;
 urządzenia do sprawdzania szczelności wewnętrznej i zewnętrznej oraz wyznaczania
charakterystyk eksploatacyjnych rekuperacyjnych wymienników ciepła stosowanych
w układach wentylacji mechanicznej budynków wdrożono, wykonując na nich badania
central wentylacyjnych wytwarzanych m.in. w następujących przedsiębiorstwach:
ALNOR w Woli Mrokowskiej, BARBOR Skowarcz, BARTOSZ w Białymstoku, FRAPOL
w Krakowie, NIKOL w Sobolewie, Pro-Vent w Krapkowicach, THESSLA GREEN
w Krakowie, Vents Group w Poznaniu;
 hybrydowy system wizyjny do monitorowania procesów technologicznych i kontroli
jakości wyrobów – wrożenia usługowe w przedsiębiorstwach: Browar WARKA, Grupa
Żywiec S.A., Huta Szkła TREND GLASS w Radomiu, Pipelife Polska S.A. w Strzałkowie;
 systemy optoelektroniczne do wieloparametrycznej kontroli jakości wyrobów –
dotychczas wdrożono m.in. w: Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku, ALTII Sp. z o.o.
w Radomiu, w International Tobacco Machinery Poland Sp. z o.o. w Radomiu.
Osiągnięty wysoki poziom naukowy i techniczny oraz innowacyjny charakter
opracowanych rozwiązań został potwierdzony dotychczas wieloma nagrodami
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i wyróżnieniami, w tym m.in.: Nagrodą Premiera RP za System do automatycznej kontroli
jakości wyrobów (2011), Złotym oraz Srebrnym Laurem Innowacyjności w Ogólnopolskim
Konkursie NOT im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne (2013, 2014),
a także medalami na targach i wystawach krajowych i międzynarodowych, w tym m.in.:
złotymi medalami na Międzynarodowych Targach Poznańskich (2011), Międzynarodowej
Wystawie Wynalazków, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów w Genewie (2011), na Targach
Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji TECHNIKON INNOWACJE w Gdańsku (2012),
Międzynarodowym Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES”
w Moskwie (2013), na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków ARCA w Zagrzebiu (2014),
Międzynarodowych Targach „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty IENA” w Norymberdze
(2014).
Na rozwiązania stanowiące efekt Programu Strategicznego zostało zgłoszonych ponad
40 wniosków patentowych, w tym 4 zagraniczne.
Wygenerowane dotychczas bezpośrednie przychody z komercjalizacji wyników
Programu Strategicznego wynoszą ponad 28 mln zł (przychody uzyskane ze sprzedaży
wyników badań i licencji (ok. 4 mln zł, wartość wytworzonych środków trwałych prawie 24
mln zł). Przewiduje się, że do 2020 roku bezpośrednie przychody z komercjalizacji wyników
Programu Strategicznego przekroczą poziom 60 mln zł (P1), tj. poziom nakładów
poniesionych na jego realizację.
Z kolei dokonana analiza finansowa wyników implementacji rozwiązań Programu
Strategicznego pozwala oszacować wartość efektów ekonomicznych uzyskanych
w przedsiębiorstwach w okresie trwałości projektu na poziomie ok. 88 mln zł (P2). Łączna
wartość ekonomicznej efektywności (P1 + P2) w 2020 roku wyniesie zatem ok. 148 mln zł
(P3), tj. 2,5-krotnie przewyższy wartość nakładów poniesionych na realizację Programu
Strategicznego.
Niewymierne korzyści społeczno-ekonomiczne (wynikające z ochrony środowiska,
niezawodności procesu produkcji, wysokiej jakości eksploatacji materiałów i urządzeń,
oddziałujące na wzrost poziomu edukacji społeczeństwa, wpływające na budowanie,
poprzez wdrażanie innowacji B+R, innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki) można
szacować na poziomie ok. 220 mln zł.

Rys. 1. Prezentacja wyniku finansowego projektu oraz efektów ekonomicznych i korzyści społecznoekonomicznych wygenerowanych w Programie Strategicznym
* prognoza
P1 – bezpośrednie przychody z komercjalizacji wyników Programu Strategicznego, P2 – efekty
ekonomiczne
w przedsiębiorstwach, P3 – łączna wartość ekonomicznej efektywności Programu Strategicznego
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Realizacja zadań badawczych była monitorowana i oceniana przez 20 ekspertów,
najwybitniejszych specjalistów z obszarów dotyczących problematyki objętej Programem
w trakcie 129 seminariów, w tym seminariów odbiorczych (54) oraz seminariów
monitorujących realizację zadań badawczych (75) stanowiących element wdrożonego,
efektywnego, systemu nadzoru realizowanych prac. Na seminariach prezentowano wyniki
kolejnych etapów prac zrealizowanych w poszczególnych zadaniach badawczych, a także
wyniki ocen okresowych: stopnia dojrzałości wdrożeniowej, potencjału komercyjnego oraz
innowacyjności opracowywanych rozwiązań technologicznych.
Końcowe rezultaty naukowe i aplikacyjne Programu oceniało także 9 recenzentów,
wybitnych specjalistów, o wysokim dorobku naukowym i aplikacyjnym, zaproszonych przez
Kierownika Programu do przeprowadzenia analizy zadań badawczych w poszczególnych
grupach problemowych. Recenzenci dokonali oceny raportów cząstkowych oraz końcowych
z realizacji zadań, analizy osiągniętych materialnych i niematerialnych rezultatów zadań
badawczych, a także sporządzili opinię nt. wyników Programu Strategicznego dla każdej
z grup problemowych (recenzje w załączeniu). Zespół recenzentów stanowili:
I. Grupa problemowa pn.: „Systemy transformacji wiedzy, transferu zaawansowanych
technologii i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań dla
zrównoważonej gospodarki”:
 prof. dr hab. inż. Krzysztof SANTAREK – Politechnika
Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji,
 prof. dr hab. Joanna EJDYS – Politechnika Białostocka,
Wydział Zarządzania.
II. Grupa problemowa pn.: „Zaawansowane technologie wspomagające procesy eksploatacji
i wytwarzania obiektów technicznych”:
 prof. dr hab. inż. Dariusz BOROŃSKI – Uniwersytet
Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział
Inżynierii Mechanicznej,
 prof. dr hab. inż. Zbigniew GRONOSTAJSKI – Politechnika
Wrocławska, Wydział Mechaniczny.
III. Grupa problemowa pn.: „Aparatura badawcza oraz unikatowe urządzenia techniczne dla
zaawansowanych technologii zrównoważonego rozwoju”:
 prof. dr hab. inż. Jan M. KOŚCIELNY – Politechnika
Warszawska, Wydział Mechatroniki,
 prof. dr hab. inż. Bogusław GRZESIK – Politechnika Śląska
w Gliwicach, Wydział Elektryczny.
IV. Grupa problemowa pn.: „Systemy i metody racjonalizacji wykorzystania zasobów
w procesach wytwarzania i eksploatacji”:
 prof. dr hab. inż. Dariusz OZIMINA – Politechnika
Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Mechatroniki i Budowy
Maszyn.
V. Grupa problemowa pn.: „Systemy diagnostyki i bezpiecznej eksploatacji obiektów
technicznych”:
 prof. dr hab. inż. Józef SZALA – Uniwersytet
Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział
Inżynierii Mechanicznej,
 prof. dr hab. inż. Arkadiusz MĘŻYK – Politechnika Śląska
w Gliwicach, Wydział Mechaniczny Technologiczny.
Merytoryczne
osiągnięcia
poszczególnych
grup
problemowych
Programu
Strategicznego, oprócz szczegółowego opisu w raportach końcowych i cząstkowych,
przedstawiono w ujęciu skondensowanym w sześciu recenzowanych monografiach:
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1)

„Systemy transferu i komercjalizacji innowacyjnych
rozwiązań technologicznych”. A. Mazurkiewicz, B.
Poteralska (redakcja naukowa). Monograficzna seria
wydawnicza Biblioteka Problemów Eksploatacji. Instytut
Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy,
Radom 2015, ISBN 987-83-7789-373-9, 313 str. Recenzent
prof. dr hab. inż. Jerzy ŻUCHOWSKI.

2)

A. Mazurkiewicz, J. Smolik: „Zaawansowane technologie
inżynierii powierzchni wspomagające procesy eksploatacji
i wytwarzania”. Monograficzna seria wydawnicza Biblioteka
Problemów Eksploatacji. Instytut Technologii Eksploatacji –
Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2015, ISBN 987-837789-370-8, 171 str. Recenzent prof. dr hab. inż. Tadeusz
BURAKOWSKI.

3)

Zaawansowane
technologie
mechatroniczne
wspomagające procesy eksploatacji i wytwarzania
obiektów technicznych”. A. Mazurkiewicz, T. Giesko
(redakcja naukowa). Monograficzna seria wydawnicza
Biblioteka Problemów Eksploatacji. Instytut Technologii
Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2015,
ISBN 987-83-7789-372-2, 172 str. Recenzent dr hab. inż.
Jacek REINER.

4)

„Aparatura badawcza oraz unikatowe urządzenia
techniczne
dla
zaawansowanych
technologii
zrównoważonego rozwoju”. A. Mazurkiewicz, A. Majcher
(redakcja naukowa). Monograficzna seria wydawnicza
Biblioteka Problemów Eksploatacji. Instytut Technologii
Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2015,
ISBN 987-83-7789-371-5, 310 str. Recenzent prof. Bartosz
Stanisław POWAŁKA.

5)

„Systemy i metody racjonalizacji wykorzystania zasobów
w procesach wytwarzania i eksploatacji”. A. Mazurkiewicz,
M. Grądkowski (redakcja naukowa). Monograficzna seria
wydawnicza Biblioteka Problemów Eksploatacji. Instytut
Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy,
Radom 2015, ISBN 987-83-7789-369-2, 296 str. Recenzent
prof. dr hab. inż. Wiesław ZWIERZYCKI.

6)

Systemy diagnostyki i bezpiecznej eksploatacji obiektów
technicznych”. A. Mazurkiewicz, A. Zbrowski (redakcja
naukowa). Monograficzna seria wydawnicza Biblioteka
Problemów Eksploatacji. Instytut Technologii Eksploatacji –
Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2015, ISBN 987-837789-374-6, 226 str. Recenzent prof. dr hab. inż. Janusz
Krzysztof SEMPRUCH.

W trakcie realizacji Programu oraz w okresie utrzymania jego trwałości uzyskane
rezultaty
są
prezentowane
odbiorcom
w
ramach
opracowanego
systemu
wielopłaszczyznowej promocji i informacji, którego elementami są m.in.: ekspozycje na
wystawach i targach branżowych krajowych i międzynarodowych, prezentacje techniczne
w warunkach przemysłowych i laboratoryjnych, przekazy multimedialne w Internecie i na
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nośnikach CD, bazy wiedzy tworzone w ramach platform technologicznych oraz inicjatyw
resortowych i regionalnych, publikacje naukowe i techniczne, udostępniane licencje na
użytkowanie opracowanych rozwiązań, a także konferencje krajowe i międzynarodowe.
Przede wszystkim jednak promocja i informacja o uzyskanych wynikach Programu
Strategicznego jest realizowana poprzez „Platformę upowszechniania w gospodarce
innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez jednostki sektora nauki w obszarze
zrównoważonego rozwoju”, uruchomioną i funkcjonującą w ramach Programu
Strategicznego, zrzeszającą ponad 40 przedsiębiorstw przemysłowych i jednostek
gospodarczych, w ramach której spotkania seminaryjne (50) dotyczące wdrażania do
gospodarki rezultatów Programu Strategicznego odbywają się w siedzibie Koordynatora
Programu Strategicznego regularnie od 2011 r.
W ramach Platformy ITeE – PIB we współpracy z Business Centre Club od 2014 r.
organizuje cykliczną coroczną Ogólnopolską Konferencję pn. „Inżynieria Przyszłości”.
Konferencja obejmuje zagadnienia współpracy środowisk nauki i przemysłu w opracowywaniu
oraz wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych z takich obszarów badawczych, jak inżynieria
materiałowa, mechatronika, systemy sterowania, produkcja prototypowa, technologie
proekologiczne, systemy bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego, biotechnologie,
a także problematykę związaną z zarządzaniem wiedzą i transferem technologii do
zastosowań gospodarczych. Konferencja cieszy się dużym zainteresowaniem środowisk:
przemysłowych, nauki, biznesu, samorządów i organizacji pozarządowych. Celem konferencji
jest promocja innowacji technicznych i systemowych o charakterze aplikacyjnym
opracowywanych przez jednostki sektora B+R oraz centra i laboratoria badawcze działające
przy przedsiębiorstwach, w tym szczególnie rozwiązań opracowanych w ramach Programu
Strategicznego, ale także integracja środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym
i stworzenie perspektyw generowania wspólnych przedsięwzięć ukierunkowanych na
wdrożenie wyników prac badawczych, przedstawianie najnowszych trendów naukowych,
rozwojowych i aplikacyjnych oraz propagowanie instrumentów wsparcia innowacyjności.
Prezentowane na Konferencji wyniki prac badawczych i aplikacyjnych uzyskanych w ramach
Programu Strategicznego zostały opublikowane m.in. w wysoko punktowanym czasopiśmie
„Solid State Phenomena” (46 artykułów) oraz w „Problemach Eksploatacji" (40 artykułów).
Dotychczas uzyskane wartości wskaźników produktu i rezultatu zaprezentowano
w tabelach 1 i 2. Wskaźniki produktu (przewidziane do osiągnięcia w trakcie realizacji
Programu) w odniesieniu do całego Programu zostały wypełnione w 100 procentach,
a niektóre przekroczone (tabela 1).
Tabela 1. Realizacja wskaźników produktu – stan na dzień 30.09.2015 r.
Nazwa wskaźnika produktu

Planowany

Osiągnięty

1

1

Liczba pracowników naukowych zaangażowanych w realizację projektu
(osoby)

174

174

Liczba studentów zaangażowanych w realizację projektu (osoby)

40

40

Liczba doktorantów zaangażowanych w realizację projektu (osoby)

18

18

Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) (szt.)

20

25,62

Liczba przedsiębiorstw współpracujących z jednostką naukową w trakcie
realizacji projektu (szt.)

15

15

Liczba jednostek naukowych współpracujących z jednostką naukową
w trakcie realizacji projektu (szt.)

20

20

20 000 000

20 130 401,63

Liczba instytucji (jednostek naukowych) objętych wsparciem

Wartość aparatury naukowo-badawczej zakupionej w związku
z realizowanym projektem (PLN)
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Realizacja wskaźników rezultatu (wymaganych do zrealizowania po zakończeniu
Programu) była prowadzona już w trakcie trwania Programu. Stan osiągnięcia wskaźników
przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Realizacja wskaźników rezultatu – stan na dzień 30.09.2015 r.
Nazwa wskaźnika rezultatu

Planowany

Osiągnięty

Liczba wdrożeń powstałych w wyniku zrealizowanych projektów (szt.)

80

80

Liczba skomercjalizowanych wyników badań B+R wykonanych w jednostce
naukowej (szt.)

42

42

Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów
(EPC) (szt.)

34

34

Liczba utworzonych nowych etatów badawczych (kat. 1–5, 7) (szt.)

25

25

Liczba krajowych zgłoszeń patentowych jako efekt realizacji
przedsięwzięcia (szt.)

35

35

Liczba umów przekazania praw własności intelektualnej (szt.)

30

7

Liczba zgłoszeń za granicą, w tym do EPO i USPTO (szt.)

4

4

Liczba publikacji powstałych w efekcie realizacji projektu (szt.)

400

400

Liczba stopni naukowych uzyskanych bezpośrednio w związku
z realizowanym projektem (szt.)

10

7

Liczba przedsiębiorstw współpracujących z jednostką naukową po
zakończeniu projektu (szt.)

40

40

Liczba nabywców wyników projektu (szt.)

17

17

Liczba odbiorców użytkujących nieodpłatnie wyniki projektu (szt.)

80

80

Liczba opracowanych w efekcie realizacji projektu nowych rozwiązań
technologicznych (szt.)

158

172

Liczba przygotowanych zastosowań praktycznych gotowych do użycia (szt.)

90

90

W opiniach i recenzjach ekspertów dokonujących przeglądu osiągniętych rezultatów
zrealizowanego Programu Strategicznego (załącznik nr 1) podkreślono wysoki poziom
realizacji poszczególnych zadań badawczych, znaczące wartości poznawcze i utylitarne,
często wykraczające poza ramy i cele nakreślone w Programie oraz uzasadnioną
merytorycznie i ekonomicznie potrzebę kontynuowania podjętej problematyki naukowej
i aplikacyjnej.
Zrealizowane badania mają charakter interdyscyplinarny i umożliwiają rozwiązywanie
w sposób kompleksowy trudnych i ważnych problemów decyzyjnych związanych
z prognozowaniem i planowaniem rozwoju nowych technologii przemysłowych. Ich
upowszechnienie i zastosowanie w praktyce pozwala w sposób racjonalny kształtować
politykę innowacyjną na poziomie organizacji, regionu i kraju, umożliwiając alokację środków
finansowych na te kierunki i tematy badań, których realizacja jest nie tylko wykonalna
technicznie i uzasadniona ekonomicznie, lecz przede wszystkim umożliwi wzrost
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konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw a w dalszej kolejności regionów
i gospodarki całego kraju.
Opracowane rozwiązania technologiczne (technologie, urządzenia, systemy, materiały)
z zakresu inżynierii powierzchni, optomechatroniki, aparatury badawczej i testowej, systemów
sterowania,
technologii
proekologicznych
oraz
bezpieczeństwa
technicznego
i środowiskowego ukierunkowane na wspomaganie zrównoważonego rozwoju gospodarki
charakteryzują się dużymi możliwościami zastosowań w wielu gałęziach gospodarki. Pełną
przydatność do zastosowań praktycznych rezultatów Programu potwierdza ich wysoki
potencjał aplikacyjny, wynikający z kompleksowego ujęcia metodologicznego problemów
badawczych, multiplikatywności opracowanych innowacyjnych produktów, wielowariantowych
modelowych rozwiązań oraz wysokiego stopnia dojrzałości wdrożeniowej zweryfikowanego
podczas testów w warunkach eksploatacji. Możliwości wykorzystania rozwiązań w praktyce
zostały potwierdzone m.in. w ramach zrealizowanych dotychczas wdrożeń wyników prac B+R
w gospodarce. Uzyskany poziom rozwiązań zapewnia jednocześnie trwałość wyników
Programu po jego zakończeniu, pomimo systematycznie rosnącej konkurencji rynkowej.
Koncentracja zadań badawczych objętych Programem na problemach unikatowych,
w dużej mierze niszowych, oprócz znaczących efektów utylitarnych dostarczyła nowej
wiedzy niezbędnej dla wzmocnienia rozwoju innowacji poprzez generowanie nowych zadań
badawczych, których efekty charakteryzują się wysokim potencjałem innowacyjnym, a ich
aplikacja stanowi istotną wartość dla gospodarki.
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GRUPY PROBLEMOWE
PROGRAMU STRATEGICZNEGO

I. Systemy transformacji wiedzy, transferu zaawansowanych technologii
i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań dla zrównoważonej
gospodarki;
II. Zaawansowane technologie wspomagające procesy eksploatacji
i wytwarzania obiektów technicznych;
III. Aparatura badawcza oraz unikatowe urządzenia techniczne dla
zaawansowanych technologii zrównoważonego rozwoju;
IV. Systemy i metody racjonalizacji wykorzystania zasobów w procesach
wytwarzania i eksploatacji;
V. Systemy diagnostyki i bezpiecznej eksploatacji obiektów technicznych.
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Grupa Problemowa I
„Systemy transformacji wiedzy, transferu zaawansowanych technologii
i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań dla zrównoważonej
gospodarki”
Generowanie i realizacja innowacyjnych projektów badawczych oraz skuteczna
materializacja uzyskanych wyników w formule wdrożeń gospodarczych i efektywnej
komercjalizacji wymaga wspomagania o charakterze systemowym. Działania takie stanowiły
obszar badań metodologicznych w Grupie Problemowej I.
Prace badawcze w ramach Grupy Problemowej I miały na celu metodologiczne
usprawnienie procesu generowania, realizacji, upowszechniania, wdrażania i komercjalizacji
w gospodarce produktowych i procesowych rozwiązań innowacyjnych poprzez opracowanie,
weryfikację i zastosowanie nowatorskich modeli, metod, procedur, systemów operacyjnych
i aplikacji informatycznych.
Realizowane prace objęły następujące grupy zagadnień:
 badania w ramach foresightu technologicznego ukierunkowane na typowanie
przyszłościowych kierunków badań;
 opracowanie metod i modeli ewaluacji projektów i programów badawczych;
 opracowanie autorskiego systemu kompleksowej oceny technologii obejmującego
zintegrowane moduły oceny: dojrzałości wdrożeniowej, potencjału komercyjnego oraz
poziomu innowacyjności;
 opracowanie nowatorskich procedur komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań
ukierunkowanych na poszukiwanie efektywnych mechanizmów i struktur wdrażania
innowacji;
 tworzenie platform organizacyjnych i informatycznych wspomagających współpracę oraz
upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań;
 analizę uwarunkowań mikro- i makroekonomicznych determinujących procesy rozwoju
i upowszechniania innowacyjnych rozwiązań;
 opracowanie specjalistycznych programów kształcenia i doskonalenia kadr
ukierunkowanych na ustawiczne doskonalenie umiejętności i kwalifikacji w obszarze
zaawansowanych technologii.
W wyniku realizacji przedmiotowej problematyki badawczej uzyskano 17 produktów
materialnych (w tym systemy informatyczne umożliwiające: generowanie innowacyjnych
technologii z wykorzystaniem metod foresightu, wspomaganie działalności usługowej MSP,
kompleksową ocenę innowacyjnych rozwiązań technologicznych, monitorowanie procesów
transformacji wiedzy i transferu technologii, zastosowanie modułowych programów szkolenia
i doskonalenia kompetencji kadr innowacyjnej gospodarki) oraz 41 rezultatów
niematerialnych (metodyki, metody, modele, systemy organizacyjne). Uzyskane rezultaty
merytoryczne zostały przedstawione w monografii pt. „Systemy transferu i komercjalizacji
innowacyjnych rozwiązań technologicznych”, a także w 120 artykułach naukowych
i zaprezentowane na 30 konferencjach krajowych i międzynarodowych.
W trakcie realizacji prac badawczych i wdrażania uzyskanych wyników nawiązano
współpracę z 11 jednostkami naukowymi (m.in.: Politechnika Warszawska, Uniwersytet
Łódzki, Uniwersytet Warszawski, Polska Akademia Nauk, Politechnika Łódzka, Instytut
Techniki Górniczej KOMAG) oraz z ponad 40 przedsiębiorstwami (m.in. TECHMATIK S.A.,
Fabryka Łożysk Tocznych – KRAŚNIK S.A., Zakłady Automatyki „KOMBUD”, RADWAG
WAGI ELEKTRONICZNE, HYDROMEGA Sp. z o.o.).
Zaproponowane rozwiązania metodyczne w zakresie wsparcia systemowego
zweryfikowane zostały w odniesieniu do ponad 170 rozwiązań technicznych opracowanych
w przedmiotowym Programie Strategicznym. Rozwiązania metodyczne zostały wykorzystane
we współpracy z gospodarką w celu usprawnienia procesu wdrażania opracowanych
rozwiązań stanowiących rezultat zadań badawczych o charakterze technologicznym, a także
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świadczenia usług dla przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu w zakresie dokonywania
ocen rozwiązań technicznych i przygotowywania opinii o innowacyjności.
Zadania badawcze Grupy Problemowej I













Metodyka identyfikacji kluczowych technologii i kierunków badawczych w obszarze
zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstw i instytutów technologicznych (I.1.1),
raport końcowy RK/I.1.1/PS, s. 116;
Platformy informatyczne wspomagające funkcjonowanie sieciowych organizacji
działających na rzecz skutecznej transformacji i transferu wyników badań naukowych do
praktyki gospodarczej (I.1.2), raport końcowy RK/I.1.2/PS, s. 96;
Mechanizmy i struktury transformacji wiedzy interdyscyplinarnej w obszarze
zaawansowanych technologii i transferu innowacyjnych rozwiązań technicznych do
zastosowań gospodarczych (I.2.1), raport końcowy RK/I.2.1/PS, s. 66;
Metody planowania i zarządzania projektowaniem, wytwarzaniem i badaniami
prototypów, jednostkowych i unikatowych obiektów technicznych i procesów
technologicznych oraz serii próbnych (I.2.2), raport końcowy RK/I.2.2/PS, s. 100;
Metody analizy potencjału wdrożeniowego i komercyjnego innowacyjnego produktu
technicznego lub procesu technologicznego (I.3.1), raport końcowy RK/I.3.1/PS, s. 319;
Platforma upowszechniania w gospodarce innowacyjnych rozwiązań opracowanych
przez jednostki sektora nauki w obszarze zrównoważonego rozwoju (I.3.2), raport
końcowy RK/I.3.2/PS, s. 152;
Metodyka badania i oceny stanu i uwarunkowań wzrostu innowacyjności w obszarze
zaawansowanych technologii wytwarzania i eksploatacji (I.4.1), raport końcowy
RK/I.4.1/PS, s. 56;
Modelowe procedury zarządzania oraz oceny efektywności realizacji strategicznych
programów badawczych w obszarze zrównoważonego rozwoju gospodarki (I.4.2), raport
końcowy RK/I.4.2/PS, s. 46;
Monitorowanie skuteczności wprowadzanych na poziomie kraju systemowych
uregulowań w zakresie innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych
wspomagających procesy wytwarzania i eksploatacji obiektów technicznych (I.4.3),
raport końcowy RK/I.4.3/PS, s. 48;
Innowacyjne programy i technologie ustawicznej edukacji wspierające transformację
wiedzy i transfer zaawansowanych technologii (I.5.1), raport końcowy RK/I.5.1/PS,
s. 197;
System rozwoju zasobów ludzkich – szkolenie i doskonalenie pracowników innowacyjnej
gospodarki (I.5.2), raport końcowy RK/I.5.2/PS, s. 441.

Recenzenci prac zrealizowanych w ramach Grupy Problemowej I: prof. dr hab. inż. Krzysztof
Santarek, prof. dr hab. Joanna Ejdys.
Raporty końcowe z realizacji zadań badawczych w ramach Grupy Problemowej I
(11 raportów) oraz raporty cząstkowe (91) dostępne są w bibliotece Instytutu Technologii
Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego (poprzez Biuro Programu
Strategicznego, e-mail: Beata.Belina@itee.radom.pl).
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Grupa Problemowa II
„Zaawansowane technologie wspomagające procesy eksploatacji
i wytwarzania obiektów technicznych”
Multidyscyplinarny obszar prac badawczych zrealizowanych w ramach Grupy
Problemowej II obejmuje opracowanie zaawansowanych technologii wykorzystujących
najnowsze osiągnięcia naukowe i inżynierskie, ukierunkowanych na wspomaganie procesów
wytwarzania i eksploatacji oraz podwyższenie innowacyjności i wzrostu konkurencyjności
przemysłu. Cele szczegółowe zadań badawczych zaplanowanych w ramach Grupy
Problemowej II, obejmowały opracowanie, weryfikację w zastosowaniach praktycznych
i przystosowanie do wdrożeń w gospodarce innowacyjnych rozwiązań obejmujących
technologie procesowe, produktowe i metody.
Prace realizowane w ramach Grupy Problemowej II obejmowały trzy zasadnicze obszary
tematyczne:
 modelowanie zaawansowanych warstw wierzchnich oraz projektowanie ich wytwarzania
z zastosowaniem narzędzi numerycznych,
 zastosowanie technologii teleinformatycznych, aplikacji informatycznych i systemów
sterowania w procesach wytwarzania i eksploatacji,
 zastosowanie technologii mechatronicznych i optomechatronicznych na potrzeby
monitorowania procesów wytwarzania i kontroli jakości wyrobów.
Wszystkie zaplanowane zadania ukierunkowane były na opracowanie oryginalnych
rozwiązań technicznych mających praktyczne zastosowanie przemysłowe, a do ich
wykonania konieczne było rozwiązanie szczegółowych problemów badawczych, wśród
których najważniejsze dotyczyły:
 modelowania zaawansowanych kompozycji materiałowych multifunkcjonalnych warstw
hybrydowych,
 komponowania złożonych procesów technologicznych stosowanych w inżynierii warstwy
wierzchniej,
 projektowania układów sterowania systemów technologicznych i badawczych
o rozbudowanej funkcjonalności,
 nowatorskich rozwiązań systemów informatycznych i teleinformatycznych dla
wspomagania procesów eksploatacji i wytwarzania, w tym z zastosowaniem metody
sztucznej inteligencji i systemów ekspertowych,
 zaawansowanych procedur sterowania robotami mobilnymi z uwzględnieniem
modelowania przestrzeni działania robotów,
 algorytmów identyfikacji i komunikacji dla modułów funkcjonalnych manipulatorów
przemysłowych,
 hybrydowych metod monitorowania procesów i kontroli jakości wytwarzania
z zastosowaniem technik obrazowania multispektralnego,
 zaawansowanych algorytmów przetwarzania i analizy obrazów.
Rezultat zrealizowanych zadań badawczych stanowi 46 rozwiązań materialnych, w tym:
urządzenia, technologie, systemy i materiały oraz 22 rozwiązania niematerialne, w tym:
metody, metodyki i modele. Potwierdzeniem wysokiego poziomu i aplikacyjnych walorów
uzyskanych rezultatów są wyniki oceny dojrzałości wdrożeniowej i potencjału komercyjnego
oraz praktyczne zastosowania w przemyśle.
Uzyskano wiele dodatkowych efektów związanych z rozwojem kadry, wzmocnieniem
potencjału badawczego oraz pozyskaniem nowej wiedzy i doświadczenia. Nawiązano oraz
rozwinięto i wzmocniono istniejącą współpracę z innymi jednostkami badawczymi (8)
(uczelniami technicznymi: Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza,
Politechnika Śląska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy i instytutami badawczymi:,
Instytut Optyki Stosowanej, Instytut Spawalnictwa). Potwierdzeniem wysokiego poziomu
aplikacyjnego przeprowadzonych prac jest wykorzystanie ich rezultatów w przemyśle (m.in.
International Tobacco Machinery Poland, WZL Dęblin, WSK Rzeszów, Huta Szkła Trend

15

Glass, Fabryka Łożysk Tocznych w Kraśniku, Grupa Kęty S.A., RADWAG Radom, ITM
Poland, Lennal Radom, Browar Warka z Grupy Żywiec).
Uzyskane rezultaty merytoryczne zostały przedstawione w 2 monografiach: pt.
„Zaawansowane technologie inżynierii powierzchni wspomagające procesy eksploatacji
i wytwarzania” i „Zaawansowane technologie mechatroniczne wspomagające procesy
eksploatacji i wytwarzania obiektów technicznych”, a także w 83 artykułach naukowych
opublikowanych w uznanych czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Wybrane
rozwiązania zostały również zaprezentowane na kilkunastu konferencjach naukowych, w tym 3
międzynarodowych. Na opracowane, unikatowe i innowacyjne rozwiązania uzyskano 4 patenty.
Zadania badawcze Grupy Problemowej II













Multifunkcjonalne warstwy hybrydowe na elementach ze stali niskowęglowej
i elementach ze stopów lekkich (II.1.1), raport końcowy RK/II.1.1/PS, s. 123;
Warstwy hybrydowe o podwyższonej odporności na zmęczenie cieplno-mechaniczne
(II.1.2), raport końcowy RK/II.1.2/PS, s. 62;
Hybrydowe technologie obróbki powierzchniowej (II.2.1), raport końcowy RK/II.2.1/PS,
s. 123;
Metody projektowania, badań i optymalizacji właściwości warstw i powłok, w tym
nanowarstw i nanopowłok (II.2.2), raport końcowy RK/II.2.2/PS, s. 94;
Opracowanie i weryfikacja systemu oceny powłok przeciwzużyciowych na elementy
wysokoobciążonych węzłów tarcia (II.2.3), raport końcowy RK/II.2.3/PS, s. 21;
Sieciowe systemy sterowania urządzeniami i procesami z zastosowaniem technologii
teleinformatycznych (II.3.1), raport końcowy RK/II.3.1/PS, s. 25;
Hybrydowe systemy sterowania z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji dla
specjalizowanych urządzeń badawczych i testowych (II.3.2), raport końcowy
RK/II.3.2/PS, s. 117;
Specjalizowane bazy wiedzy i systemy ekspertowe do symulacji złożonych procesów
technologicznych (II.3.3), raport końcowy RK/II.3.3/PS, s. 53;
Wielozadaniowe mobilne roboty wykorzystujące zaawansowane technologie (II.4.1),
raport końcowy RK/II.4.1/PS, s. 32;
Rekonfigurowalne systemy i manipulatory przemysłowe wyposażone w zaawansowane
systemy monitorowania otoczenia i funkcje adaptacji (II.4.2), raport końcowy
RK/II.4.2/PS, s. 33;
Hybrydowe systemy automatycznej kontroli jakości w procesach produkcji (II.5.1), raport
końcowy RK/II.5.1/PS, s. 41;
Systemy optoelektroniczne do monitorowania procesów wytwarzania zaawansowanych
technologicznie zespoleń materiałowych (II.5.2), raport końcowy RK/II.5.2/PS, s. 17.

Recenzenci prac zrealizowanych w ramach Grupy Problemowej II: prof. dr hab. inż. Zbigniew
Gronostajski, prof. dr hab. inż. Dariusz Boroński.
Raporty końcowe z realizacji zadań badawczych w ramach Grupy Problemowej II
(12 raportów) oraz raporty cząstkowe (85) dostępne są w bibliotece Instytutu Technologii
Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego (poprzez Biuro Programu
Strategicznego, e-mail: Beata.Belina@itee.radom.pl).

16

Grupa Problemowa III
„Aparatura badawcza oraz unikatowe urządzenia techniczne
dla zaawansowanych technologii zrównoważonego rozwoju”
Innowacyjne rozwiązania aparatury badawczej i technologicznej z obszaru wytwarzania
i eksploatacji obiektów technicznych stanowią jeden z kluczowych elementów
zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Opracowanie takich rozwiązań było tematem
prac badawczych i rozwojowych w Grupie Problemowej III. Osiągnięcie szczegółowo
zdefiniowanych celów naukowych (modele, metody i metodyki badawcze) oraz aplikacyjnych
przedmiotowej grupy doprowadziło do powstania prototypów wysokiej klasy aparatury
i urządzeń dla zaawansowanych technologii przemysłowych, przeznaczonych głównie do:
monitorowania procesów destrukcji materiałów i obiektów technicznych, wyznaczania ich
właściwości tribologicznych, certyfikacji wyrobów, wyznaczania parametrów nanomateriałów
i materiałów funkcjonalnych, optymalizacji i diagnozowania stanu procesów technologicznych
oraz efektywnej pod względem zużycia surowców i ochrony środowiska produkcji
nanomateriałów. Wszystkie opracowane urządzenia charakteryzują się wysokim poziomem
innowacyjności i zaawansowania technicznego. Przeprowadzona weryfikacja poprawności
funkcjonowania opracowanej aparatury, w tym w warunkach przemysłowych, potwierdza jej
gotowość do wdrożeń, co pozwala na zwiększanie innowacyjności i konkurencyjności
polskiego przemysłu. Ważną cechą opracowanej aparatury jest także możliwość
prowadzenia prac badawczych w warunkach dostosowanych do konkretnych potrzeb jej
użytkowników.
Realizowane prace objęły następujące grupy zagadnień:
 metody i aparatura do identyfikowania procesów destrukcji materiałów i systemów
technicznych,
 metody i urządzenia do komponentowych badań tribologicznych,
 urządzenia do badań testowych i certyfikacyjnych,
 unikatowe, specjalizowane urządzenia technologiczne oraz moduły wykonawcze,
 aparatura do badań materiałów funkcjonalnych i nanomateriałów oraz diagnostyki
procesów technologicznych.
W wyniku realizacji problematyki badawczej Grupy Problemowej III uzyskano 42 produkty
materialne oraz 35 rezultatów niematerialnych (metodyki, metody i modele). Osiągnięte
rezultaty merytoryczne zostały przedstawione w monografii pt. „Aparatura badawcza
oraz unikatowe urządzenia techniczne dla zaawansowanych technologii zrównoważonego
rozwoju”, w ponad 70 artykułach naukowych i zaprezentowane na 20 konferencjach krajowych
i międzynarodowych.
W trakcie realizacji prac badawczych i wdrażania uzyskanych wyników nawiązano
współpracę z 10 jednostkami naukowymi (m.in.: Politechnika Śląska, Uniwersytet Łódzki,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Politechnika Warszawska,
Instytut Techniki Budowlanej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu) oraz
z 12 przedsiębiorstwami (m.in. ORLEN OIL Sp. z o.o., INKOM INSTRUMENTS S.J., Zakłady
Produkcji Leków ZIAJA Sp. z o.o, ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.).
Osiągnięcia poznawcze i wdrożeniowe Grupy Problemowej III stanowią istotny wkład
w rozwój aparatury badawczej i wspomaganie gospodarki specjalizowanymi,
zaawansowanymi urządzeniami technicznymi, korzystnie wpływającymi na jakość,
efektywność i koszty produkcji. Wykonane prace umożliwiają także kreowanie nowatorskich
kierunków specjalizacji jednostek badawczych oraz stwarzają nowe możliwości współpracy
z przedsiębiorstwami w zakresie zaawansowanych technologii zrównoważonego rozwoju.
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Zadania badawcze Grupy Problemowej III















Zaawansowane systemy i aparatura badawcza do monitorowania procesów destrukcji
materiałów w skali mikro i makro (III.1.1), raport końcowy RK/III.1.1/PS, s. 18;
Metody i urządzenia do badania odporności na kruche pękanie i zużycie ścierne
materiałów konstrukcyjnych i narzędziowych (III.1.2), raport końcowy RK/III.1.2/PS,
s. 26;
Metody i urządzenia do badań wysokoobciążonych węzłów tarcia (III.2.1), raport
końcowy RK/III.2.1/PS, s. 24;
Metody i urządzenia nowej generacji do badania tribologicznych właściwości środków
smarowych (III.2.2), raport końcowy RK/III.2.2/PS, s. 23;
Urządzenia do automatycznej realizacji normatywnych i dedykowanych testów
materiałów w warunkach wymuszeń długookresowych (III.3.1), raport końcowy
RK/III.3.1/PS, s. 33;
Systemy testowania właściwości eksploatacyjnych środków smarowych (III.3.2), raport
końcowy RK/III.3.2/PS, s. 24;
Urządzenia do badań testowych i certyfikacyjnych w przemyśle meblarskim i materiałów
budowlanych (III.3.3), raport końcowy RK/III.3.3/PS, s. 60;
Specjalizowane urządzenia do badań atestacyjnych o regulowanych charakterystykach
środowiska procesowego (III.3.4), raport końcowy RK/III.3.4/PS, s. 64;
Aparatura skaningowych mikroskopów próbkujących (III.4.1), raport końcowy
RK/III.4.1/PS, s. 30;
Aparatura do badań diagnostycznych próżniowo-plazmowych procesów inżynierii
materiałowej (III.4.2), raport końcowy RK/III.4.2/PS, s. 79;
Metody i urządzenia do pomiarów on-line składu lotnych i stałych produktów spalania
(III.5.1), raport końcowy RK/III.5.1/PS, s. 61;
Modułowa aparatura badawcza dla innowacyjnych metod kształcenia w obszarze
zaawansowanych technologii zrównoważonego rozwoju (III.5.2), raport końcowy
RK/III.5.2/PS, s. 68;
Zaawansowane technologie mikrofalowej syntezy hydrotermalnej nanocząstek (III.5.3),
raport końcowy RK/III.5.3/PS, s. 40;
Specjalizowane układy zasilania modułów wykonawczych dla zaawansowanych
technologii materiałowych (III.5.4), raport końcowy RK/III.5.4/PS, s. 20.

Recenzenci prac zrealizowanych w ramach Grupy Problemowej III: prof. dr hab. inż. Jan
Kościelny, prof. dr hab. inż. Bogusław Grzesik.
Raporty końcowe z realizacji zadań badawczych w ramach Grupy Problemowej III
(14 raportów) oraz raporty cząstkowe (91) dostępne są w bibliotece Instytutu Technologii
Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego (poprzez Biuro Programu
Strategicznego, e-mail: Beata.Belina@itee.radom.pl).
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Grupa Problemowa IV
„Systemy i metody racjonalizacji wykorzystania zasobów
w procesach wytwarzania i eksploatacji”
Obszar badawczy Grupy Problemowej IV obejmował metody i systemy wspomagania
zrównoważonej eksploatacji maszyn i obiektów technicznych oraz ekologiczne technologie
wytwarzania, recyklingu i utylizacji materiałów eksploatacyjnych, w tym z zastosowaniem
procesów biochemicznych. Celem zrealizowanych prac było zmniejszenie uciążliwości
ekologicznej procesów wytwarzania i eksploatacji materiałów poprzez stosowanie
przyjaznych dla środowiska nośników energii, a także wykorzystanie surowców wtórnych.
Racjonalizację zużycia zasobów rozpatrywano w aspekcie wydłużenia czasu eksploatacji
maszyn i urządzeń technicznych poprzez zwiększenie ich trwałości oraz rozwój
organizacyjno-technicznych systemów recyklingu. Kompleksowe podejście do zagadnienia
umożliwiło opracowanie innowacyjnych technologii i urządzeń pozwalających na obniżenie
materiało- i energochłonności procesów eksploatacyjnych, przy jednoczesnej racjonalizacji
zagospodarowania powstających odpadów. Tematyka zrealizowanych prac wpisuje się
w założenia zrównoważonej polityki energetycznej i ekologicznej kraju, polegającej na
wyraźnym zwiększeniu udziału czystej energii ze źródeł odnawialnych oraz zwiększeniu
stopnia przetwarzania i ponownego wykorzystania surowców.
Realizowane prace objęły następujące grupy zagadnień:
 rozwój metod i systemów wspomagania zrównoważonej eksploatacji maszyn i obiektów
technicznych,
 opracowanie ekologicznych technologii wytwarzania, eksploatacji, recyklingu i utylizacji
materiałów eksploatacyjnych,
 opracowanie systemów i metod zagospodarowania odpadowych materiałów
eksploatacyjnych,
 rozwój technologii zagospodarowania odpadów pochodzenia naturalnego,
 zastosowanie procesów biotechnologicznych w gospodarce odpadami przemysłowymi.
Efektem realizacji przedmiotowej problematyki badawczej jest 46 innowacyjnych
rezultatów materialnych (urządzeń, technologii i materiałów) oraz 15 rezultatów
niematerialnych (metod, metodyk i modeli). Potwierdzeniem innowacyjności zaproponowanych
rozwiązań jest 13 zgłoszeń patentowych, 2 prace doktorskie oraz wszczęcie dwóch
przewodów habilitacyjnych. Uzyskane rezultaty merytoryczne zostały przedstawione
w monografii pt. „Systemy i metody racjonalizacji wykorzystania surowców w procesach
wytwarzania i eksploatacji”, w blisko 100 artykułach naukowych, opublikowanych
w czasopismach krajowych i zagranicznych (w tym 18 w czasopismach znajdujących się
w części A wykazu MNiSzW) oraz na ponad 50 krajowych i międzynarodowych konferencjach
naukowych.
W ramach realizacji prac badawczych nawiązano współpracę z 8 krajowymi jednostkami
naukowymi (m.in. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Politechnika Warszawska, Politechnika
Wrocławska, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, Politechnika Łódzka) oraz
12 przedsiębiorstwami (m.in. Łódzki Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., Iławskie
Wodociągi, Tedex S.A., PPHU Exmet, PPHU Pro-Lab Sp. z o.o.), które testowały
i przygotowywały do wdrożenia opracowane rozwiązania. Wiele z tych rozwiązań (m.in.
mikrokompozyt polimerowy do regeneracji elementów maszyn oraz wielofunkcyjny smar
łożyskowy) zostało wdrożonych do praktyki przemysłowej w kilkudziesięciu
przedsiębiorstwach (m.in. RAFAKO S.A., RUMET, WINDEX Holding Sp z o.o., PONARREMO Sp. z o.o., PRO-TECH, ARMA Polska Sp. z o.o., PROMET, FTT Wolbrom, REMEX,
APOMEX).
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Zadania badawcze Grupy Problemowej IV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Systemy wspomagania proekologicznej eksploatacji olejów przemysłowych i cieczy
technologicznych (IV.1.1), raport końcowy RK/IV.1.1/PS, s. 63;
Zastosowanie mikro- i nanokompozytów polimerowych w budowie i regeneracji
elementów maszyn (IV.1.2), raport końcowy RK/IV.1.2/PS, s. 47;
Ekologiczne ciecze eksploatacyjne na bazie komponentów naturalnych i syntetycznych
(IV.2.1), raport końcowy RK/IV.2.1/PS, s. 51;
Nietoksyczne, biodegradowalne materiały smarowe przeznaczone do zastosowań
specjalnych (IV.2.2), raport końcowy RK/IV.2.2/PS, s. 59;
Nowa generacja ekologicznych materiałów smarowych przeznaczonych do węzłów
kinematycznych z elementami ceramicznymi (IV.2.3), raport końcowy RK/IV.2.3/PS,
s. 35;
Procesy membranowe w eksploatacji, recyklingu oraz utylizacji płynów eksploatacyjnych
(IV.2.4), raport końcowy RK/IV.2.4/PS, s. 101;
System regeneracji i recyklingu zużytych cieczy niskokrzepnących z układów chłodzenia
i klimatyzacji (IV.3.1), raport końcowy RK/IV.3.1/PS, s. 92;
Technologie recyklingu materiałów odpadowych, w tym włókienniczych i kompozytów
polimerowych (IV.3.2), raport końcowy RK/IV.3.2/PS, s. 69;
Metody wykorzystania naturalnych surowców odpadowych do komponowania
ekologicznych środków smarowych (IV.4.1), raport końcowy RK/IV.4.1/PS, s. 33;
Technologie współspalania paliw konwencjonalnych z odpadowymi produktami
organicznymi (IV.4.2), raport końcowy RK/IV.4.2/PS, s. 35;
Rozwój alternatywnych źródeł bioenergii ograniczających emisję gazów cieplarnianych
(IV.5.1), raport końcowy RK/IV.5.1/PS, s. 27;
Katalityczne wypełnienia bioreaktorów dla technologii oczyszczania ścieków
przemysłowych (IV.5.2), raport końcowy RK/IV.5.2/PS, s. 56.

Recenzent prac zrealizowanych w ramach Grupy Problemowej IV: prof. dr hab. inż. Dariusz
Ozimina.
Raporty końcowe z realizacji zadań badawczych w ramach Grupy Problemowej IV
(12 raportów) oraz raporty cząstkowe (93) dostępne są w bibliotece Instytutu Technologii
Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego (poprzez Biuro Programu
Strategicznego, e-mail: Beata.Belina@itee.radom.pl).
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Grupa Problemowa V
„Systemy diagnostyki i bezpiecznej eksploatacji
obiektów technicznych”
Doskonalenie technologii bezpieczeństwa technicznego wynika z potrzeby racjonalnego
rozwiązywania problemów związanych z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom ludzi,
środowiska naturalnego i dóbr materialnych wywoływanym rozwojem cywilizacyjnym,
niebezpiecznymi zjawiskami naturalnymi oraz celowym, destrukcyjnym działaniem ludzkim.
Zagadnienia bezpieczeństwa były przedmiotem prac badawczo-rozwojowych zrealizowanych
w Grupie Problemowej V.
Celem wykonanych prac był rozwój systemów zwiększających bezpieczeństwo techniczne
i środowiskowe w procesach wytwarzania i eksploatacji maszyn, obiektów technicznych
i urządzeń umożliwiających ciągłe doskonalenie i zapewnienie bezpieczeństwa oraz zgodności
z wymaganiami w zakresie zrównoważonego rozwoju gospodarki.
Realizowane prace objęły następujące grupy zagadnień:
 opracowanie metod i aparatury do nieniszczących badań stanu technicznego maszyn
oraz stopnia i przyczyn degradacji materiału,
 opracowanie metod i aparatury do diagnozowania stanu mikroprocesorowych systemów
sterowania,
 opracowanie metod i urządzeń do badania trwałości i niezawodności oraz certyfikacji
sprzętu ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego,
 opracowanie metod zwiększających poziom ochrony dokumentów zabezpieczonych
elektronicznie,
 opracowanie systemów wspomagających monitorowanie zużycia i efektywne
wykorzystanie nośników energii i mediów technologicznych oraz zapewniających
bezpieczeństwo środowiskowe w budynkach,
 opracowanie metod utylizacji cieczy technologicznych i środków smarowych oraz oceny
ich jakości i czystości,
 robotyzacja procesów technologicznych wykorzystujących media działające
niekorzystnie na organizm ludzki.
W wyniku realizacji wymienionej problematyki badawczej uzyskano 22 innowacyjne
rozwiązania materialne (zaawansowane systemy i stanowiska do badania i wyznaczania
charakterystyk eksploatacyjnych urządzeń i pojazdów, stanowiska diagnostyczne, testowe
i pomiarowe, urządzenia do utylizacji środków smarowych, technologie proekologiczne
i oprogramowanie) oraz 14 rezultatów niematerialnych (metodyki i metody badania
i testowania rozwiązań technicznych). Trzydzieści innowacyjnych rozwiązań zastosowanych
w opracowanych urządzeniach zostało zgłoszonych do ochrony patentowej. Uzyskane
rezultaty merytoryczne zostały przedstawione w monografii pt. „Unikatowe systemy
diagnostyki i bezpiecznej eksploatacji obiektów technicznych”, w 90 artykułach naukowych
i zaprezentowane na 10 konferencjach krajowych i międzynarodowych.
Opracowane rozwiązania techniczne zostały zweryfikowane w trakcie testów
w rzeczywistych warunkach eksploatacji oraz wdrożone w ramach współpracy z przemysłem.
Szczególnym przykładem są m.in. urządzenie do wyznaczania charakterystyk
eksploatacyjnych rekuperatorów stosowanych w układach wentylacji mechanicznej budynków
(prawie 40 umów z 11 firmami), stanowisko do badań napędów elektromechanicznych
(3 umowy), urządzenia do oczyszczania smarów plastycznych i do wykrywania wewnętrznych
wad materiałowych w pierścieniach łożysk tocznych (dwie umowy).
W trakcie realizacji prac badawczych i wdrażania uzyskanych wyników nawiązano
współpracę z 4 jednostkami naukowymi (Instytut Lotnictwa – Warszawa, Przemysłowy
Instytut Motoryzacji – Warszawa, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
– PIB – Józefów, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej BLACHOWNIA – Kędzierzyn-Koźle)
oraz z 21 przedsiębiorstwami (m.in. ALNOR Systemy Wentylacji Warszawa, ROHRBOGEN
Radom, THESSLA GREEN Kraków, HYDROMEGA Gdynia, Precision Machine Parts Poland
Radom, AGTEST Warszawa).
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Zadania badawcze Grupy Problemowej V











Zaawansowane systemy i metody do badania oraz zwiększania bezpieczeństwa ppoż.
obiektów technicznych (V.1.1), raport końcowy RK/V.1.1/PS, s. 38;
Systemy zwiększające bezpieczeństwo pracy w szkodliwych lub niebezpiecznych
procesach technologicznych (V.1.2), raport końcowy RK/V.1.2/PS, s. 29;
Metody wykrywania zagrożeń wywoływanych eksploatacyjną degradacją elementów
maszyn (V.1.3), raport końcowy RK/V.1.3/PS, s. 40;
Metody poprawy bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego w systemach
wentylacji (V.1.4), raport końcowy RK/V.1.4/PS, s. 32;
Metody utylizacji cieczy odpadowych z procesów powierzchniowej i ubytkowej obróbki
metali (V.2.1), raport końcowy RK/V.2.1/PS, s. 34;
Metody utylizacji plastycznych środków smarowych (V.2.2), raport końcowy
RK/V.2.2/PS, s. 41;
Zaawansowane metody oceny jakości i czystości olejów przemysłowych (V.3.1), raport
końcowy RK/V.3.1/PS, s. 48;
Inteligentne systemy monitorowania zużycia mediów energetycznych i technologicznych
w obiektach technicznych (V.3.2), raport końcowy RK/V.3.2/PS, s. 33;
Urządzenia do badań sprzętu i wyposażenia gaśniczego (V.4.1), raport końcowy
RK/V.4.1/PS, s. 29;
Techniczne systemy zabezpieczeń z wykorzystaniem identyfikatorów elektronicznych
(V.4.2), raport końcowy RK/V.4.2/PS, s. 71.

Recenzenci prac zrealizowanych w ramach Grupy Problemowej V: prof. dr hab. inż. Józef
Szala, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.
Raporty końcowe z realizacji zadań badawczych w ramach Grupy Problemowej V
(10 raportów) oraz raporty cząstkowe (50) dostępne są w bibliotece Instytutu Technologii
Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego (poprzez Biuro Programu
Strategicznego, e-mail: Beata.Belina@itee.radom.pl).
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Zadanie badawcze I.1.1.
Metodyka identyfikacji kluczowych technologii i kierunków badawczych
w obszarze zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstw i instytutów
technologicznych

Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było opracowanie metod zarządzania dynamicznie zmieniającą się
wiedzą, a także zaprojektowanie modeli formalnych oraz algorytmicznych, jakościowych i
ilościowych, przeznaczonych do komputerowego wspomagania prognozowania kierunków
badawczych istotnych dla rozwoju konkurencyjności i innowacyjności polskich
przedsiębiorstw i instytutów technologicznych.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania, obejmującym
następujące kamienie milowe: Moduł modelowania procesów badań innowacyjnych; Moduł
dekompozycji złożonych procesów badań innowacyjnych; Moduł bazy danych; Moduł
prognoz ilościowych; Moduł prognoz jakościowych; Weryfikacja opracowanych modułów.
W wyniku realizacji prac opracowano metodykę prognozowania kierunków badawczych
w obszarze technicznego wspomagania zrównoważonego rozwoju gospodarki. Kluczowe
aspekty typowania przyszłościowych kierunków prac badawczo-rozwojowych, uwzględnione
w metodyce obejmują:
 generowanie czynników kluczowych (generowanie listy kategorii czynników zmian,
generowanie czynników zmian na poziomie mikro i makro wpływających na prowadzenie
prac badawczo-rozwojowych, wybór czynników kluczowych).
 rankingowanie technologii (opracowanie listy kryteriów do wykorzystania w celu
przeprowadzenia rankingu technologii).
 wyznaczanie prawdopodobieństwa scenariuszy rozwoju technologii (zastosowanie
metodyki wykorzystującej logikę rozmytą, integrującej metody ilościowe z jakościowymi
w celu zwiększenia wiarygodności i precyzji formułowanych scenariuszy rozwoju
technologii).
Opracowana metodyka prognozowania kierunków badawczych przeznaczona jest do
typowania kluczowych kierunków badań obejmujących priorytetowe i przyszłościowe
technologie istotne dla rozwoju konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw
i instytutów technologicznych, które powinny być uwzględnione w uruchamianych
programach badawczych, zwłaszcza w programach strategicznych. Identyfikacja
innowacyjnych technologii i kierunków badawczych wspomagana jest przez system
informatyczny oraz system baz danych o procesach badań innowacyjnych.
Uzyskane rezultaty
Rezultaty materialne:
 System informatyczny do komputerowego wspomagania identyfikacji innowacyjnych
technologii i kierunków badawczych dla przedsiębiorstw i instytutów badawczych;
 System baz danych zawierających informacje o procesach badań innowacyjnych.
Rezultaty niematerialne:
 Metodyka generowania wielowymiarowych macierzy parametrów opisujących dynamikę
procesów badań innowacyjnych;
 Metodyka dekompozycji wieloetapowych procesów badań innowacyjnych;
 Algorytm identyfikacji czynników kluczowych;
 Algorytm doboru kryteriów rankingowania technologii;
 Algorytm wyznaczania prawdopodobieństwa scenariuszy rozwoju technologii.
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Zadanie badawcze I.1.2.
Platformy informatyczne wspomagające funkcjonowanie sieciowych
organizacji działających na rzecz skutecznej transformacji i transferu wyników
badań do praktyki gospodarczej
Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było opracowanie i implementacja platformy informatycznej
umożliwiającej przepływ informacji oraz fuzję i współdzielenie zasobów cyfrowych dla
zarządzania wirtualną organizacją, wspomagającą narzędziami informatycznymi procesy
transformacji wiedzy i transferu technologii.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania, który obejmował
następujące kamienie milowe: Moduł administracji organizacją; Moduł komunikacji; Moduł
agregacji danych; Moduł fuzji baz wiedzy; Moduł wyszukiwania danych; Repozytorium
dokumentów; Moduł zarządzania treścią; Moduł analiz danych; Moduł odkrywania wiedzy;
Moduł bezpieczeństwa. W wyniku realizacji prac zaprojektowano i zaimplementowano
Platformę informatyczną PINF, która oferuje dostęp do tematycznych baz wiedzy oraz
aplikacji informatycznych. Bazy wiedzy są zorientowane na propagowanie informacji
w zakresie innowacyjności, m.in. formy finansowania projektów innowacyjnych,
funkcjonujące wyszukiwarki naukowe i bazy serwisów naukowych. Oferowane w ramach
Platformy PINF aplikacje informatyczne są dedykowane do wspomagania pracy
interdyscyplinarnych zespołów złożonych z przedstawicieli świata nauki i biznesu
w rozwiązywaniu zagadnień ukierunkowanych, między innymi na kreowanie pomysłów
i koncepcji innowacyjnych rozwiązań, projektowanie innowacji, badania rynkowe, badanie
i zarządzanie relacjami z klientami, prowadzenie badań stosowanych i prac rozwojowych,
badania marketingowe, zarządzanie realizacją i ewaluacją projektów, upowszechnianie
opracowanych produktów i technologii, obsługę czasopism naukowych, prowadzenie
wideokonferencji.
Opracowana aplikacja informatyczna w formule Platformy informatycznej PINF
umożliwia efektywne komunikowanie się, publikowanie i przetwarzanie informacji w zakresie
innowacyjności z wykorzystaniem udostępnianych zasobów informacyjnych. Ponadto
Platforma PINF wspomagająca funkcjonowanie sieciowych organizacji działających na rzecz
skutecznej transformacji i transferu wyników badań do praktyki gospodarczej charakteryzuje
się otwartą, modułową strukturą umożliwiającą elastyczną modyfikację i dostosowanie
narzędzia do aktualnych potrzeb.
Uzyskane rezultaty
Rezultaty materialne:
 System komputerowego wspomagania pracy interdyscyplinarnych zespołów badawczych;
 System informatyczny CRM bazujący na koncepcji SOA przeznaczony do wspomagania
działalności badawczej i usługowej w organizacji wirtualnej;
 Moduł wirtualnego asystenta w obszarze innowacyjności;
 System zarządzania treścią CMS dla platformy informatycznej wspomagającej
funkcjonowanie organizacji wirtualnej;
 Platforma informatyczna wspomagająca funkcjonowanie organizacji wirtualnej.
Rezultaty niematerialne:
 Procedura aktualizacji zasobów informacyjnych Platformy informatycznej;
 Algorytm moderowania webinariów transmitowanych w technologii webcastowej;
 Metodyka projektowania platform informatycznych umożliwiających współdzielenie
zasobów cyfrowych dla zarządzania wirtualną organizacją.
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Zadanie badawcze I.2.1.
Mechanizmy i struktury transformacji wiedzy interdyscyplinarnej w obszarze
zaawansowanych technologii i transferu innowacyjnych rozwiązań
technicznych do zastosowań gospodarczych
Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było zamodelowanie i aplikacja mechanizmów determinujących
efektywność transformacji wiedzy i transferu zaawansowanych technologii na potrzeby
opracowania nowych struktur i skutecznych procedur zarządzania i sterowania procesami
innowacyjnymi w warunkach zrównoważonego rozwoju gospodarki.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania, obejmującym
następujące kamienie milowe: Moduł badań empirycznych; Moduł modelowania procesów
transformacji wiedzy; Moduł dekompozycji; Procedury analizy etapów procesów
transformacji wiedzy i transferu technologii; Moduł zarządzania wiedzą; Moduł
monitorowania procesów transformacji wiedzy i transferu zaawansowanych technologii;
Moduł sterowania procesami transformacji wiedzy; Wytyczne i kryteria do tworzenia modeli
sprzężeniowych; Weryfikacja opracowanych modułów; Wyznaczenie adekwatności
opracowanych rozwiązań; Zastosowanie opracowanego sprzężeniowego modelu transferu
technologii w celu doboru efektywnych mechanizmów i struktur transferu technologii.
W ramach zadania, na bazie wyników analiz stanu wiedzy i studiów przypadku
wybranych wiodących krajowych i zagranicznych jednostek naukowo-badawczych,
opracowano procedury stosowane do zarządzania procesami transformacji wiedzy
i transferu technologii oraz zaprojektowano system informatyczny do monitorowania tych
procesów. Dodatkowo dokonano zintegrowania opracowanych procedur i narzędzi
w ramach kompleksowego, sprzężeniowego modelu transferu technologii dla instytutu
badawczego, będącego systemem działaniowym, który wspomaga proces zarządzania
wiedzą i transferu technologii oraz pomaga w wyborze preferowanego mechanizmu
komercjalizacji poprzez wskazanie kroków, jakie należy podjąć na poszczególnych etapach
opracowywania i wdrażania nowych technologii.
W wyniku realizacji zadania zaproponowano mechanizmy transferu zaawansowanych
rozwiązań technologicznych wykorzystywane z powodzeniem w polskich warunkach
gospodarczych oraz rekomendacje dotyczące stosowania mało popularnych dotychczas
narzędzi, takich jak np. tworzenie spółek typu spin-off. Przyjęto założenia i opracowano
procedury dotyczące utworzenia w instytucie badawczym spółki spin-off świadczącej usługi
w zakresie inżynierii powierzchni.
Uzyskane rezultaty
Rezultat materialny:
 System informatyczny do monitorowania procesów transformacji wiedzy i transferu
technologii.
Rezultaty niematerialne:
 Procedury analizy etapów procesów transformacji wiedzy i transferu technologii;
 Procedury zarządzania wiedzą w procesie transferu technologii;
 Procedury zarządzania wiedzą w zakresie wykorzystania mechanizmów transferu
technologii;
 Procedury sterowania procesem transferu technologii;
 Model dekompozycji złożonych procesów transformacji wiedzy i transferu technologii.
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Zadanie badawcze I.2.2.
Metody planowania i zarządzania projektowaniem, wytwarzaniem i badaniami
prototypów, jednostkowych i unikatowych obiektów technicznych i procesów
technologicznych oraz serii próbnych

Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było opracowanie systemu wspomagania zarządzania procesami:
projektowania, realizacji i weryfikacji prototypowych rozwiązań obiektów technicznych lub
procesów technologicznych oraz wytwarzania i badania wyrobów jednostkowych i serii
próbnych innowacyjnych produktów. Dla osiągnięcia założonego celu konieczne było
zrealizowanie interdyscyplinarnych prac badawczo-rozwojowych.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania, obejmującym
następujące kamienie milowe: Modele procesów projektowania, wytwarzania i badania
prototypów i jednostkowych, unikatowych obiektów technicznych; Moduł planowania
i monitorowania projektowania; Moduł planowania i monitorowania wytwarzania; Moduł
planowania i monitorowania badania rozwiązań prototypowych; Moduł planowania
i monitorowania procesu opracowywania i badania serii próbnych; Zintegrowany system
wspomagania zarządzania procesami projektowania, wytwarzania i weryfikacji rozwiązań
prototypowych; Rezultaty z testowania systemu w ITeE – PIB w Radomiu; Zweryfikowany
system wspomagania zarządzania procesami projektowania, wytwarzania i weryfikacji
rozwiązań prototypowych; Wykonanie badań prototypowego systemu do wyznaczania
charakterystyk eksploatacyjnych central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła oraz systemu do
testowania siłowników elektromechanicznych; Wykonanie badań prototypowego systemu do
badania wewnętrznych wad materiałowych w pierścieniach łożyskowych oraz systemu do
kontroli montażu uszczelek łożyskowych; Wykonanie badań prototypowego systemu do
mycia złożeń łożyskowych oraz udoskonalenie reguł i procedur systemu badań.
W realizacji zadań wykorzystano tradycyjne i adaptacyjne metody zarządzania
projektami w odniesieniu do specyfiki procesów projektowania, wytwarzania i badania
jednostkowych i unikatowych rozwiązań charakteryzujących się trudnym przebiegiem działań
operacyjnych. Uzyskane rezultaty umożliwiają zarządzanie procesem prototypowania z
uwzględnieniem dynamiki i zmienności parametrów produkcji jednostkowej.
Uzyskane rezultaty
Rezultaty materialne:
 System badania prototypów SBP;
 Komputerowy system wspomagania zarządzania procesami projektowania i wytwarzania
prototypowych aplikacji obiektów technicznych i procesów technologicznych.
Rezultaty niematerialne:
 Metodyka wspomagania zarządzania procesami projektowania rozwiązań prototypowych;
 Metodyka wspomagania zarządzania procesami wytwarzania rozwiązań prototypowych
lub serii próbnych;
 Metodyka badań i weryfikacji rozwiązań prototypowych.
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Zadanie badawcze I.3.1.
Metody analizy potencjału wdrożeniowego i komercyjnego innowacyjnego
produktu technicznego lub procesu technologicznego

Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było opracowanie kompleksowego systemu oceny poziomu dojrzałości
wdrożeniowej oraz potencjału komercyjnego innowacyjnych rozwiązań technicznych
wspomagających zrównoważony rozwój gospodarki.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania, obejmującym
następujące kamienie milowe: Koncepcja systemu; Klasyfikacja rozwiązań; Metoda oceny
potencjału wdrożeniowego; Metoda oceny potencjału komercyjnego; Projekt systemu
informatycznego Moduł oceny dojrzałości wdrożeniowej; Moduł oceny potencjału
komercyjnego; Przetestowany i zweryfikowany system oceny potencjału wdrożeniowego
i komercyjnego; Przeprowadzenie oceny ex post rozwiązań stanowiących rezultat Programu
Strategicznego z wykorzystaniem kompleksowego systemu oceny.
Opracowano i praktycznie zweryfikowano metody monitorowania etapów rozwoju nowego
produktu oraz stopnia przygotowania transferu rozwiązań innowacyjnych do praktyki
gospodarczej, w tym metodę oceny stopnia dojrzałości wdrożeniowej, metodę oceny
potencjału komercyjnego, metodę oceny innowacyjności oraz system informatyczny
wspomagający opracowane metody oceny, umożliwiający prowadzenie analiz porównawczych
ocen uzyskiwanych na wcześniejszych etapach tworzenia rozwiązania.
Opracowane rozwiązanie ze względu na swoją uniwersalność może znaleźć szerokie
zastosowanie w ewaluacji wyników realizowanych prac naukowo-badawczych i oceny ich
gotowości do zastosowań aplikacyjnych w gospodarce. Umożliwia wnikliwą analizę
zaawansowania projektów B+R i stopnia przystosowania ich rezultatów do zastosowań
praktycznych, w istotnym stopniu ograniczając ryzyko niepowodzenia przy wdrażaniu
i komercjalizacji rozwiązań. Elastyczna struktura oprogramowania umożliwia jego
modyfikację w ramach doskonalenia systemu i adaptacji do zastosowań specjalistycznych.
Potwierdzają to przykłady zewnętrznych wdrożeń metody, w tym m.in. w sektorze MSP czy
Parku Przemysłowo-Technologicznym. Łącznie zrealizowano kilkadziesiąt procedur
ewaluacyjnych z wykorzystaniem opracowanego systemu.

Uzyskane rezultaty
Rezultaty materialne:
 System informatyczny do oceny poziomu dojrzałości wdrożeniowej innowacyjnych
rozwiązań;
 System informatyczny do oceny potencjału komercyjnego innowacyjnych rozwiązań.
Rezultaty niematerialne:
 Metoda oceny poziomu dojrzałości wdrożeniowej;
 Metoda oceny potencjału komercyjnego innowacyjnych rozwiązań;
 Metoda oceny innowacyjności.
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Zadanie badawcze I.3.2.
Platforma upowszechniania w gospodarce innowacyjnych rozwiązań
opracowanych przez jednostki sektora nauki w obszarze zrównoważonego
rozwoju

Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania była organizacja modelowej platformy upowszechniania w gospodarce
innowacyjnych rozwiązań, powstałych w ramach Programu Strategicznego, a także innowacji
technologicznych opracowanych przez jednostki sektora nauki w Polsce wspomagających
zrównoważony rozwój gospodarki.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące
kamienie milowe: Koncepcja budowy platformy upowszechniania innowacyjnych rozwiązań
wspomagających zrównoważony rozwój gospodarki; Projekt struktury platformy; Koncepcja
systemu wspomagania informatycznego; Projekt sieci współpracy jednostek naukowych;
System przekazu informacji o innowacyjnych produktach; Pilotażowe wdrożenie systemu
wspomagania informatycznego; Weryfikacja działania platformy na zbiorze modelowych
podmiotów gospodarczych; Baza rozwiązań innowacyjnych; Weryfikacja modelowej struktury
i działania platformy; Platforma komercjalizacji wyników badań naukowych; Upowszechnianie
i promocja rezultatów – efektów Programu Strategicznego.
W wyniku prowadzonych prac opracowano system wspomagający upowszechnianie
wyników prac B+R, wpływający na poprawę efektywności współpracy na linii nauka–przemysł
i sprzyjający niwelowaniu barier występujących pomiędzy uczestnikami procesu wdrażania
innowacyjnych rozwiązań do praktyki gospodarczej.
W ramach Platformy prowadzono działania związane z promocją innowacyjnych
technologii produktowych i procesowych, z budowaniem efektywnych struktur i mechanizmów
transferu innowacji oraz oceną skuteczności funkcjonowania tych struktur. Analizowano
potencjalne kierunki rozwoju innowacji wynikające z zapotrzebowania przemysłu oraz trendów
w gospodarce. Stworzono narzędzia (w tym informatyczne) ułatwiające proces gromadzenia,
przetwarzania i wykorzystywania wiedzy oraz transferu technologii, usprawniające
komunikację pomiędzy podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem innowacji.
Uzyskane rezultaty
Rezultaty materialne:
 System baz danych do gromadzenia informacji niezbędnych do oceny potencjału
komercyjnego technologii produktowych i procesowych na różnym poziomie ich rozwoju;
 Modułowy program i pakiety edukacyjne do prowadzenia kursów stacjonarnych
w zakresie doskonalenia kompetencji w zawodzie „specjalista ds. komercjalizacji
innowacyjnych technologii”;
 Program kursu na odległość w formie szkolenia e-learning dla zawodu „specjalista
ds. komercjalizacji innowacyjnych technologii”.
Rezultaty niematerialne:
 System organizacyjny Platformy upowszechniania innowacyjnych technologii powstałych
w ramach Programu Strategicznego;
 Procedura upowszechniania w gospodarce innowacyjnych rozwiązań;
 Modele marketingowe na potrzeby dyfuzji innowacyjnych rozwiązań do gospodarki
z uwzględnieniem koncepcji marketingu mix (np. 4P);
 Model walidacji kompetencji zawodowych dla zawodu/kwalifikacji „specjalista
ds. komercjalizacji innowacyjnych technologii”;
 Karta kompleksowej oceny efektywności finansowej projektów – efektów Programu.
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Zadanie badawcze I.4.1.
Metodyka badania i oceny stanu i uwarunkowań wzrostu innowacyjności
w obszarze zaawansowanych technologii wytwarzania i eksploatacji
Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było opracowanie metodyki oceny stanu oraz identyfikacji kluczowych
uwarunkowań wzrostu innowacyjności w obszarze zaawansowanych technologii
wytwarzania i eksploatacji.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem obejmującym następujące kamienie
milowe: Koncepcja wyznaczania obszarów zaawansowanych technologii w odniesieniu do
sektora dóbr inwestycyjnych przetwórstwa przemysłowego; Projekt macierzy wskaźników
pomiaru innowacyjności; Metoda oceny wielowymiarowej innowacyjności sektora dóbr
inwestycyjnych; Metodyka wyznaczania cząstkowych i syntetycznego wskaźnika
innowacyjności; Metodyka badań tendencji rozwoju produkcji wybranych grup produktów
zaawansowanej techniki; Metody oceny stanu oraz uwarunkowań wzrostu innowacyjności
w obszarze zaawansowanych technologii wytwarzania i eksploatacji; Adaptacja metody oceny
stanu oraz uwarunkowań wzrostu innowacyjności w obszarze zaawansowanych technologii
wytwarzania i eksploatacji do oceny w regionach; Analiza wybranych zagadnień oceny
wysokiej techniki przetwórstwa przemysłowego i automatyzacji procesów wytwórczych
w regionach.
Opracowano metodykę oceny stanu i identyfikacji uwarunkowań wzrostu innowacyjności
w obszarze zaawansowanych technologii, umożliwiającą:
 identyfikację kluczowych czynników innowacyjności sektorów oraz regionów,
 wyznaczenie miejsca wytypowanych działów na mapie innowacyjności polskiego
przemysłu,
 identyfikację mocnych i słabych stron oraz rankingowanie poziomu innowacyjności
wybranych działów oraz regionów,
 prowadzenie monitoringu innowacyjności oraz prognozowanie rozwoju wybranych
zaawansowanych techniczne grup producenckich przetwórstwa przemysłowego
powiązanych z aplikacjami Programu Strategicznego.
Metodyka została wdrożona do oceny innowacyjności obszarów przetwórstwa
przemysłowego powiązanych z aplikacjami Programu Strategicznego.
Uzyskane rezultaty
Rezultaty niematerialne:
 Fenomenologiczny model wielowymiarowej oceny potencjału i poziomu innowacyjności
sektora wysokiej i średniowysokiej techniki (sektora zaawansowanych i średnio
zaawansowanych technologii wytwarzania i eksploatacji) w Polsce;
 Metoda wielowymiarowej oceny (potencjału i poziomu) innowacyjności w sektorze
zaawansowanych i średnio zaawansowanych technologii wytwarzania i eksploatacji;
 Macierz kluczowych czynników stymulujących wzrost innowacyjności w sektorze
zaawansowanych i średnio zaawansowanych technologii;
 Metodyka wyznaczania syntetycznego i cząstkowych wskaźników innowacyjności;
 Metodyka badań tendencji rozwojowych do określenia wyrobów wysokich szans rozwoju
spośród wybranych technologii produktowych i procesowych sektora zaawansowanej
techniki.
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Zadanie badawcze I.4.2.
Modelowe procedury zarządzania oraz oceny efektywności realizacji
strategicznych programów badawczych w obszarze zrównoważonego rozwoju
gospodarki

Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było opracowanie procedur zarządzania oraz procedur oceny
efektywności realizacji strategicznych programów badawczych w obszarze zrównoważonego
rozwoju gospodarki na różnych etapach realizacji programu (ex-ante, on-going, mid-term,
ex-post, follow-up).
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące
kamienie milowe: Identyfikacja strategicznych programów badawczych w obszarze
zaawansowanej techniki realizowanych w wybranych krajach Unii Europejskiej i na świecie;
Wyniki analiz procedur zarządzania wykorzystywanych w programach strategicznych; Wyniki
analiz procedur oceny efektywności stosowanych w programach strategicznych; Modelowe
procedury zarządzania realizacją programów strategicznych; Modelowe systemy oceny
efektywności realizacji programów strategicznych; Weryfikacja opracowanych procedur na
przykładzie instytutu technologicznego realizującego programy strategiczne; Przeprowadzenie
ewaluacji ex-post zadań badawczych realizowanych w Programie Strategicznym „Innowacyjne
systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”; Przeprowadzenie
ewaluacji ex-post Programu Strategicznego z uwzględnieniem wyników uzyskanych w ramach
ewaluacji zadań badawczych.
W wyniku realizacji prac opracowano procedury zarządzania oraz procedury oceny
efektywności realizacji strategicznych programów badawczych w obszarze innowacji
technicznych.
Procedury zarządzania programem strategicznym ukierunkowane są na następujące
aspekty: integracja programu, zasoby programu, czas realizacji programu, ryzyko
w programie oraz jakość uzyskanych rezultatów.
Procedury oceny efektywności programu strategicznego odniesiono do trzech aspektów:
produkt techniczny, zadanie badawcze, program strategiczny w ujęciu całościowym.
Opracowane procedury mogą być stosowane przez ośrodki realizujące strategiczne
programy badawcze, m.in. ośrodki akademickie, instytuty badawcze, centra badawcze, ale
również przedsiębiorstwa realizujące programy badawcze na dużą skalę, w celu
podniesienia efektywności zarządzania tymi programami.
Uzyskane rezultaty
Rezultaty niematerialne
 Modelowe procedury zarządzania strategicznymi programami badawczymi (procedura
zarządzania ryzykiem, procedura zarządzania jakością, procedura zarządzania
zasobami, procedura zarządzania czasem, procedura zarządzania integracją);
 Modelowe procedury oceny efektywności (na poziomach: produktu technicznego,
projektu badawczego oraz programu strategicznego w ujęciu kompleksowym).
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Zadanie badawcze I.4.3.
Monitorowanie skuteczności wprowadzanych na poziomie kraju
systemowych uregulowań w zakresie innowacyjnych rozwiązań technicznych
i organizacyjnych wspomagających procesy wytwarzania i eksploatacji
obiektów technicznych

Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było dokonanie analizy procesów innowacyjnych polskiej gospodarki,
w tym jej niedomagań oraz mocnych stron, a także przygotowanie rekomendacji dotyczących
obszarów wymagających zainteresowania i wsparcia ze strony państwa.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące
kamienie milowe: Stan innowacyjności polskiej gospodarki w obszarze wspomagania
technicznego zrównoważonego rozwoju kraju; Trendy innowacyjności wybranych gospodarek
krajów Unii Europejskiej i na świecie; Porównanie trendów innowacyjności gospodarki polskiej
i wybranych krajów; Narzędzia wspomagania innowacyjności stosowane w Polsce; Narzędzia
wspomagania innowacyjności wykorzystywane w wybranych krajach Unii Europejskiej i na
świecie; Porównanie rodzajów narzędzi wspomagania innowacyjności stosowanych w Polsce
i wybranych krajach; Rekomendacje dotyczące możliwości efektywnego stosowania narzędzi
wspomagania innowacyjności w Polsce; Rekomendacje dotyczące stosowania narzędzi
w proponowanym programie strategicznym.
W wyniku realizacji zadania przeprowadzono analizy procesów innowacyjnych polskiej
gospodarki, w tym jej atutów i słabości, a także przygotowano rekomendacje dotyczące
obszarów wymagających zainteresowania i wsparcia ze strony państwa. Rezultat prac
stanowi kompleksowe repozytorium wiedzy obejmujące:
 wyniki analiz dotyczących czynników determinujących poziom innowacyjności
i konkurencyjności gospodarek,
 wyniki analiz dotyczących metod oceny poziomu innowacyjności i konkurencyjności
gospodarek,
 wyniki oceny poziomu innowacyjności i konkurencyjności wybranych krajów wzorcowych
(Szwecja, Szwajcaria, Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Francja,
Chiny, Indie, Rosja, Czechy) i porównania wyników względem polskiej gospodarki,
 charakterystyki publicznych instrumentów wsparcia innowacyjności stosowanych
w wybranych krajach wzorcowych oraz w Polsce,
 rekomendacje dotyczące wprowadzenia zmian do instrumentarium wsparcia
innowacyjności i konkurencyjności stosowanego w Polsce.
W wyniku realizacji zadania opracowano także metodyki wspierające procesy
prowadzenia oceny stanu i analizy porównawczej trendów innowacyjności gospodarek
w skali makro oraz metodyki prowadzenia oceny porównawczej narzędzi wspomagania
innowacyjności gospodarek.
Uzyskane rezultaty
Rezultaty niematerialne:
 Metodyka oceny innowacyjności gospodarek;
 Metodyka prowadzenia analizy porównawczej trendów innowacyjności gospodarek;
 Metodyka oceny efektywności narzędzi wspomagania innowacyjności gospodarek;
 Metodyka prowadzenia analizy porównawczej narzędzi wspomagania innowacyjności
gospodarek.
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Zadanie badawcze I.5.1.
Innowacyjne programy i technologie ustawicznej edukacji wspierające
transformację wiedzy i transfer zaawansowanych technologii
Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było opracowanie innowacyjnych programów nauczania i technologii
kształcenia, umożliwiających wzrost kwalifikacji i kompetencji oraz mobilność zawodową
i edukacyjną w obszarze wspomagania transferu zaawansowanych technologii do
zastosowań gospodarczych.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące
kamienie milowe: Koncepcja rozwiązań metodycznych; Diagnoza potrzeb edukacyjnych;
Bilans kwalifikacji i kompetencji (mapa kwalifikacji i kompetencji); Dobór treści nauczania
i technologii (opracowanie dokumentacji programowej); Pilotażowe wdrożenie dokumentacji
programowej i badanie skuteczności technologii kształcenia.
Zakres prowadzonych prac dostosowano do obszaru tematycznego wytyczonego
w Programie Strategicznym. Opracowywane w poszczególnych grupach problemowych
produkty (materiały, technologie, urządzenia, systemy i usługi) stanowiły punkt odniesienia
do analizy i transferu wiedzy zgromadzonej przy ich powstawaniu do ustawicznej edukacji
zawodowej. Efektem transferu wiedzy z badań prowadzonych w Programie Strategicznym do
edukacji są innowacyjne programy nauczania i technologia kształcenia oparta na podejściu
modułowym, która umożliwia doskonalenie kwalifikacji i kompetencji specjalistów sektora
zaawansowanych technologii rozwijanych w Programie Strategicznym.
Zaprojektowana dokumentacja programowa ukierunkowana została na kształtowanie
kompetencji specjalistów zaawansowanych technologii z uwzględnieniem wymagań
dotyczących efektów kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne). Wdrożona
pilotażowo oferta programowa obejmuje: 20 modułów kształcenia zawodowego powiązanych
z 12 zawodami zidentyfikowanymi w badaniach (oferta skierowana do wyższych uczelni
o profilu technicznym) oraz modułowy program kursu kwalifikacyjnego (obejmujący 5
modułów i 17 jednostek modułowych) dla operatora obrabiarek sterowanych numerycznie
(oferta zweryfikowana praktycznie w Centrum Kształcenia Praktycznego w Radomiu).
Uzyskane rezultaty są komplementarne i stanowią wsparcie naukowo-metodyczne dla
budowania i aktualizacji oferty ustawicznej edukacji zawodowej ukierunkowanej na wzrost
kwalifikacji i kompetencji specjalistów (twórców i odbiorców) w zakresie zaawansowanych
technologii przemysłowych.
Uzyskane rezultaty
Rezultat materialny:
 Modułowy program nauczania i pakiety edukacyjne dotyczące obszarów problemowych
Programu Strategicznego.
Rezultaty niematerialne:
 Metodyka diagnozowania kwalifikacji i kompetencji absolwentów kształcenia
zawodowego skorelowana z tematyką Programu Strategicznego;
 Metodyka tworzenia profili kompetencyjnych dla nowych zawodów;
 Metodyka projektowania programów modułowych i pakietów edukacyjnych dla
wybranych zaawansowanych technologii;
 Metodyka ewaluacji wdrażania innowacyjnych technologii edukacyjnych.
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Zadanie badawcze I.5.2.
System rozwoju zasobów ludzkich – szkolenie i doskonalenie pracowników
innowacyjnej gospodarki
Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było opracowanie projektu systemu rozwoju zasobów ludzkich polskich
przedsiębiorstw dla zapewnienia ich trwałego i zrównoważonego rozwoju.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem obejmującym następujące
kamienie milowe: Metodyka badania potrzeb szkoleniowych w zakresie systemów
transformacji wiedzy oraz transferu zaawansowanych technologii wraz z instrumentarium
narzędzi badawczych; Innowacyjne modułowe programy szkolenia i doskonalenia
kompetencji kadr innowacyjnej gospodarki w systemie pozaszkolnym; Programy szkolenia
w zakresie transferu innowacji w formie e-learning; Szkolenia dla pracowników innowacyjnej
gospodarki; Raport z ewaluacji programów szkoleniowych wraz z zestawem narzędzi.
Punktem wyjścia dla realizacji celu było przyjęcie założenia, iż generowanie,
przetwarzanie i stosowanie wiedzy innowacyjnej wymaga skupienia kompetencji
interdyscyplinarnych w rękach lidera innowacyjnego rozwiązania. W ramach zadania
zdefiniowano profil zawodowy „menadżera innowacji”, którego kompetencje zawodowe
stanowiły punkt odniesienia dla dalszych prac.
W ramach zadania opracowano projekt systemu rozwoju zasobów ludzkich obejmujący
następujące elementy: opartą o diagnozę luk kompetencyjnych metodykę badania potrzeb
szkoleniowych kadr innowacyjnej gospodarki, ofertę innowacyjnych modułowych programów
doskonalenia kompetencji kadr w zakresie systemów transformacji wiedzy i transferu
zaawansowanych technologii (w formie tradycyjnej i e-learningowej) oraz metodykę
ewaluacji tychże szkoleń wraz z zestawem narzędzi badawczych.
Opracowana oferta doskonalenia kompetencji kadr innowacyjnej gospodarki obejmuje trzy
moduły szkoleniowe stanowiące komplementarną całość kursu Transfer i komercjalizacja
innowacyjnych rozwiązań. Skierowany on został do pracowników wykonujących zadania
zawodowe menadżera innowacji, zainteresowanych własnym rozwojem zawodowym oraz
rozwojem innowacyjnego potencjału firmy. W fazie pilotażu 25 osób uzyskało certyfikat
potwierdzający umiejętności w zakresie wymagań dla stanowiska pracy menadżer innowacji.
Uzyskane rezultaty
Rezultaty materialne:
 Innowacyjne modułowe programy szkolenia i doskonalenia kompetencji
innowacyjnej gospodarki w systemie pozaszkolnym (forma tradycyjna);
 Innowacyjne modułowe programy szkolenia i doskonalenia kompetencji
innowacyjnej gospodarki w systemie pozaszkolnym (forma e-learning).

kadr
kadr

Rezultaty niematerialne:
 Metodyka badania potrzeb szkoleniowych kadr innowacyjnej gospodarki w zakresie
systemów transformacji wiedzy oraz transferu zaawansowanych technologii;
 Metodyka ewaluacji szkoleń kadr innowacyjnej gospodarki w zakresie systemów
transformacji wiedzy oraz transferu zaawansowanych technologii.
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Zadanie badawcze II.1.1.
Multifunkcjonalne warstwy hybrydowe na elementach ze stali niskowęglowej
i elementach ze stopów lekkich
Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było opracowanie modelowych technologii obróbki powierzchniowej dla
wytwarzania multifunkcjonalnych warstw hybrydowych na elementach ze stali niskowęglowej
i elementach ze stopów lekkich, w tym magnezu, aluminium, tytanu, zwiększających
odporność korozyjną i tribologiczną tych materiałów. Prace badawcze zrealizowane w ramach
zadania skoncentrowane były na opracowaniu modelowych rozwiązań hybrydowych
technologii obróbki powierzchniowej dla wybranych stali niskowęglowych i wybranych stopów
metali nieżelaznych magnezu, tytanu i aluminium.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące
kamienie milowe: Założenia i koncepcja technologii wytwarzania funkcjonalnych warstw
hybrydowych; Projekt rozwiązań materiałowych warstw hybrydowych wytwarzanych
z wykorzystaniem procesów dyfuzyjnych; Projekt rozwiązań materiałowych warstw
hybrydowych wytwarzanych z wykorzystaniem procesów wieloźródłowych; Modele technologii
wytwarzania warstw hybrydowych z wykorzystaniem procesów dyfuzyjnych; Modele
technologii wytwarzania warstw hybrydowych z wykorzystaniem procesów wieloźródłowych;
Warstwy hybrydowe typu „warstwa dyfuzyjna/powłoka PVD” wytworzone na wybranych
elementach ze stali niskowęglowej i stopów lekkich; Warstwy hybrydowe wytworzone
z udziałem procesów wieloźródłowych na wybranych elementach ze stali niskowęglowej
i stopów lekkich; Weryfikacja eksploatacyjna warstw hybrydowych typu „warstwa
azotowana/powłoka PVD”; Weryfikacja eksploatacyjna warstw hybrydowych wytworzonych
z wykorzystaniem procesów wieloźródłowych; Projekt praktycznego wykorzystania wyników
uzyskanych w zadaniu; Rozszerzenie możliwości aplikacyjnych w zakresie multifunkcjonalnych
warstw hybrydowych wytwarzanych na stopach magnezu i stopach tytanu.
Wszystkie opracowane rozwiązania materiałowe warstw hybrydowych poddano
badaniom laboratoryjnym w celu oceny ich właściwości materiałowych, mikrostruktury,
składu chemicznego i struktury fazowej, a także badaniom odporności na zużycie ścierne
i zużycie erozyjne oraz badaniom odporności korozyjnej. Na podstawie uzyskanych wyników
badań laboratoryjnych dokonano analizy właściwości opracowanych rozwiązań warstw
hybrydowych pod kątem możliwości ich aplikacji. W ramach realizacji zadania opracowano
modelowe technologie hybrydowej obróbki powierzchniowej umożliwiające zwiększanie
odporności tribologicznej lub tribologicznej i korozyjnej wybranych stopów magnezu
(AZ91D), tytanu (Ti6Al4V) oraz aluminium (Ak12) oraz opracowano procedury ich
praktycznego wykorzystania w oparciu o kontakty nawiązane z przemysłem.
Uzyskane rezultaty
Rezultaty materialne:
 Warstwa hybrydowa zwiększająca trwałość wybranych elementów maszyn ze stopów
lekkich;
 Warstwa hybrydowa zwiększająca trwałość wybranych elementów silników lotniczych;
 Prototyp modułowego urządzenia do badań zużycia erozyjnego;
 Modelowa hybrydowa technologia obróbki powierzchniowej zwiększająca trwałość
wybranych elementów maszyn ze stopów lekkich;
 Modelowa hybrydowa technologia obróbki powierzchniowej zwiększająca trwałość
wybranych elementów silników lotniczych;
 Obróbka cieplno-próżniowa elementów instalacji chemicznych ze stali nierdzewnej;
 Transparentne powłoki antystatyczne wytwarzane z wykorzystaniem technologii
wieloźródłowych.
Rezultat niematerialny:
 Metodyka badań zużycia erozyjnego.
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Zadanie badawcze II.1.2.
Warstwy hybrydowe o podwyższonej odporności
na zmęczenie cieplno-mechaniczne
Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było opracowanie modelowej technologii obróbki powierzchniowej
wytwarzania warstw hybrydowych o podwyższonej odporności na zmęczenie cieplno-mechaniczne na stalach stopowych przeznaczonych do pracy na gorąco.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące
kamienie milowe: Założenia i koncepcja technologii; Projekt rozwiązań materiałowych
i technologicznych warstw hybrydowych o podwyższonej odporności na zmęczenie cieplno-mechaniczne; Modelowe technologie warstw hybrydowych o podwyższonej odporności na
zmęczenie cieplno-mechaniczne; Wytworzenie wybranych warstw hybrydowych na
elementach ze stali stopowej do pracy na gorąco; Weryfikacja technologii modelowej na
wybranych elementach użytkowych; Projekt praktycznego wykorzystania wyników uzyskanych
w zadaniu.
Zaprojektowano warstwę hybrydową o strukturze „Fe(N) / Cr / (CrN-AlCrN)multinano / AlCrTiN”,
zwiększającą odporność na zmęczenie cieplno-mechaniczne oraz intensywne tarcie narzędzi
i elementów maszyn ze stali do pracy na gorąco. Opracowano modelową technologię inżynierii
powierzchni umożliwiającą wytwarzanie zaprojektowanej warstwy hybrydowej na powierzchni
matryc kuźniczych ze stali WLV. Wykonano partię próbną matryc kuźniczych, którą poddano
przemysłowym testom weryfikacyjnym. Wykazano 3,5-krotny wzrost trwałości matryc
kuźniczych pokrytych warstwą hybrydową „Fe(N) / Cr / (CrN-AlCrN)multinano / AlCrTiN”,
w stosunku do matryc standardowych.

Uzyskane rezultaty
Rezultaty materialne:
 Warstwa hybrydowa zwiększająca trwałość matryc kuźniczych, form do ciśnieniowego
odlewania metali kolorowych;
 Warstwa hybrydowa zwiększająca trwałość wybranych elementów silników spalinowych;
 Modelowa hybrydowa technologia obróbki powierzchniowej zwiększająca trwałość
matryc kuźniczych oraz form do ciśnieniowego odlewania metali kolorowych;
 Modelowa hybrydowa technologia obróbki powierzchniowej zwiększająca trwałość
wybranych elementów silników spalinowych;
 Powłoka wielowarstwowa o strukturze nanometrycznej zwiększająca trwałość narzędzi
skrawających;
 Prototyp wielopozycyjnego tygla modułowego zapewniającego niezależne parametry
temperaturowe materiałów odparowywanych metodą EB-PVD;
 Prototyp łukowego źródła plazmy przystosowanego do realizacji technologii
hybrydowych w komorach o małej objętości.
Rezultaty niematerialne:
 Modelowa hybrydowa technologia obróbki powierzchniowej zwiększająca trwałość
matryc kuźniczych oraz form do ciśnieniowego odlewania metali kolorowych;
 Modelowa hybrydowa technologia obróbki powierzchniowej zwiększająca trwałość
wybranych elementów silników spalinowych.
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Zadanie badawcze II.2.1.
Hybrydowe technologie obróbki powierzchniowej
Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było opracowanie modelowych hybrydowych technologii obróbki
powierzchniowej z wykorzystaniem procesów dyfuzyjnych oraz procesów wieloźródłowych,
dedykowanych do zastosowań specjalnych, w tym: w procesach odlewniczych, procesach
obróbki plastycznej na gorąco metali nieżelaznych, procesach kształtowania elementów
szklanych itp. Prace badawcze zrealizowane w ramach zadania skoncentrowane były na
opracowaniu modelowych rozwiązań hybrydowych technologii obróbki powierzchniowej dla
wybranych elementów użytkowych: matryc do wyciskania cienkościennych profili
aluminiowych, matryc do kucia odkuwek z metali nieżelaznych, krystalizatorów
wykorzystywanych w procesach ciągłego odlewania miedzi.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące
kamienie milowe: Koncepcja i założenia; Projekt rozwiązań materiałowych warstw
hybrydowych wytwarzanych z wykorzystaniem procesów dyfuzyjnych; Projekt rozwiązań
materiałowych warstw hybrydowych wytwarzanych z wykorzystaniem procesów
wieloźródłowych; Modelowe rozwiązania technologiczne wytwarzania warstw hybrydowych
z wykorzystaniem procesów dyfuzyjnych; Modelowe rozwiązania wieloźródłowych technologii
wytwarzania warstw hybrydowych; Wybór i wytworzenie wybranych warstw hybrydowych typu
„warstwa dyfuzyjna/powłoka PVD” na elementach użytkowych przeznaczonych do testów
weryfikacyjnych; Wybór i wytworzenie wybranych warstw hybrydowych z wykorzystaniem
technologii wieloźródłowych na elementach użytkowych przeznaczonych do testów
weryfikacyjnych; Weryfikacja eksploatacyjna warstw hybrydowych typu „warstwa
dyfuzyjna/powłoka PVD”; Weryfikacja eksploatacyjna warstw hybrydowych wytworzonych
z wykorzystaniem technologii wieloźródłowych; Projekt praktycznego wykorzystania wyników
uzyskanych w zadaniu; Wyniki badań materiałowych warstw hybrydowych na bazie powłok
DLC – diamond like carbon oraz powłok węglowych wzbogacanych metalami np. Cr-DLC.
Wszystkie opracowane rozwiązania materiałowe warstw hybrydowych poddano
badaniom laboratoryjnym w celu oceny ich właściwości materiałowych, mikrostruktury,
składu chemicznego i struktury fazowej, a także badaniom odporności na zużycie ścierne
i zużycie erozyjne oraz badaniom odporności korozyjnej. Na podstawie uzyskanych wyników
badań laboratoryjnych dokonano analizy właściwości opracowanych rozwiązań warstw
hybrydowych pod kątem możliwości ich aplikacji.
W ramach realizacji zadania opracowano modelowe technologie hybrydowej obróbki
powierzchniowej istotnie obniżające współczynnik tarcia w procesach wyciskania aluminium
(PN+TiB2) oraz kucia odkuwek mosiężnych (PN / Ti / TiN / TiAlNgradient / (TiAlN/VN)multinano),
a także zwiększających odporność cieplną i tribologiczną krystalizatorów grafitowych
w procesie odlewania miedzi (Cr+Cr-DLC). Opracowano projekt ich praktycznego
wykorzystania w oparciu o kontakty nawiązane z przemysłem.
Uzyskane rezultaty
Rezultaty materialne:
 Warstwa hybrydowa zwiększająca trwałość matryc do wyciskania cienkościennych profili
aluminiowych;
 Warstwa hybrydowa zwiększająca trwałość matryc do obróbki plastycznej na gorąco
metali kolorowych (mosiądzu, stopów tytanu);
 Warstwa hybrydowa zwiększająca trwałość elementów maszyn i narzędzi
wykorzystywanych w procesach odlewniczych;
 Modelowa hybrydowa technologia obróbki powierzchniowej zwiększająca trwałość
matryc do wyciskania cienkościennych profili aluminiowych;
 Modelowa hybrydowa technologia obróbki powierzchniowej zwiększająca trwałość
matryc do obróbki plastycznej na gorąco metali kolorowych (mosiądzu, stopów tytanu);
 Modelowa hybrydowa technologia obróbki powierzchniowej zwiększająca trwałość
elementów wykorzystywanych w procesach odlewniczych.
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Zadanie badawcze II.2.2.
Metody projektowania, badań i optymalizacji właściwości warstw i powłok,
w tym nanowarstw i nanopowłok
Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było opracowanie zaawansowanych metod projektowania warstw
i powłok wykorzystujących modele symulacyjne, predykcyjne i optymalizacyjne na potrzeby
programowania i efektywnego kształtowania właściwości materiałowych warstwy wierzchniej
istotnych w procesach eksploatacyjnych.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania, obejmującym następujące
kamienie milowe: Koncepcja i założenia; Analiza metod projektowania i badania właściwości
warstw i powłok; Model algorytmu postępowania w procesie projektowania i optymalizacji
właściwości warstw i powłok; Projekt rozwiązań materiałowych warstw i powłok przeznaczonych
do badań, Wytworzenie wybranych warstw i powłok; Weryfikacja opracowanego modelu
algorytmu.
Opracowano system informatyczny wspomagający projektowanie warstw wierzchnich
o zaprogramowanych właściwościach eksploatacyjnych. Na podstawie założeń
merytorycznych i technicznych opracowano strukturę systemu komputerowego oraz
zaprojektowano i zaimplementowano modelowe bazy danych do gromadzenia wyników badań
właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i eksploatacyjnych warstw wytwarzanych
w procesach dyfuzyjnych i hybrydowych. Opracowano modele regresyjne do predykcji
właściwości warstw wytwarzanych w procesach dyfuzyjnych oraz modele sztucznych sieci
neuronowych do predykcji właściwości eksploatacyjnych warstw wytwarzanych w procesach
dyfuzyjnych. Na podstawie badań eksperymentalnych opracowano procedurę wyznaczania
charakterystyki powłok CrN dla różnych parametrów procesów osadzania oraz metodykę
predykcji właściwości warstwy otrzymywanej w procesie hybrydowym typu warstwa azotowana
– warstwa PVD. Ponadto wytworzono warstwę hybrydową typu warstwa azotowana–powłoka
PVD na stali WCLV oraz warstwy azotowane na stali WCLV w procesach dyfuzyjnych.
Przeprowadzono badania testowe modelowego systemu informatycznego przeznaczonego do
wspomagania procesów azotowania gazowego oraz opracowano dokumentację
technologiczną opracowanych i zbadanych procesów.
Uzyskane rezultaty
Rezultaty materialne:
 System baz danych do gromadzenia danych o warstwach wytwarzanych w procesie
azotowania gazowego i ich właściwościach oraz do gromadzenia wyników badań
właściwości
fizykochemicznych,
mechanicznych
i
eksploatacyjnych
warstw
wytwarzanych w procesach dyfuzyjnych i hybrydowych;
 System sztucznych sieci neuronowych do projektowania właściwości eksploatacyjnych
warstw wytwarzanych w procesach dyfuzyjnych;
 Technologia konstytuowania warstw azotowanych na stali WCLV w procesach
dyfuzyjnych;
 Technologia wytwarzania warstw hybrydowych typu warstwa azotowa – powłoka PVD.
Rezultaty niematerialne:
 Metodyka predykcji właściwości warstw wytwarzanych w procesach dyfuzyjnych
bazującej na modelach regresyjnych;
 Metodyka predykcji właściwości warstwy otrzymanej w procesach dyfuzyjnych.
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Zadanie badawcze II.2.3
Opracowanie i weryfikacja systemu oceny powłok przeciwzużyciowych
na elementy wysokoobciążonych węzłów tarcia
Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było opracowanie systemu oceny twardych, cienkich powłok
przeciwzużyciowych i przeciwtarciowych przeznaczonych na smarowane, wysokoobciążone
elementy węzłów tarcia.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące
kamienie milowe: Koncepcja systemu oceny powłok; Właściwości fizykomechaniczne
wybranych powłok; Właściwości tribologiczne modelowych węzłów tarcia z powłokami;
Właściwości tribologiczne komponentów węzłów tarcia z powłokami; Modelowy system
oceny powłok; System oceny zweryfikowany w warunkach przemysłowych.
W opracowanej koncepcji systemu oceny powłok uwzględniono wyniki
przeprowadzonego studium stanu wiedzy w obszarze inżynierii powierzchni, inżynierii
materiałowej oraz tribologii, z punktu widzenia możliwości zastosowania cienkich, twardych
powłok w wysokoobciążonym, skoncentrowanym styku smarowanym. Opracowano
metodykę kompleksowego badania właściwości fizykochemicznych i mechanicznych powłok
z zastosowaniem specjalizowanych metod i aparatury pomiarowej.
Opracowano metody wyznaczania właściwości tribologicznych modelowych węzłów
tarcia z powłokami. Do wyznaczania właściwości tribologicznych komponentowych węzłów
tarcia z powłokami opracowano unikatową autorską „metodę badań zacierania szokowego
powłok” z wykorzystaniem testowej przekładni zębatej oraz metodę badania powierzchniowej
trwałości kół z powłokami. Przyjęto kryteria zacierania i pittingu powierzchni kół zębatych
oraz opracowano algorytm obliczeniowy trwałości powierzchniowej. Przeprowadzono
agregację uzyskanych cząstkowych wyników badań oraz prac projektowych i opracowano
kompleksowy modelowy system oceny powłok do zastosowania w wysokoobciążonym,
smarowanym styku skoncentrowanym.
Weryfikację opracowanego systemu przeprowadzono podczas badań powłok
w przekładniach eksploatowanych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych z wykorzystaniem
testera tribologicznego oraz podczas badań powłok w górniczych przekładniach zębatych
eksploatowanych w warunkach przemysłowych.
Wynikiem końcowym realizacji zadania jest zweryfikowana w warunkach przemysłowych
metodyka badania cienkich powłok przeciwzużyciowych i przeciwtarciowych przeznaczonych
na smarowane wysokoobciążone elementy węzłów tarcia.
Uzyskane rezultaty
Rezultat niematerialny:
 Metodyka badania cienkich powłok przeciwzużyciowych i przeciwtarciowych
przeznaczonych na smarowane wysokoobciążone elementy węzłów tarcia.
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Zadanie badawcze II.3.1
Sieciowe systemy sterowania urządzeniami i procesami
z zastosowaniem technologii teleinformatycznych

Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było opracowanie i wykonanie modelowego systemu sterowania
sieciowego (NCS) grupą urządzeń traktowanych jako podsystemy czasu rzeczywistego.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące
kamienie milowe: Modele symulacyjne podsystemów czasu rzeczywistego będących
węzłami sieci; Model symulacyjny systemu; Baza danych do obsługi zadań gromadzenia
danych w systemie; Zestawiony modelowy system wykorzystujący przełączaną sieć
Ethernet; Algorytmy i procedury zarządzania podsystemami węzłów sieci; Zweryfikowany
modelowy system sterowania sieciowego grupą urządzeń testujących.
W ramach zadania opracowano model symulacyjny systemu sterowania sieciowego. Dla
modelu opracowano autorski algorytm synchronizacji zdarzeń w systemie. Model wykonano
z wykorzystaniem pakietu LabView (National Instruments) w środowisku Windows.
Zaproponowana struktura modelu umożliwia zastosowanie jego elementów w rzeczywistym
systemie NCS wykorzystującym technologię OPC i różne protokoły komunikacyjne.
Rozwiązania modelowe wykorzystano praktycznie w systemie sterowania zawierającym
sterowniki PLC różnych typów, z komunikacją TCP/IP. Opracowane rozwiązania
zweryfikowano w trzech aplikacjach dotyczących: stanowiska do testowania odporności na
udary mechaniczne, linii technologicznej do montażu dokumentów z układami identyfikacji
radiowej, stanowiska technologicznego do realizacji procesów plazmowych.
Wynikiem końcowym realizacji zadania jest zweryfikowany system sterowania
sieciowego (NCS, Network Control System) z obsługą zdarzeń umożliwiający sterowanie
zestawem urządzeń badawczych lub testujących z wykorzystaniem jednego węzła
nadrzędnego.
Uzyskane rezultaty
Rezultaty materialne:
 System sterowania sieciowego (NCS, Network Control System) umożliwiający
sterowanie zestawem urządzeń badawczych lub testujących z wykorzystaniem jednego
węzła nadrzędnego.
Rezultaty niematerialne:
 Metoda synchronizacji zdarzeń w systemie NCS;
 Metoda symulacji serwerów OPC przeznaczona do modelowania systemów NCS;
 Metoda oceny wydajności czasowej węzłów sieci systemu NCS.
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Zadanie badawcze II.3.2.
Hybrydowe systemy sterowania z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji
dla specjalizowanych urządzeń badawczych i testowych
Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było opracowanie i wykonanie hybrydowych systemów sterowania
z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące
kamienie milowe: Koncepcja hybrydowego systemu sterowania; Modelowe regulatory
rozmyte; Moduł algorytmów predykcji stanów systemu sterownika; Moduł poszukiwania
modelu na podstawie danych pomiarowych; Moduł komunikacji; Hybrydowy system
sterowania w wersji modelowej; Weryfikacja.
W wyniku realizacji prac opracowano koncepcję hybrydowego systemu sterowania
wybranymi procesami technologicznymi z obszaru inżynierii powierzchni. Na podstawie założeń
merytorycznych i technicznych opracowano strukturę hybrydowego systemu sterowania oraz
opracowano i zaimplementowano modelowe bazy danych do przechowywania informacji
o procesie sterowania oraz informacji niezbędnych do diagnostyki. Opracowano procedury
informatyczne do identyfikacji modelu sterowania na podstawie danych pomiarowych
pozyskiwanych z urządzeń o dużej inercji (bezwładności) czasowej, zaimplementowano
i zweryfikowano opracowane modele dla wybranych urządzeń technologicznych. Opracowano
algorytmy akwizycji danych w hybrydowym systemie sterowania o rozbudowanej rozproszonej
architekturze poziomej i pionowej. Zaimplementowano modelowy hybrydowy system sterowania
z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji dla specjalizowanych urządzeń badawczych
i testowych, który zweryfikowano na rzeczywistym obiekcie technicznym, tzn. piecu do
azotowania gazowego. Przeprowadzono badania adekwatności i testowe modelowych
hybrydowych systemów sterowania, wykonano dokumentację techniczną.
Uzyskane rezultaty
Rezultaty materialne:
 Hybrydowy system sterowania procesami azotowania gazowego;
 Modelowe bazy danych do przechowywania informacji o procesie sterowania oraz
informacji niezbędnych do diagnostyki;
 System sterowania specjalizowanym urządzeniem do rehabilitacji ruchowej pacjentów.
Rezultaty niematerialne:
 Metodyka budowy regulatorów rozmytych dla systemów sterowania z członami
wykonawczymi o dużej inercji czasowej;
 Modele filtrów Kalmana dla systemów sterowania z regulatorami wymagającymi
predykcji stanów;
 Model matematyczny procesu nagrzewania pieca do azotowania gazowego;
 Modele regulatorów rozmytych;
 Modele sztucznych sieci neuronowych do budowy inteligentnych regulatorów
predykcyjnych;
 Model akwizycji danych w hybrydowym systemie sterowania o architekturze rozproszonej.
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Zadanie badawcze II.3.3
Specjalizowane bazy wiedzy i systemy ekspertowe
do symulacji złożonych procesów technologicznych
Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było opracowanie metodyki budowy tematycznych baz wiedzy oraz
systemów ekspertowych wspomagających symulacje komputerowe na potrzeby
projektowania złożonych, wieloetapowych lub hybrydowych procesów technologicznych oraz
podejmowania decyzji o wyborze technologii.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące
kamienie milowe: Koncepcja baz wiedzy i systemów ekspertowych; Moduł dyskretyzacji;
Moduł automatyzacji generowania i weryfikacji baz wiedzy; Moduł wnioskowania, Moduł
symulacji; Weryfikacja; Optymalizacja baz wiedzy.
Do opracowania koncepcji rozwiązania wykorzystano wyniki analizy stanu wiedzy
i techniki oraz rezultaty badań empirycznych. Wymagania funkcjonalne dla
zaproponowanych rozwiązań zidentyfikowano poprzez szczegółową analizę potrzeb.
Przyjęto, że wymagania funkcjonalne można zaklasyfikować do następujących obszarów:
pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie danych o procesach technologicznych, analiza,
interpretacja i objaśnianie zgromadzonych danych, wykorzystanie danych do budowy modeli
symulacyjnych, optymalizacja lub polioptymalizacja procesów technologicznych.
Zaprojektowano struktury baz wiedzy umożliwiające gromadzenie i przetwarzanie
informacji, metodykę odwzorowania i dekompozycji złożonych procesów technologicznych
z obszaru inżynierii warstw wierzchnich i procesów diagnostycznych wykorzystujących
inspekcję optyczną, oryginalne modele formalne i heurystyczne, przeznaczone do
prowadzenia wnioskowania oraz modele do predykcji właściwości konstytuowanych warstw
wierzchnich w procesach azotowania gazowego oraz procesach hybrydowych obejmujących
azotowanie i PVD.
Opracowano system ekspertowy do wspomagania diagnostyki wad powierzchniowych
łożysk tocznych zintegrowany z oprogramowaniem symulacyjnym, a także szkieletowy
system ekspertowy, zintegrowany z bazami wiedzy i modułem symulacyjnym do
wspomagania projektowania technologii konstytuowania warstw wierzchnich.

Uzyskane rezultaty
Rezultaty materialne:
 Szkieletowy system ekspertowy zintegrowany z bazami wiedzy i modułem symulacyjnym
do wspomagania projektowania technologii konstytuowania warstw wierzchnich
w procesach CVD, PVD i hybrydowych;
 System ekspertowy do wspomagania diagnostyki wad powierzchniowych łożysk
tocznych zintegrowany z oprogramowaniem symulacyjnym.
Rezultaty niematerialne:
 Metodyka odwzorowania i dekompozycji złożonych procesów technologicznych
z obszaru inżynierii warstwy wierzchniej i procesów diagnostycznych wykorzystujących
inspekcję optyczną;
 Oryginalne modele, formalne i heurystyczne, przeznaczone do wnioskowania;
 Modele do predykcji właściwości konstytuowanych warstw wierzchnich w procesach
azotowania gazowego oraz procesach hybrydowych obejmujących azotowanie i PVD.
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Zadanie badawcze II.4.1
Wielozadaniowe mobilne roboty
wykorzystujące zaawansowane technologie
Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było opracowanie zespołu robotów mobilnych przystosowanych do
monitorowania obiektów technicznych i wykonywania specjalistycznych zadań w ramach
nadzoru eksploatacyjnego i ochrony przed zagrożeniami.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące
kamienie milowe: Koncepcja zespołu robotów; Modelowe platformy nośne; Moduły
monitorowania otoczenia; Moduły sterowania i komunikacji; Zespół robotów w wersji
modelowej; Zweryfikowany zespół robotów w wersji prototypowej.
W opracowanej koncepcji robotów uwzględniono wymagania funkcjonalne, przede
wszystkim wykonywanie następujących zadań: inspekcja obiektów technicznych, w tym
pomieszczeń, monitorowanie wizyjne środowiska, pomiar temperatury i detekcja gazów,
pobieranie próbek gleby. Opracowano system komunikacji radiowej oraz sterowania robotów.
W ramach realizowanych współbieżnie prac badawczych i projektowych opracowano
modelowe wersje platform: robota transportowego, robota inspekcyjnego, robota
inspekcyjnego do zadań specjalnych oraz układów wchodzących w skład ich wyposażenia.
Opracowano modułowe oprogramowanie realizujące procesy sterowania robotów, lokalizacji
GPS i komunikacji. Projektowanie konstrukcji robotów zrealizowano w wirtualnym środowisku
CAX. Istotnym narzędziem weryfikacji był opracowany oryginalny komputerowy symulator
działania robotów, który może spełniać także funkcje szkoleniowe. W systemach sterowania
robotów zastosowano wysokozaawansowane rozwiązania sprzętowe i informatyczne. Roboty
w wersjach modelowych poddano testom w symulowanych i rzeczywistych terenowych
warunkach działania.
Na podstawie uzyskanych wyników badań przeprowadzono weryfikację rozwiązań
modelowych i wytworzono wersje prototypowe robotów. Prace wykonawcze zostały
zrealizowane z wykorzystaniem własnego zaplecza technologicznego. Wyniki badań
weryfikacyjnych wersji prototypowych potwierdziły osiągnięcie założonych celów.
Uzyskane rezultaty
Rezultaty materialne:
 Robot bazowy Transporter;
 Specjalistyczny robot inspekcyjny Pathfinder (2 egz.);
 Specjalistyczny robot inspekcyjny Explorer;
 Manipulator robota Transporter;
 Modułowy układ wykonawczy do pobierania próbek;
 Symulator działania robotów.
Rezultaty niematerialne:
 Model wirtualny przestrzeni działania robotów;
 Metodyka projektowania robotów inspekcyjnych działających w zespole.
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Zadanie badawcze II.4.2
Rekonfigurowalne systemy i manipulatory przemysłowe wyposażone
w zaawansowane systemy monitorowania otoczenia i funkcje adaptacji
Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było opracowanie systemu manipulatorów przemysłowych o strukturze
modułowej przeznaczonych do wykonywania zadań w ramach procesu technologicznego
wyposażonych w układy identyfikacji otoczenia i posiadających możliwość rekonfiguracji oraz
adaptacji.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące
kamienie milowe: Koncepcja manipulatora; Struktura mechatroniczna manipulatora; Moduły
monitorowania otoczenia; Oprogramowanie systemu; Manipulator w wersji modelowej;
Manipulator w wersji prototypowej.
Opracowano oryginalne rozwiązanie modułu bazowo-przyłączeniowego, spełniającego
rolę sprzęgu końcówki roboczej manipulatora ze specjalizowanymi modułami
wykonawczymi. Zgodnie z przyjętymi założeniami funkcjonalnymi dla systemu manipulatora
opracowano modele modułów wykonawczych. Uwzględniając aktualne trendy rozwoju
robotyzacji oraz nowe możliwości techniczne, rozszerzono zaplanowany zakres rezultatów
zadania obejmujących moduły wykonawcze.
Opracowane rozwiązania zostały zweryfikowane w ramach badań symulacyjnych.
Opracowano algorytmy sterowania modułów oraz manipulatora z uwzględnieniem zadań
współpracy z modułami wykonawczymi. Elementem systemu jest opracowana baza danych
specjalizowanych modułów wykonawczych. Wytworzono specjalizowane moduły wykonawcze
w wersjach modelowych, wykonano modelowy magazyn narzędzi. Następnie przeprowadzono
integrację systemu manipulatora, który poddano badaniom w symulowanych warunkach pracy.
Na podstawie uzyskanych wyników testów wykonano system manipulatora
i specjalizowanych modułów wykonawczych w wersji prototypowej. Opracowany system
stanowi rozwiązanie unikatowe o wysokim poziomie innowacyjności, dostosowane do
najnowszych
trendów
projektowania
elastycznych
rekonfigurowalnych
systemów
produkcyjnych, zgodnie z koncepcjami fabryk przyszłości.
Uzyskane rezultaty
Rezultaty materialne:
 Manipulator w wersji prototypowej ze specjalizowanym oprogramowaniem;
 Prototypowy moduł wykonawczy z chwytakiem palczastym do współpracy z ramieniem
manipulatora;
 Prototypowy moduł wykonawczy z uchwytem magnetycznym do współpracy z ramieniem
manipulatora;
 Prototypowy moduł wykonawczy z uchwytem pneumatycznym do współpracy z ramieniem
manipulatora;
 Prototypowy moduł wykonawczy z napędem narzędzi do obróbki skrawaniem do
współpracy z ramieniem manipulatora;
 Prototypowy moduł wykonawczy z systemem wizyjnym do współpracy z ramieniem
manipulatora;
 Prototypowy moduł wykonawczy ze skanerem laserowym 3D do współpracy z ramieniem
manipulatora;
 Prototypowy moduł magazynu narzędzi.
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Zadanie badawcze II.5.1
Hybrydowe systemy automatycznej kontroli jakości
w procesach produkcji
Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było opracowanie systemu hybrydowego do kontroli jakości w produkcji
z wykorzystaniem połączonych metod optoelektronicznych umożliwiających inspekcję
w paśmie widzialnym i podczerwieni.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące
kamienie milowe: Koncepcja systemu; Hybrydowa metoda inspekcji; Moduł wizyjny systemu
i mechatroniczne moduły wykonawcze; Oprogramowanie systemu; Hybrydowy system kontroli
jakości w wersji modelowej; Hybrydowy system kontroli jakości w wersji prototypowej.
Opracowano stanowisko eksperymentalne, na którym przeprowadzono badania modelowe.
Na podstawie wyników badań opracowano hybrydową metodę inspekcji. Metoda umożliwia
jednoczesną kontrolę wizyjną badanych obiektów w paśmie widzialnym i podczerwieni.
Informacja pochodząca z obu torów wizyjnych jest przetwarzana i analizowana w celu
zwiększenia efektywności procesu inspekcji. Wykorzystując projektowanie komputerowe,
opracowano konstrukcję modułu wizyjnego systemu wraz z układem oświetleniowym
i systemem promienników podczerwieni do pobudzeń cieplnych. W projekcie uwzględniono
modułową strukturę systemu optomechatronicznego oraz możliwość jego rekonfiguracji.
Opracowano strukturę sprzętową systemu sterowania i strukturę informatyczną systemu.
Oprogramowanie umożliwia sterowanie całym procesem inspekcji oraz akwizycję,
przetwarzanie i analizę obrazów pochodzących z dwóch torów wizyjnych. Do analizy obrazów
zastosowano opracowane oryginalne filtry i algorytmy porównywania obrazów z wzorcami
w bazie danych. Wykonany hybrydowy system kontroli jakości w wersji modelowej został
poddany badaniom weryfikacyjnym w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych warunkach
pracy. Na podstawie wyników badań wykonano wersję prototypową hybrydowego systemu
kontroli jakości. System zaimplementowano w wybranych zastosowaniach przemysłowych
(Browar WARKA, Grupa Żywiec S.A., Huta Szkła TREND GLASS w Radomiu, Pipelife Polska
S.A. w Strzałkowie).
Uzyskane rezultaty
Rezultat materialny:
 System do automatycznej kontroli jakości wyrobów (w procesie produkcji
z wykorzystaniem hybrydowej metody inspekcji w paśmie widzialnymi podczerwieni).
Rezultaty niematerialne:
 Metoda hybrydowa inspekcji wyrobów (wykorzystująca bezkontaktową technikę
obrazowania w paśmie widzialnym i podczerwieni, umożliwiająca wykrywanie wad
powierzchniowych i podpowierzchniowych).
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Zadanie badawcze II.5.2
Systemy optoelektroniczne do monitorowania procesów wytwarzania
zaawansowanych technologicznie zespoleń materiałowych
Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było opracowanie optoelektronicznego systemu monitorowania procesu
wytwarzania zespoleń materiałowych w czasie rzeczywistym.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące
kamienie milowe: Stanowisko badawcze; Metoda monitorowania; Moduł wizyjny systemu;
Platforma informatyczna systemu; System monitorowania w wersji modelowej;
Zweryfikowany system monitorowania.
Przegląd stanu wiedzy i techniki wskazał na potrzebę opracowania optoelektronicznych
systemów monitorowania procesów wytwarzania zespoleń materiałowych, m.in.
z wykorzystaniem technologii mieszania materiałów FSW. Na opracowanym stanowisku
eksperymentalnym przeprowadzono badania modelowe, których wyniki posłużyły do
opracowania metody monitorowania procesów wytwarzania połączeń materiałowych.
Hybrydowa metoda monitorowania polega na rejestracji obrazów powierzchni tworzonej spoiny
w paśmie widzialnym i podczerwieni, które następnie poddawane są analizie komputerowej
w celu kontroli poprawności przebiegu procesu technologicznego i wykrywania wad spoin.
Opracowano moduł wizyjny, którego głównymi elementami są kamera światła
widzialnego i kamera podczerwieni. Opracowano platformę informatyczną systemu do
przetwarzania i analizy rejestrowanych obrazów oraz strukturę systemu sterowania.
Opracowano autorskie oprogramowanie, w którym zastosowano zaawansowane
algorytmy analizy obrazów wykorzystujące metody cyfrowej korelacji obrazów oraz
przetwarzanie multimodalne. Wykonano system monitorowania w wersji modelowej, który
został poddany weryfikacji w rzeczywistych warunkach pracy na stanowisku technologicznym
FSW. Wynikiem końcowym zadania jest zweryfikowana unikatowa aparatura badawcza do
monitorowania on-line procesów wytwarzania zaawansowanych technologicznie zespoleń
materiałowych.
Opracowany system może być wykorzystywany także do monitorowania procesów
spawania gazowego i elektrycznego.

Uzyskane rezultaty
Rezultat materialny:
 Optomechatroniczny system do monitorowania procesów wytwarzania zespoleń
materiałowych z platformą informatyczną.
Rezultat niematerialny:
 Metoda monitorowania procesów wytwarzania zespoleń materiałowych.
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Zadanie badawcze III.1.1
Zaawansowane systemy i aparatura badawcza do monitorowania procesów
destrukcji materiałów w skali mikro i makro
Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było opracowanie metody i systemu do wykrywania i śledzenia procesów
pękania materiałów w skali makro i mikro zachodzących w procesach eksploatacji obiektów
technicznych.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące
kamienie milowe: Koncepcja systemu; Metoda monitorowania; Głowica wizyjna z modułem
pozycjonowania; Platforma informatyczna systemu; System monitorowania w wersji
modelowej, Zweryfikowany system monitorowania.
Opracowano metodę monitorowania procesów destrukcji materiałów polegającą na
równoległej rejestracji obrazów monitorowanej powierzchni próbki otrzymywanych z dwóch
torów wizyjnych, poddawanych następnie przetwarzaniu i zaawansowanej analizie
komputerowej w celu identyfikacji i monitorowania procesów destrukcji materiału.
Przy opracowaniu konstrukcji systemu zastosowano narzędzia modelowania i symulacji,
które umożliwiły optymalizację opracowanych rozwiązań przy uwzględnieniu modularyzacji
struktury systemu i możliwości jej modyfikacji. W ramach realizowanych prac badawczych
w obszarze obejmującym platformę informatyczną opracowano komputerowy system
sterowania, w którym zastosowano rozwiązania zapewniające przetwarzanie danych
z wymaganą wydajnością.
Opracowano autorskie oprogramowanie, w którym zastosowano zaawansowane
wysokowydajne algorytmy analizy obrazów, wykorzystujące metody cyfrowej korelacji
obrazów. Wykorzystując własne zaplecze technologiczne, wykonano kompletny system
monitorowania w wersji modelowej, który został poddany weryfikacji na stanowisku
eksperymentalnym. Wynikiem końcowym zadania jest unikatowa w skali światowej aparatura
badawcza do monitorowania procesów destrukcji materiałów.
Uzyskane rezultaty
Rezultaty materialne:
 Aparatura badawcza do monitorowania procesów destrukcji zmęczeniowej materiałów
(poddawanych obciążeniom mechanicznym w procesie eksploatacji);
 System kalibracji torów wizyjnych (do przeprowadzania automatycznej kalibracji kamer
w układach wielokamerowych wyposażony w pozycjoner wzorca kalibracyjnego i program
komputerowy do przeprowadzania procedury kalibracji).
Rezultaty niematerialne:
- Metoda pomiarowa (do wykrywania i śledzenia procesów pękania zmęczeniowego
w czasie rzeczywistym z zastosowaniem dwukamerowego systemu wizyjnego
i komputerowej analizy obrazów);
- Metoda automatycznej kalibracji torów wizyjnych (w dwukamerowym systemie obserwacji
z zastosowaniem wzorców kalibracyjnych i algorytmów przekształceń geometrycznych
przestrzeni obserwacji).
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Zadanie badawcze III.1.2
Metody i urządzenia do badania odporności na kruche pękanie i zużycie
ścierne materiałów konstrukcyjnych i narzędziowych
Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było opracowanie i wykonanie prototypu urządzenia badawczego oraz
opracowanie metody łącznego wyznaczania odporności na zużycie ścierne i kruche pękanie
nowoczesnych materiałów.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące
kamienie milowe: Koncepcja rozwiązania i projekt modelu urządzenia badawczego; Model
fizyczny urządzenia; Projekt prototypu urządzenia badawczego umożliwiający podjęcie
produkcji; Zweryfikowany prototyp; Zweryfikowana metodyka badawcza; Materiały
promocyjne i zgłoszenia patentowe.
Opracowano autorską metodę i urządzenie do badania odporności na kruche pękanie
i zużycie ścierne materiałów konstrukcyjnych i narzędziowych. Metoda i urządzenie
badawcze służą do wyznaczenia właściwości tribologicznych materiałów konstrukcyjnych
oraz zgranulowanych minerałów, które to właściwości ujawniają się w trakcie ich
wzajemnego oddziaływania w węźle tarcia o specyficznych cechach konstrukcyjnych.
Zasadniczą częścią urządzenia badawczego jest węzeł tarcia. Jest on oryginalnym
rozwiązaniem konstrukcyjnym, decydującym o innowacyjnym charakterze urządzenia
badawczego. Głowica badawcza, łącznie z opracowanym oprzyrządowaniem kontrolującym
aktualne obciążenie oraz napędem i oprzyrządowaniem pomiarowo-rejestrującym, pozwala
na wyznaczenie następujących własności: odporności na zużycie ścierne materiałów
konstrukcyjnych i funkcjonalnych warstw wierzchnich w kontakcie ze ścierniwem
mineralnym, odporności na kruche pękanie twardych materiałów stosowanych na ostrza
narzędzi, w szczególności węglików spiekanych stosowanych na narzędzia do wiercenia
i urabiania skał, ścierności i kruszalności zgranulowanych minerałów w kontakcie
z dowolnym materiałem konstrukcyjnym, kąta tarcia statycznego i kinetycznego oraz kohezję
wewnątrz zgranulowanej warstwy minerału.
Uzyskane rezultaty
Rezultat materialny:
 Urządzenie badawcze do wyznaczania odporności na zużycie ścierne i kruche pękanie
nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych i narzędziowych.
Rezultaty niematerialne:
 Metodyka wyznaczania odporności na zużycie ścierne i kruche pękanie nowoczesnych
materiałów (pozwala w sposób precyzyjny na określenie przejścia tribologicznego
pomiędzy wstępnym, niestacjonarnym etapem ubytku masy kontrolowanym głównie przez
kruche pękanie krawędzi, a etapem stacjonarnym zużywania kontrolowanym przez
mikrościeranie w procesie zużywania narzędzi wiercących, przy wykorzystaniu jednego
przebiegu badawczego opracowanego urządzenia).
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Zadanie badawcze III.2.1
Metody i urządzenia do badań wysokoobciążonych węzłów tarcia
Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było opracowanie metodyki badawczej oraz zaprojektowanie i wykonanie
prototypu urządzenia do badania przekładni zębatych walcowych.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące
kamienie milowe: Koncepcja rozwiązania i projekt modelu urządzenia badawczego; Fizyczny
model urządzenia; Metodyka badawcza; Projekt prototypu urządzenia badawczego
umożliwiający podjęcie produkcji; Zweryfikowany prototyp wraz z metodyką badawczą;
Materiały promocyjne i zgłoszenia patentowe.
Do opracowania koncepcji rozwiązania wykorzystano wyniki przeprowadzonej analizy
stanu wiedzy i techniki oraz rezultaty ponad 10-letnich własnych badań eksperymentalnych.
Efektem naukowym wykonanych prac jest metodyka badania przekładni zębatych
walcowych. Obejmuje ona 4 unikatowe metody: badania zacierania innowacyjnych powłok
na kołach zębatych w warunkach „zaostrzonych” oraz „szokowych”, a także badania
powierzchniowego zużywania zmęczeniowego (pittingu) kół zębatych w warunkach „niskiej”
i „wysokiej” cyklicznej zmiany prędkości obrotowej. Oprócz tego opracowano robocze
procedury dla 10 stosowanych na świecie znormalizowanych (normy: ISO, CEC, ASTM, DIN,
IP, DGMK, FVA, PN) metod badania różnych form zużywania kół zębatych walcowych:
zużywania ślizgowego, zacierania/zatarcia, pittingu i mikropittingu, w tym unikatowej metody
badania przy ultraniskiej prędkości obrotowej.
Dla realizacji badań wszystkimi metodami opracowano i wykonano fizyczny model
urządzenia badawczego, który poddano weryfikacji, a następnie modyfikacji, otrzymując
wynik końcowy, którym jest prototyp umożliwiający podjęcie produkcji. Poprawność działania
prototypu oraz opracowanych procedur roboczych została potwierdzona w serii badań
zacierania oryginalnych, testowych kół zębatych FZG z wykorzystaniem specjalnych olejów
referencyjnych.

Uzyskane rezultaty
Rezultat materialny:
 Urządzenie do badania przekładni zębatych walcowych.
Rezultat niematerialny:
 Metodyka badania przekładni zębatych walcowych obejmująca metody badania:
− zacierania,
− pittingu,
− mikropittingu
oraz procedury:
− badania zacierania kół zębatych przy zredukowanej prędkości obrotowej silnika,
− badania zacierania w warunkach „normalnych”, „zaostrzonych” i „szokowych”,
− badania zacierania w warunkach „szokowych” – dla powłok na zębach kół zębatych,
− badania mikropittingu oraz skróconego badania mikropittingu,
− badania pittingu w warunkach stałych wymuszeń.
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Zadanie badawcze III.2.2.
Metody i urządzenia nowej generacji
do badania tribologicznych właściwości środków smarowych
Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było opracowanie i wykonanie prototypu urządzenia oraz metodyki
badania właściwości tribologicznych nowej generacji smarów plastycznych przeznaczonych
do łożysk tocznych pracujących w podwyższonej temperaturze (do 230oC).
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące
kamienie milowe: Koncepcja rozwiązania i projekt modelu urządzenia badawczego; Fizyczny
model urządzenia; Metodyka badawcza; Projekt prototypu urządzenia badawczego
umożliwiający podjęcie produkcji; Zweryfikowany prototyp wraz z metodyką badawczą;
Materiały promocyjne i zgłoszenia patentowe.
Do opracowania koncepcji rozwiązania wykorzystano wyniki przeprowadzonej analizy
stanu wiedzy i techniki w obszarze ujętym tematyką zadania.
Zrealizowane prace pozwoliły na opracowanie i wykonanie urządzenia do badania
tribologicznych właściwości środków smarowych, tzn. określenia zdolności smarów
plastycznych do smarowania łożysk tocznych działających pod niewielkimi obciążeniami przy
dużych prędkościach i w podwyższonych temperaturach. Opracowano metodę tych badań,
która polega na przeprowadzeniu szeregu biegów badawczych zespołu łożyskowego
napełnionego badanym smarem, umieszczonego w specjalnej komorze, pracującego przy
zadanych parametrach (obciążeniu, prędkości i temperaturze), wyznaczeniu rozkładu
Weibulla oraz wyznaczeniu trwałości smaru.
Wykonano prototypową wersję stanowiska do badania trwałości smarów plastycznych,
które zostało poddane weryfikacji na wzorcowym smarze plastycznym w warunkach
niewielkich obciążeń promieniowych zespołu łożyskowego i podwyższonej temperaturze
pracy. Wynikiem końcowym zadania jest zweryfikowany prototyp urządzenia nowej generacji
i metoda do badania tribologicznych właściwości środków smarowych.
Uzyskane rezultaty
Rezultat materialny:
 Urządzenie do badania tribologicznych własności smarów plastycznych.
Rezultat niematerialny:
 Metodyka badania trwałości smarów plastycznych.
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Zadanie badawcze III.3.1
Urządzenia do automatycznej realizacji normatywnych i dedykowanych
testów materiałów w warunkach wymuszeń długookresowych
Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było opracowanie i wykonanie wielowariantowego urządzenia do badań
wytrzymałościowych w zakresie normatywnej próby pełzania w podwyższonych
temperaturach oraz innych indywidualnie programowanych prób wytrzymałościowych.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące
kamienie milowe: Wielosekcyjna komora grzewcza z zaawansowanym układem regulacji
temperatury; Modelowe urządzenie zawierające podzespoły mechaniczne i część sprzętową
systemu sterowania; Układ regulacji siły z silnikiem synchronicznym; Oprogramowanie
systemu sterowania; Oprogramowanie do zbierania i analizy danych pomiarowych;
Zweryfikowany prototyp urządzenia.
Komora grzewcza urządzenia opracowana została jako samodzielne urządzenie, do
ewentualnego wykorzystania także w innej aparaturze badawczej. Zastosowane w niej metody
zaawansowanej regulacji adaptacyjnej pozwoliły uzyskać parametry przewyższające klasyczne
rozwiązania. Komora współpracuje z systemem sterowania urządzenia poprzez cyfrowy
interfejs wykorzystujący standardowy, przemysłowy protokół transmisji danych. Obsługa
programowa urządzenia pozwala na korzystanie z bazy danych pomiarowych, w której
gromadzone są informacje o wykonanych testach oraz z bazy danych materiałów, która
zawiera kompletne zestawy parametrów materiałowych (w tym także wyniki prób pełzania
pochodzące z urządzenia) mogące służyć do przeprowadzania obliczeń wytrzymałościowych.
Opracowana metoda programowania testów badawczych zapewnia łatwą obsługę urządzenia
i automatyczną realizację normatywnych testów pełzania oraz testów zaprojektowanych
samodzielnie.
Wynikiem końcowym realizacji zadania jest zweryfikowane urządzenie badawczo-testowe do prowadzenia prób pełzania przy jednoosiowym rozciąganiu oraz dedykowanych
testów materiałowych wykorzystujących programowalne zmiany temperatur i naprężeń.
Uzyskane rezultaty
Rezultaty materialne:
 Prototypowe urządzenie z układem zadawania siły wykorzystującym windę z napędem
silnikiem synchronicznym i kalibrowane obciążniki stalowe umożliwiające wykonywanie
normatywnych i dedykowanych testów materiałowych;
 Piec dwustrefowy do badań materiałów w podwyższonych temperaturach;
 Wielowejściowy i wielowyjściowy system sterowania z zaawansowanymi protokołami
transmisji danych.
Rezultaty niematerialne:
 Metoda programowa kalibracji torów pomiarowych urządzenia;
 Metoda programowania wyznaczania charakterystyk wytrzymałościowych (naprężenie –
odkształcenie, pełzanie);
 Metoda programowania przebiegu testu wykonywanego przez urządzenie.
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Zadanie badawcze III.3.2
Systemy testowania właściwości eksploatacyjnych środków smarowych
Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było opracowanie nowej generacji aparatury analityczno-diagnostycznej
do badania konsystencji smarów plastycznych.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące
kamienie milowe: Głowica pomiarowa; Moduł pozycjonowania głowicy; Elektroniczne moduły
sterująco-komunikacyjne; Informatyczny system gromadzenia i przetwarzania danych.
Opracowanie algorytmu procedury badawczej wymagało przeprowadzenia analizy
oddziaływań międzycząsteczkowych w smarach plastycznych oraz modeli opisujących te
zjawiska. Pozwoliło to na opracowanie założeń funkcjonalnych urządzenia badawczego
w dwóch wariantach, tj. realizującego pomiar punktowy, jak również pomiar ciągły przy
wykorzystaniu laserowych technik pomiarowych.
Opracowano projekt konstrukcyjny i technologiczny urządzenia oraz wykonano
modelowe rozwiązanie z wykorzystaniem nowoczesnych technik rapid prototyping. W wyniku
przeprowadzonych prac zbudowano, wykorzystując platformę softwarową LabView oraz
WebUIBuilder, oprogramowanie w wersji desktopowej oraz sieciowej, umożliwiające
sporządzenie procedury pomiarowej, obsługę urządzenia, a także zbieranie i raportowanie
danych. Istnieje możliwość sporządzenia rutynowych procedur badawczych oraz
zaprojektowania procedury użytkownika, w której według potrzeb ustawiany jest czas
pomiaru, a także częstotliwość próbkowań podczas długotrwałej analizy. Jednocześnie
przygotowano aplikację komputerową współpracującą z kamerą, co pozwala na precyzyjne
ustawienie elementu pomiarowego urządzenia. Komunikacja urządzenia pomiarowego
z komputerem odbywa się przez złącze USB. Wersja webowa wyposażona jest także w
opcję zdalnego sterowania urządzeniem oraz możliwość automatycznej aktualizacji
oprogramowania. Wynikiem końcowym zadania jest zweryfikowana aparatura badawcza do
badania konsystencji smarów plastycznych.

Uzyskane rezultaty
Rezultat materialny:
 Modelowy system analityczno-diagnostyczny do badania konsystencji nowej generacji
smarów plastycznych.
Rezultat niematerialny
 Metodyka ciągłego pomiaru konsystencji smarów plastycznych.
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Zadanie badawcze III.3.3
Urządzenia do badań testowych i certyfikacyjnych
w przemyśle meblarskim i materiałów budowlanych
Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było opracowanie i wykonanie zespołu urządzeń do badań testowych
i certyfikacyjnych do mebli oraz materiałów stosowanych w przemyśle meblarskim
i budowlanym.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące
kamienie milowe: Koncepcje urządzeń; Moduły konstrukcyjne urządzeń; Moduły zasilania
i pomiarów; Moduły sterowania; Moduły akwizycji wyników pomiarów; Moduły zdalnego
monitorowania pracy urządzeń; Weryfikacja prototypowych urządzeń do badań testowych
i certyfikacyjnych.
Zaprojektowane i wykonane w ramach zadania modułowe, specjalizowane urządzenia
do badań testowych i certyfikacyjnych w przemyśle meblarskim i materiałów budowlanych są
zbudowane z odrębnych modułów regulujących parametry środowiska procesowego.
Wykonane moduły pozwalają na przeprowadzenie badań w zakresie ok. 95% norm
dotyczących badania artykułów meblarskich. W ramach zadania opracowano i wykonano:
Moduł do realizacji nacisków pionowych; Moduł do realizacji nacisków poziomych; Moduł do
realizacji uderzeń pionowych; Moduł do realizacji uderzeń poziomych.
Wynik końcowy zadania stanowią prototypowe urządzenia do badań testowych
i certyfikacyjnych w przemyśle meblarskim i materiałów budowlanych tzn. modelowe
urządzenie do badania trwałości krzeseł oraz urządzenie do badania odporności materiałów
budowlanych i meblarskich na uderzenia poziome. W testowych urządzeniach
prototypowych wykorzystano i zweryfikowano opracowane w zadaniu algorytmy i procedury
sterowania oraz moduły konstrukcyjne do budowy urządzeń.
Uzyskane rezultaty
Rezultaty materialne:
 Modelowe urządzenie do badania trwałości krzeseł;
 Urządzenie do badania odporności materiałów budowlanych i meblarskich na uderzenia
poziome;
 System informatyczny do monitorowania i sterowania procesem badawczym.
Rezultaty niematerialne:
 Algorytmy i procedury regulacji pomiarów, np. nacisku;
 Algorytmy i procedury realizacji sterowania sekwencją pomiarów;
 Algorytmy i procedury zdalnego monitorowania i sterowania procesem badawczym.
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Zadanie badawcze III.3.4
Specjalizowane urządzenia do badań atestacyjnych
o regulowanych charakterystykach środowiska procesowego
Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było opracowanie i wykonanie zestawu urządzeń umożliwiających
precyzyjne sterowanie charakterystykami środowiska procesowego, w którym prowadzone
są nietypowe badania atestacyjne.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące
kamienie milowe: Moduł regulacji temperatury i wilgotności; Moduł regulacji ciśnienia
i atmosfery; Moduł sterownika nadrzędnego; Moduł sieciowych procedur monitorowania
i sterowania procesem badawczym; Oprogramowanie komputerowe; Weryfikacja
opracowanych urządzeń.
Urządzenie zbudowano z modułów regulujących parametry środowiska procesowego
takich, jak temperatura, wilgotność, ciśnienie, skład atmosfery, siły naprężające itp.
Wykorzystując metody projektowania komputerowego oraz opracowane moduły regulacji
parametrów klimatu opracowano i wykonano modelową komorę do badania emisji
formaldehydu, modelową komorę do badań ciśnieniowych oraz modelową komorę do
badania emisji VOC z wyrobów budowlanych metodą małej komory wg normy PN-EN ISO
16000-10.
Wynikiem końcowym zadania jest zweryfikowana aparatura badawcza do badań
atestacyjnych o regulowanych charakterystykach środowiska procesowego.
Uzyskane rezultaty
Rezultaty materialne:
 Moduł podwyższający temperaturę;
 Moduł obniżający temperaturę;
 Moduł podwyższający wilgotność;
 Moduł obniżający wilgotność;
 Moduł regulujący ciśnienie;
 Moduł regulujący skład atmosfery (dla CO2);
 Modelowy system informatyczny do monitorowania i sterowania procesem badawczym;
 Modelowa komora do badań emisji lotnych związków organicznych (VOC) – metoda
komorowa;
 Modelowa komora do badań karbonatyzacji betonu KKB-2;
 Modelowa komora 4017 ml do badania emisji formaldehydu – metoda gazowa;
 Modelowa komora ciśnieniowa;
 Komora do badania emisji lotnych związków organicznych (VOC) – metoda małej
komory.
Rezultaty niematerialne:
 Algorytmy i procedury regulacji temperatury;
 Algorytmy i procedury regulacji wilgotności;
 Algorytmy i procedury regulacji ciśnienia;
 Algorytmy i procedury regulacji składu atmosfery;
 Algorytmy i procedury sterownika nadrzędnego;
 Algorytmy i procedury sieciowego monitorowania i sterowania procesem badawczym.
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Zadanie badawcze III.4.1
Aparatura skaningowych mikroskopów próbkujących
Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było opracowanie i wykonanie aparatury skaningowych mikroskopów
próbkujących przydatnej do wyznaczania charakterystyk powierzchni w skali nanometrycznej
w zaawansowanym technologicznie przemyśle oraz badaniach naukowych.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące
kamienie milowe: Koncepcja mikroskopów; Model głowicy pomiarowej mikroskopów; Model
modułów sterownika mikroskopów; Model modułu panelu operatorskiego; Oprogramowanie
sterujące mikroskopem; Aparatura mikroskopów w wersji prototypowej.
Wykorzystując metody projektowania komputerowego, opracowano konstrukcję części
mechanicznej i części elektronicznej mikroskopu. Zastosowane komputerowe narzędzia
modelowania i symulacji pozwoliły na optymalizację opracowanych rozwiązań
z uwzględnieniem modułowości struktury systemu i możliwości jej modyfikacji.
Opracowano metodę alokacji funkcji w złożonym systemie sterowania układu
mechatronicznego, metodę justowania optycznego przy wykorzystaniu wskazań dodatkowego
modułu z wyświetlaczem dotykowym, ułatwiającego obsługę mikroskopu oraz metody korekcji
wychyleń piezoskanera w głowicy pomiarowej. W metodzie korekcji zastosowano nowatorskie
rozwiązania obejmujące wykorzystanie układu FPGA do implementacji algorytmu wyznaczania
poprawek korekcyjnych. Dodatkowo opracowano autorską metodę detekcji amplitudy oraz
drgań beleczki pomiarowej do obrazowania struktury powierzchni w trybie kontaktu
przerywanego.
W celu weryfikacji założeń technicznych i walidacji uzyskanych wyników przeprowadzono
wiele testów oraz sesji pomiarowych, w tym porównujących uzyskiwane wyniki z obrazami
komercyjnych mikroskopów czołowych producentów światowych.
Uzyskane rezultaty
Rezultat materialny:
 Prototyp mikroskopu STM/AFM z układem korekcji wychyleń piezoskanera oraz
udoskonalonym, głównie pod względem szybkości skanowania, oprogramowaniem.
Rezultaty niematerialne:
 Metoda alokacji funkcji w złożonym systemie sterowania układu mechatronicznego;
 Metoda korekcji wychyleń piezoskanera w głowicy pomiarowej zespolonego mikroskopu
STM/AFM;
 Metoda justowania optycznego przy wykorzystaniu wskazań ciekłokrystalicznego
wyświetlacza;
 Metoda wymiany informacji między układem FPGA, mikrokontrolerem, pamięciami
SDRAM i magistralą VME.
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Zadanie badawcze III.4.2
Aparatura do badań diagnostycznych
próżniowo-plazmowych procesów inżynierii materiałowej
Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było opracowanie stanowisk badawczych pozwalających na badania
diagnostyczne nowych rozwiązań w dziedzinie technologii próżniowo-plazmowych procesów
inżynierii materiałowej. Stanowiska badawcze przeznaczone są do prowadzenia procesów
PVD, w tym również hybrydowych technologii inżynierii powierzchni.
Prace B+R zostały wykonane zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym
następujące kamienie milowe: Model koncepcyjny stanowiska diagnostycznego; System
wytwarzania próżni technologicznej; System sterowania i wytwarzania atmosfery roboczej;
System wytwarzania plazmy z wykorzystaniem źródeł łukowych; System wytwarzania plazmy
z wykorzystaniem źródeł magnetronowych; Modułowy otwarty system sterowania procesem
technologicznym.
Zadania badawcze zrealizowano, wykorzystując opracowany model obiektowy
wyposażenia sprzętowego do realizacji plazmowo-próżniowych procesów inżynierii
materiałowej, uwzględniający nowe rozwiązania technologiczne procesów PVD. Efektem
zrealizowanych prac jest modułowe stanowisko przeznaczone do prowadzenia różnorodnych
technologii PVD wykorzystywanych w inżynierii materiałowej, w tym takich procesów jak:
obróbki dyfuzyjne, napylanie z użyciem łukowych oraz magnetronowych źródeł plazmy. Dzięki
zaimplementowaniu w stanowiskach możliwości prowadzenia procesów z wykorzystaniem
wyładowania jarzeniowego, uzyskano możliwość realizacji w tych urządzeniach hybrydowych
technologii inżynierii powierzchni, ze szczególnym ukierunkowaniem na warstwy hybrydowe
typu „warstwa azotowana / powłoka PVD”.
Uzyskane rezultaty
Rezultaty materialne:
 Zasilacz podłoża;
 Zasilacz źródła łukowego;
 Zasilacz źródła magnetronowego;
 Zasilacz grzałek oporowych dużej mocy;
 Moduł load-lock do komory próżniowej;
 Stanowisko badawcze do procesów PVD;
 System sterowania stanowiskiem badawczym.
Rezultaty niematerialne:
 Metoda wizualizacji stanu pracy złożonego systemu sterowania procesem technologicznym;
 Metoda stabilizacji temperatury podłoża w procesie wyładowania jarzeniowego;
 Metoda regulacji stosunku dwóch sygnałów spektralnych wyładowania jarzeniowego.
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Zadanie badawcze III.5.1
Systemy testowania właściwości eksploatacyjnych środków smarowych
Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było opracowanie i zweryfikowanie systemu pomiarowego
umożliwiającego diagnostykę on-line niewypalonych pozostałości surowców energetycznych
w stałych produktach spalania generowanych w przemysłowych urządzeniach
energetycznych.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące
kamienie milowe: Koncepcja metody pomiarowej; Procedura ilościowego oznaczania
pozostałości węgla w popiele; Moduły transferu próbki popiołu z kanału odlotowego do
komory pomiarowej; Moduł oczyszczania komory pomiarowej między próbkowaniami; Moduł
komory pomiarowej; Elektroniczne moduły sterowania i komunikacji; System informatyczny
wraz z interfejsem użytkownika; Modelowa głowica pomiarowa; Zweryfikowany system
pomiarowy w wersji prototypowej.
Opracowany system analityczny wykorzystuje pomiar reflektancji światła widzialnego
przez układ fotometryczny, umieszczony wewnątrz sfery Ulbrichta. Na podstawie pomiaru
jasności próbki, przy wykorzystaniu krzywej kalibracyjnej, dokonywany jest bezpośredni
pomiar zawartości węgla w lotnych popiołach. Metoda ta stanowi narzędzie diagnostyczne,
zaimplementowane w przemysłowych systemach monitorowania on-line ilości
niewypalonego węgla znajdującego się w popiołach. Zrealizowane prace, w których
wykorzystywano rzeczywiste próbki popiołów, pobrane z instalacji w Elektrowni Kozienice,
umożliwiły wyznaczenie wartości stosownych parametrów analitycznych, takich jak
selektywność, precyzja i czułość.
Opracowano także algorytmy informatyczne pozwalające na sterowanie i nadzór nad
danymi zarówno lokalnie przy urządzeniu pomiarowym, jak również w trybie zdalnym
obsługiwanym na komputerach typu PC, np. w nastawni elektrowni lub też za pomocą
przenośnych urządzeń typu tablet lub smartfon. Połączenia lokalne zrealizowano poprzez
transfer przewodowy, natomiast obsługa zdalna jest realizowana za pomocą Ethernetu.
Opracowano interfejsy użytkownika, które mogą być instalowane i obsługiwane przez
urządzenia z systemami operacyjnymi Android, iOS (Apple), Windows 8 oraz innymi
występującymi na rynku smartfonów. Stosowne oprogramowanie zostało przygotowane przy
pomocy pakietu LabView. Przeprowadzone próby eksploatacyjne wykazały stabilność
sygnału pomiarowego, możliwość kalibracji urządzenia w warunkach przemysłowych,
a także prawidłowy transfer sygnału z wykorzystaniem połączenia przewodowego.
Przeprowadzone w elektrowni testy eksploatacyjne opracowanej głowicy potwierdziły
sprawność wszystkich modułów urządzenia oraz prawidłowość transmisji danych.
Uzyskane rezultaty
Rezultat materialny:
 Modelowa głowica do pomiarów on-line ilości niewypalonego węgla w stałych
produktach spalania.
Rezultat niematerialny:
 Metodyka badania niewypalonych pozostałości surowców energetycznych w stałych
produktach spalania.
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Zadanie badawcze III.5.2
Modułowa aparatura badawcza dla innowacyjnych metod kształcenia
w obszarze zaawansowanych technologii zrównoważonego rozwoju
Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było opracowanie systemu wirtualnej aparatury badawczej do badań
właściwości materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych.
Prace B+R zostały wykonane zgodnie z harmonogramem zadania obejmującymi
następujące kamienie milowe: Koncepcja wirtualnej aparatury badawczej; Moduły konstrukcji
mechanicznej; Moduły pomiarów i zasilania; Moduły akwizycji pomiarów sterowania; Moduły
przetwarzania pozyskanych danych empirycznych do symulacji pracy aparatury badawczej;
Moduły zdalnej komunikacji pomiędzy operatorem a aparaturą; Moduł testowania aparatury;
Wirtualna aparatura dydaktyczna do fotowoltaiki; Wirtualna aparatura dydaktyczna do
sterowania inteligentnym budynkiem.
W ramach zadania opracowano m.in. typoszereg stanowisk technodydaktycznych
dedykowanych do zdalnego oraz stacjonarnego kształcenia w zakresie programowania
sterowników PLC oraz pulpitów operatora HMI. Zaprojektowano i wykonano innowacyjne,
mobilne stanowiska do e-learningu programowania sterowników w zakresie: regulacji
poziomu cieczy, regulacji ciśnienia, transportu technologicznego, fotowoltaiki oraz
monitorowania inteligentnego budynku. Opracowane w zadaniu zaawansowane systemy
technodydaktyczne są przeznaczone m.in. dla szkół, uczelni wyższych oraz centrów
kształcenia zawodowego szkolących w specjalnościach: automatyka przemysłowa,
informatyka, mechatronika.
Stanowiska technodydaktyczne zostały zintegrowane w formule wirtualnego
laboratorium badawczego, do którego dostęp może być realizowany stacjonarnie lub zdalnie
z dowolnej lokalizacji geograficznej z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. Moduł
zdalnego dostępu umożliwiający programowanie, obsługę i nadzór na odległość, w który jest
wyposażone każde stanowisko w ramach laboratorium oraz serwer internetowy działający w
technologii chmury, w istotny sposób zwiększają innowacyjność i konkurencyjność
opracowanych rozwiązań.
Uzyskane rezultaty
Rezultaty materialne:
 Stanowisko technodydatyczne symulujące pracę linii technologicznej;
 Stanowisko technodydatyczne do regulacji poziomu cieczy;
 Wirtualne urządzenie do badań reologicznych środków smarowych;
 Stanowisko technodydatyczne do regulacji ciśnienia;
 Stanowisko technodydatyczne do regulacji parametrów układu pneumatyczno-hydraulicznego;
 Stanowisko technodydatyczne do sterowania serwomotorem;
 Stanowisko technodydatyczne do sterowania ogniwem fotowoltaicznym;
 Stanowisko technodydatyczne do sterowania inteligentnym budynkiem.
Rezultaty niematerialne:
 Model modernizacji urządzeń do badań właściwości mechanicznych materiałów
konstrukcyjnych i funkcjonalnych;
 Program kursu kształcenia w zakresie programowania przemysłowych sterowników
PLC, wykorzystujący opracowane stanowiska technodydaktyczne.
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Zadanie badawcze III.5.3
Zaawansowane technologie mikrofalowej syntezy hydrotermalnej nanocząstek
Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było opracowanie typoszeregu urządzeń technologicznych nowej
generacji do procesów mikrofalowej hydrotermalnej syntezy nanoproszków.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące
kamienie milowe: Model symulacyjny układu doprowadzenia mocy mikrofalowej do reaktora;
Dokumentacja konstrukcyjna komory procesowej; Model fizyczny komory procesowej;
Procedury układów pomiarów, regulacji i sterowania; Model fizyczny systemu sterowania;
Zweryfikowany prototyp modelowego urządzenia technologicznego.
Opracowano model symulacyjny rozkładu pola elektromagnetycznego o częstotliwości
mikrofalowej w komorze procesowej urządzenia. Model umożliwił analizę różnych wariantów
konstrukcyjnych i dobór rozwiązania zapewniającego uzyskanie jak najlepszej
równomierności rozkładu mocy mikrofalowej w przestrzeni komory oraz odpowiedniego
dopasowania falowego komory do źródła promieniowania. Wykorzystując uzyskane
z modelu dane, wykonano trzy modele fizyczne komór różniące się zastosowanymi
materiałami (różne, skojarzenia materiałów odpornych chemicznie – PTFE i ceramika Al2O3).
Opracowano system sterowania urządzeniem, w którym zastosowano metody sterowania
procesem wsadowym, umożliwiające automatyczną i ręczną realizację procesu
z wykorzystaniem receptur technologicznych.
Opracowano unikatowe uszczelnienie ruchowe odporne na warunki prowadzenia
procesów – temperaturę, ciśnienie i agresywność chemiczną. Funkcjonowanie urządzenia
z różnymi komorami procesowymi zweryfikowano w warunkach prowadzenia syntez
nanoproszku ZnO. Wynik końcowy realizacji zadania stanowi innowacyjne w skali światowej,
zweryfikowane urządzenie technologiczne do wytwarzania w skali przemysłowej
nanoproszków metodą mikrofalowej syntezy hydro- i solvotermalnej.
Uzyskane rezultaty
Rezultaty materialne:
 Urządzenie technologiczne do realizacji procesów syntez hydro- i solvotermalnych
z komorą procesową wykonaną z teflonu PTFE charakteryzujące się brakiem zaworów
wysokociśnieniowych;
 Urządzenie technologiczne do realizacji procesów syntez hydro- i solvotermalnych
z komorą procesowa wykonaną z ceramiki Al2O3 charakteryzujące się brakiem zaworów
wysokociśnieniowych;
 Urządzenie technologiczne do realizacji procesów syntez hydro- i solvotermalnych
z trzyczęściową komorą procesową przystosowaną do wkładów teflonowych
i ceramicznych charakteryzujące się brakiem zaworów wysokociśnieniowych;
 System sterowania automatyczną i manualną realizacją wsadowego procesu
chemicznego.
Rezultaty niematerialne:
 Metoda realizacji procesu w urządzeniu nieposiadającym zaworów wysokociśnieniowych;
 Metoda sterowania przebiegiem procesu syntezy hydrotermalnej z wykorzystaniem
mikrofal w wysokociśnieniowym reaktorze chemicznym, realizacja trybu pracy „stop-flow”;
 Metoda zabezpieczenia wybuchowego wysokociśnieniowego reaktora chemicznego;
 Metoda rozładunku (opróżniania) wysokociśnieniowego rektora chemicznego;
 Metoda odbioru produktu z wysokociśnieniowego reaktora chemicznego;
 Model rozkładu pola elektromagnetycznego o częstotliwości mikrofalowej w walcowej
komorze reakcyjnej z płaszczem stalowym.
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Zadanie badawcze III.5.4
Specjalizowane układy zasilania modułów wykonawczych
dla zaawansowanych technologii materiałowych
Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było opracowanie typoszeregu wysokorozdzielczych układów zasilania
do procesów rozpylania magnetronowego.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące
kamienie milowe: Koncepcja rozwiązań układowych; Moduł przetwornicy DC/DC o szybkiej
reakcji na dynamiczne zmiany parametrów wyjściowych; Moduł zwiększający rozdzielczość
parametrów wyjściowych; Moduł korekcji współczynnika mocy (PFC); Model fizyczny układu
zasilania w wersji prototypowej i sterownika urządzenia; Prototyp modelowego urządzenia,
zweryfikowany w warunkach rzeczywistej pracy napylania magnetronowego, oraz zgodny
z normami oznaczenia CE.
Opracowano specjalizowane moduły: przetwornicy DC/DC o szybkiej reakcji na
dynamiczne zmiany parametrów wyjściowych, przekształtnika zwiększającego rozdzielczość
parametrów wyjściowych oraz układ korekcji współczynnika mocy (PFC). Opracowane
moduły wykorzystano do budowy modelu fizycznego układu zasilania w wersji prototypowej.
Przeprowadzono badania zgodnie z normami na oznaczenie CE.
W ramach realizowanych prac badawczych w obszarze obejmującym platformę
informatyczną opracowano strukturę sprzętową mikroprocesorowego systemu sterowania,
w którym zastosowano rozwiązania zapewniające przetwarzanie danych pomiarowych
z wymaganą szybkością. Opracowano autorskie oprogramowanie, w którym zastosowano
zaawansowane algorytmy sterowania poszczególnymi modułami oraz połączono je w lokalną
sieć. Wykorzystując własne zaplecze technologiczne, zweryfikowano model fizyczny
w warunkach rzeczywistej pracy rozpylania magnetronowego. Wynikiem końcowym zadania
jest prototypowy zasilacz magnetronowych źródeł plazmy o mocy do 3 kW i wysokiej
rozdzielczości, zasilany z sieci jednofazowej, model fizyczny układu przetwornicy
wielostopniowej oraz algorytm mikroprocesorowego sterowania przetwornic AC/DC i DC/DC.

Uzyskane rezultaty
Rezultat materialny:
 Prototypowy zasilacz magnetronowych źródeł plazmy o mocy do 3 kW i wysokiej
rozdzielczości zasilany z sieci jednofazowej.
Rezultaty niematerialne:
 Model fizyczny układu przetwornicy wielostopniowej w wersji prototypowej;
 Algorytm mikroprocesorowego sterowania przetwornic AC/DC i DC/DC.
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Zadanie badawcze IV.1.1.
Systemy wspomagania proekologicznej eksploatacji
olejów przemysłowych i cieczy technologicznych
Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było opracowanie systemu proekologicznej eksploatacji cieczy
roboczych i technologicznych z ukierunkowaniem na zakłady metalurgiczne, w szczególności
zakłady odlewnicze sektora MSP.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące
kamienie milowe: Koncepcja systemu monitorowania i uzdatniania cieczy roboczych
i technologicznych; Metody monitorowania jakości eksploatowanych cieczy roboczych; Metody
kontrolowanej eksploatacji cieczy technologicznych; Metody uzdatniania cieczy roboczych;
Metody uzdatniania cieczy technologicznych; System proekologicznej eksploatacji cieczy
roboczych i technologicznych; Opracowanie metody zagospodarowania odpadów z procesów
ubytkowej obróbki metali.
Wynikiem prac jest zgodny z wymaganiami ochrony środowiska system eksploatacji
cieczy roboczych i technologicznych użytkowanych w zakładach metalurgicznych. System
obejmuje oleje: hydrauliczne, sprężarkowe i przekładniowe oraz emulsyjne i syntetyczne
ciecze obróbkowe. Eksploatacja każdego produktu jest opisana odrębną procedurą. Każda
procedura zawiera szczegółowe zasady wprowadzania oleju lub cieczy do eksploatacji,
monitorowania ich właściwości w trakcie użytkowania oraz uzdatniania za pomocą mobilnych
urządzeń. Monitorowanie cieczy jest wspomagane eksperckim systemem komputerowym,
w którym gromadzone są dane dotyczące monitorowanych produktów wraz z ekspertyzą
odnoszącą się do ich zdatności eksploatacyjnej oraz wskazówkami dotyczącymi dalszej
eksploatacji.
Podstawą opracowania systemu monitorowania były szczegółowe badania zmian
właściwości olejów i cieczy eksploatowanych w zakładach przemysłu metalurgicznego.
Poznanie zakresu i wielkości zmian badanych parametrów umożliwiło wytypowanie
i zbadanie efektywności stosowania różnych metod oczyszczania i uzdatniania w odniesieniu
do badanych produktów. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na opracowanie metod
uzdatniania olejów i cieczy, które wraz z przedmiotowym systemem zostały zweryfikowane
w warunkach eksploatacji.
Uzyskane rezultaty
Rezultat materialny:
 System proekologicznej eksploatacji cieczy roboczych i technologicznych w zakładach
metalurgicznych, w szczególności w zakładach odlewniczych.
Rezultaty niematerialne:
 Pakiet metod monitorowania jakości cieczy roboczych i technologicznych wspomaganych
komputerową analizą poziomu parametrów funkcjonalnych cieczy;
 Pakiet metod uzdatniania cieczy roboczych i technologicznych eksploatowanych
w zakładach metalurgicznych, w szczególności w zakładach odlewniczych.
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Zadanie badawcze IV.1.2
Zastosowanie mikro- i nanokompozytów polimerowych
w budowie i regeneracji elementów maszyn
Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było opracowanie mikro- i nanokompozytów polimerowych o wysokiej
odporności cieplnej oraz odpornych na tribologiczne zużywanie, przeznaczonych do budowy
i regeneracji kinematycznych elementów maszyn.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące
kamienie milowe: Koncepcja i model struktury kompozytu; Polimerowe osnowy dla
kompozytów; Metody dyspergowania nanonapełniaczy w osnowie polimerowej;
Nanokompozyt polimerowy; Zweryfikowane właściwości nanokompozytów; Zoptymalizowane
właściwości użytkowych nanokompozytów; Modelowe technologie wytwarzania mikroi nanokompozytów polimerowych.
Kluczowym etapem wytwarzania mikro- i nanokompozytów polimerowych było
zdyspergowanie napełniaczy w matrycy polimerowej w taki sposób, aby możliwe było
zapewnienie objętościowej i powierzchniowej izotropowości właściwości kompozytów.
Mikrokompozyty wytwarzano poprzez mechaniczne zdyspergowanie napełniacza, natomiast
nanokompozyty wymagały zastosowania bardziej złożonej metody (solwent cast),
polegającej na zastosowaniu odpowiedniego rozpuszczalnika, umożliwiającego jednoczesne
rozpuszczenie osnowy i wytworzenie stabilnej dyspersji nanonapełniacza.
Ponadto przeprowadzono prace B+R, efektem których było opracowanie metod:
przygotowania komponentów, homogenizacji napełniaczy proszkowych i włóknistych,
modyfikacji osnowy epoksydowej poliuretanami, homogenizacji napełniaczy z osnową
polimerową, utwardzania kompozytów oraz kontroli ich właściwości mechanicznych,
cieplnych i tribologicznych. Technologia wytwarzania nanokompozytów wymagała:
wytworzenia nanodyspersji glinokrzemianów warstwowych w rozpuszczalniku organicznym,
homogenizacji dyspersji w osnowie polimerowej, usunięcia rozpuszczalnika, usieciowania
osnowy epoksydowej z zachowaniem nanozdyspergowania glinokrzemianów i finalnego
dosieciowania kompozytu.
Efekt końcowy realizacji zadania stanowią modelowe technologie: wytwarzania mikroi nanokompozytów polimerowych oraz regeneracji elementów maszyn z wykorzystaniem
opracowanych kompozytów.

Uzyskane rezultaty
Rezultaty materialne:
 Polimerowy mikrokompozyt do regeneracji elementów maszyn;
 Polimerowy nanokompozyt do regeneracji elementów maszyn;
 Modelowa technologia wytwarzania mikrokompozytów polimerowych;
 Modelowa technologia wytwarzania nanokompozytów polimerowych;
 Modelowa technologia regeneracji obciążanych tribologicznie elementów maszyn.
Rezultat niematerialny:
 Metoda dyspergowania nanonapełniaczy w osnowie polimerowej.
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Zadanie badawcze IV.2.1
Ekologiczne ciecze eksploatacyjne
na bazie komponentów naturalnych i syntetycznych
Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było opracowanie nowej generacji cieczy chłodząco-smarujących na
bazie odpadowych produktów roślinnych i estrów syntetycznych oraz technologii ich
wytwarzania i eksploatacji.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące
kamienie milowe: Technologia wytwarzania składników bazowych; Skład chemiczny
kompozycji cieczy obróbkowych; Technologia wytwarzania cieczy obróbkowych; Technologia
eksploatacji cieczy obróbkowych.
Kluczowym etapem zrealizowanego zadania było opracowanie składu chemicznego
dwóch pakietów cieczy chłodząco-smarujących, dla których bazę stanowiły: chemicznie
oczyszczona frakcja glicerynowa z produkcji biodiesla oraz mieszanina oksyetylatu cardanolu
z adypinianem diizooktylowym. Opracowano metodę oczyszczania frakcji glicerynowej oraz
oksyetylacji cardanolu, a także określono niezbędny zakres modyfikacji właściwości baz w celu
umożliwienia wytworzenia komponowanych cieczy. Zasadniczą część pracy stanowiły badania
efektywności działania dodatków funkcjonalnych w poszczególnych bazach w aspekcie
normatywnych i eksploatacyjnych wymagań stawianych cieczom chłodząco-smarującym,
opracowanie składu chemicznego cieczy oraz określenie ich przydatności eksploatacyjnej
i oddziaływania na środowisko.
W efekcie opracowano modelową technologię wytwarzania cieczy chłodząco-smarujących: doboru surowców, urządzeń niezbędnych do wytworzenia cieczy, parametrów
procesu wytwarzania oraz kontroli jakości finalnych produktów.
Opracowano także wieloetapową technologię cyklicznej zmiany składu chemicznego
cieczy chłodząco-smarującej w celu zapobiegania adaptacji do środowiska cieczy
rozwijających się w nich mikroorganizmów i przeciwdziałania w ten sposób jej degradacji,
obejmującej monitorowanie kluczowych właściwości cieczy podczas eksploatacji,
systematyczne uzdatnianie cieczy, sposób wymiany cieczy oraz wytyczne dotyczące utylizacji
zużytych cieczy.
Uzyskane rezultaty
Rezultaty materialne:
 Ciecze obróbkowe przeznaczone do obróbki skrawaniem charakteryzujące się wysokim
stopniem biodegradacji i bardzo dobrymi właściwościami funkcjonalnymi;
 Technologia wytwarzania cieczy obróbkowych obejmująca surowce i urządzenia
niezbędne do wytworzenia oraz parametry procesu wytwarzania i kontroli jakości cieczy;
 Technologia eksploatacji cieczy obróbkowych obejmująca etap monitorowania
wytypowanych właściwości cieczy podczas eksploatacji, systematyczne uzdatnianie
cieczy, sposób wymiany cieczy oraz wytyczne dotyczące utylizacji zużytych cieczy.
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Zadanie badawcze IV.2.2
Nietoksyczne, biodegradowalne materiały smarowe
przeznaczone do zastosowań specjalnych
Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było opracowanie przyjaznych dla ekosystemu plastycznych materiałów
smarowych z wykorzystaniem nietoksycznych i biodegradowalnych baz olejowych.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące
kamienie milowe: Opracowanie teoretycznych podstaw doboru materiałów smarowych;
Koncepcja komponowania nietoksycznych, biodegradowalnych materiałów smarowych;
Projekt technologii wytwarzania materiałów smarowych; System kompleksowej oceny
specjalistycznych
materiałów
smarowych;
Pilotażowe
partie
nietoksycznych,
biodegradowalnych, specjalnych smarów plastycznych; Modelowa technologia wytwarzania
nietoksycznych, biodegradowalnych, specjalnych smarów plastycznych.
Kluczowym zagadnieniem był dobór głównego składnika smarów plastycznych, którym
jest olej bazowy. Zastosowanie głęboko rafinowanych olejów pochodzenia naftowego oraz
olejów syntetycznych Grupy IV i V według klasyfikacji API umożliwiło uzyskanie krajowych,
ekologicznych środków smarowych, które mogą być stosowane w przemyśle spożywczym i
nie stanowią zagrożenia dla ekosystemu.
Ponadto przeprowadzono prace badawcze, których efekt stanowiły:
 sposób wytwarzania specjalistycznych materiałów smarowych dwiema różnymi
metodami, uzależnionymi od właściwościami składników, używanych do wytwarzania
smaru;
 receptury specjalistycznych materiałów smarowych;
 wytyczne technologii wytwarzania dwóch rodzajów smarów plastycznych: litowego
kompleksowego oraz silikonowego;
 metody kompleksowej oceny wytworzonych smarów plastycznych w aspekcie
technologicznym, eksploatacyjnym i ekologicznym.
Efektem końcowym realizacji zadania było opracowanie smarów plastycznych dla
przemysłu spożywczego, w szczególności neutralnego fizjologicznie wielofunkcyjnego smaru
plastycznego przeznaczonego do maszyn przemysłu cukierniczego oraz silikonowego smaru
plastycznego do wysokotemperaturowych zastosowań oraz modelowej technologii ich
wytwarzania.

Uzyskane rezultaty
Rezultaty materialne:
 Neutralny fizjologicznie, wielofunkcyjny smar łożyskowy, przeznaczony do maszyn
przemysłu cukierniczego;
 Silikonowy smar plastyczny do wysokotemperaturowych zastosowań w przemyśle
spożywczym;
 Modelowa technologia wytwarzania nietoksycznych, biodegradowalnych, specjalistycznych
smarów plastycznych.
Rezultat niematerialny:
 Metodyka kompleksowej oceny specjalistycznych, biodegradowalnych materiałów
smarowych.
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Zadanie badawcze IV.2.3
Nowa generacja ekologicznych materiałów smarowych
przeznaczonych do węzłów kinematycznych z elementami ceramicznymi
Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było opracowanie i wykonanie partii próbnych specjalistycznych
ekologicznych olejów smarowych przeznaczonych do stosowania w węzłach
kinematycznych, zawierających elementy ceramiczne lub elementy stalowe pokryte cienkimi,
twardymi powłokami ceramicznymi.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące
kamienie milowe: Modele zjawisk fizykochemicznych na ceramicznych powierzchniach
tarcia; Eksperymentalnie zweryfikowane modele zjawisk fizykochemicznych na
ceramicznych powierzchniach tarcia; Szczegółowa koncepcja smarowania węzłów tarcia
z twardymi powłokami ceramicznymi; Modelowe pakiety dodatków funkcjonalnych;
Zweryfikowane właściwości tribologiczne opracowanych kompozycji smarowych;
Zoptymalizowane właściwości fizykochemicznych i ekologicznych kompozycji smarowych;
Wytyczne technologii wytwarzania olejów smarowych do węzłów z elementami
ceramicznymi; Zbadane właściwości fizykochemiczne i użytkowe płynów eksploatacyjnych
wytworzonych z użyciem metabolitów uzyskanych z alg; Wytyczne technologii wytwarzania
materiałów eksploatacyjnych z zastosowaniem tri glicerydów uzyskanych z alg.
Opracowano skład kompozycji, stanowiącej pakiet dodatków smarnych przeznaczony do
użycia w olejach smarowych stosowanych w węzłach tarcia, w skład których wchodzą
elementy pokryte cienkimi, twardymi powłokami niskotarciowymi oraz opracowano
kompozycje smarowe, charakteryzujące się najkorzystniejszymi wartościami kluczowych
parametrów smarnych, tj. działania przeciwzużyciowego, przeciwzatarciowego oraz
przeciwpittingowego. Wyniki prac umożliwiły sformułowanie wytycznych technologii
wytwarzania olejów do smarowania elementów z powłokami niskotarciowymi.
Ponadto przeprowadzono prace badawcze dotyczące hodowli alg i metod separacji
z nich pożądanych metabolitów, a także zbadano właściwości triglicerydów z alg
w charakterze olejów bazowych oraz porównano je z olejami roślinnymi, naftowymi
i syntetycznymi olejami podstawowymi.

Uzyskane rezultaty
Rezultaty materialne:
 Pakiet ekologicznych dodatków funkcjonalnych do smarów stosowanych w węzłach
tarcia z elementami ceramicznymi lub pokrytymi cienkimi twardymi powłokami;
 Ekologiczny olej smarowy przeznaczony do węzłów tarcia z elementami ceramicznymi
lub pokrytymi cienkimi twardymi powłokami;
 Modelowa technologia wytwarzania olejów smarowych do węzłów tarcia z elementami
ceramicznymi lub pokrytymi cienkimi twardymi powłokami.
Rezultat niematerialny:
 Model zjawisk fizykochemicznych zachodzących na ceramicznych powierzchniach tarcia
lub cienkich twardych powłokach naniesionych na elementy stalowe.
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Zadanie badawcze IV.2.4
Procesy membranowe w eksploatacji, recyklingu
oraz utylizacji płynów eksploatacyjnych
Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było opracowanie i zweryfikowanie technologii regeneracji, recyklingu
oraz utylizacji wodnych cieczy technologicznych stosowanych w procesach chemicznej
obróbki powierzchni elementów metalowych, poddawanych naniesieniu powłok i warstw
uszlachetniających oraz zużytych kwaśnych i alkalicznych kąpieli myjących.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące
kamienie milowe: Koncepcja technologii oszczędnej eksploatacji wodnych cieczy
technologicznych; Modele procesów filtracji wybranych wodnych cieczy technologicznych;
Stanowisko laboratoryjne do badania procesów filtracji; Modelowa technologia regeneracji
wodnych cieczy technologicznych; Moduły urządzenia do regeneracji wybranych wodnych
cieczy technologicznych; Prototyp modułowego urządzenia do regeneracji i recyklingu
wodnych cieczy technologicznych; System kontrolno-pomiarowy urządzenia do regeneracji
i recyklingu wodnych cieczy technologicznych; Technologia regeneracji, recyklingu i utylizacji
wodnych cieczy technologicznych; Metoda kształtowania właściwości antybiofolingowych
membran mikrofiltracyjnych; Zweryfikowane działanie antybiofolingowe membran
mikrofiltracyjnych względem modelowej wodnej cieczy technologicznej.
Opracowano i zbudowano: stanowisko laboratoryjne umożliwiające badanie
podstawowych procesów membranowych oraz modułową stację membranową przystosowaną
do realizacji procesów membranowych przy różnych parametrach. Stanowiska te umożliwiły
opracowanie i zweryfikowanie technologii regeneracji, recyklingu i utylizacji wodnych cieczy
technologicznych. Efektem realizacji zadania są demonstratory: mobilna stacja mikrofiltracji,
uniwersalne stanowisko membranowe oraz modelowa technologia recyklingu wody przy
wytwarzaniu i eksploatacji wodnych cieczy technologicznych. Opracowano także sposób
modyfikacji membran filtracyjnych umożliwiających ograniczenie zjawiska biofoulingu.
Uzyskane rezultaty
Rezultaty materialne:
 Modelowa technologia regeneracji wodnych cieczy technologicznych z procesów
oczyszczania powierzchni;
 Modelowa technologia regeneracji, recyklingu i utylizacji wodnych cieczy technologicznych
i kąpieli myjących;
 Prototyp modułowego urządzenia do recyklingu i utylizacji wodnych cieczy
technologicznych z procesów oczyszczania powierzchni;
 Stanowisko laboratoryjne do badania procesów filtracji.
Rezultat niematerialny:
 Metoda oczyszczania cieczy myjących dla przemysłu spożywczego.
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Zadanie badawcze IV.3.1
System regeneracji i recyklingu zużytych cieczy niskokrzepnących
z układów chłodzenia i klimatyzacji
Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było opracowanie systemu regeneracji i recyklingu zużytych cieczy
niskokrzepnących z układów chłodzenia i klimatyzacji.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące
kamienie milowe: Koncepcja realizacji zadania; Modelowe technologie regeneracji zużytych
cieczy niskokrzepnących z układów chłodzenia i klimatyzacji; Modelowe technologie recyklingu
zużytych cieczy niskokrzepnących z układów chłodzenia i klimatyzacji; Projekt technologii
regeneracji zużytych cieczy niskokrzepnących z układów chłodzenia i klimatyzacji; Projekt
technologii recyklingu zużytych cieczy niskokrzepnących z układów chłodzenia i klimatyzacji;
Modelowy system regeneracji i recyklingu zużytych cieczy niskokrzepnących z układów
chłodzenia i klimatyzacji (skala laboratoryjna); Weryfikacja systemu regeneracji i recyklingu
zużytych cieczy niskokrzepnących z układów chłodzenia i klimatyzacji w skali półtechnicznej;
Weryfikacja systemu regeneracji i recyklingu zużytych cieczy niskokrzepnących z układów
chłodzenia i klimatyzacji w warunkach przemysłowych; Modelowy system regeneracji
i recyklingu zużytych cieczy niskokrzepnących z układów chłodzenia i klimatyzacji.
W wyniku realizacji zadania zaprojektowano, wykonano i przetestowano funkcjonalność
dwóch stanowisk badawczych, pozwalających na optymalizację parametrów technologicznych
takich operacji jednostkowych jak: filtracja przegrodowa, filtracja membranowa, sorpcja,
dezynfekcja radiacyjna. Opracowano także technologię regeneracji i recyklingu cieczy
niskokrzepnących, która jest realizowana przez wytworzoną linię doświadczalną. Opracowana
technologia składa się z następujących operacji jednostkowych: sorpcja w kontaktorze
stacjonarnym, filtracja wielostopniowa oraz dezynfekcja radiacyjna. Poszczególne operacje
technologiczne są realizowane za pomocą instalacji złożonej ze stacjonarnego zbiornika
retencyjnego z umieszczonym w nim kontaktorem sorpcyjnym oraz mobilnego zestawu
filtracyjno-dezynfekcyjnego. Testy eksploatacyjne instalacji, przeprowadzone z wykorzystaniem rzeczywistej cieczy niskokrzepnącej, umożliwiły potwierdzenie skuteczności regeneracji
cieczy do poziomu parametrów użytkowych, umożliwiającego ponowne jej wykorzystanie w
instalacji przemysłowej.
Dodatkowym elementem systemu jest zestaw procedur analitycznych pozwalających na
monitorowanie jakości cieczy niskokrzepnących zarówno w zakresie kluczowych właściwości
fizykochemicznych, jak też specjalistycznych parametrów decydujących o przydatności
eksploatacyjnej pozyskiwanych recyklatów glikolowych. Opracowane i wdrożone do praktyki
laboratoryjnej procedury analityczne stanowią również ofertę skierowaną do przedsiębiorstw
sektora MSP, z której skorzystało wielu producentów i dystrybutorów cieczy
niskokrzepnących.
Uzyskane rezultaty
Rezultaty materialne:
 Stanowisko badawcze do badania procesów regeneracji zużytych cieczy
niskokrzepnących z układów chłodzenia i klimatyzacji;
 Stanowisko badawcze do badania procesów recyklingu zużytych cieczy
niskokrzepnących z układów chłodzenia i klimatyzacji;
 Modelowa instalacja do odzysku glikoli ze zużytych cieczy niskokrzepnących z układów
chłodzenia i klimatyzacji;
 Technologia regeneracji zużytych cieczy niskokrzepnących z układów chłodzenia i klimatyzacji;
 Technologia recyklingu zużytych cieczy niskokrzepnących z układów chłodzenia i klimatyzacji.
Rezultaty niematerialne:
 Metodyka oceny właściwości cieczy niskokrzepnących w eksploatacji;
 Metodyka odzyskiwania glikoli ze zużytych cieczy niskokrzepnących z układów
chłodzenia i klimatyzacji.
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Zadanie badawcze IV.3.2
Technologie recyklingu materiałów odpadowych, w tym włókienniczych
i kompozytów polimerowych
Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było opracowanie technologii recyklingu odpadów tworzyw sztucznych,
w szczególności kompozytów z włóknami syntetycznymi i naturalnymi pochodzących
z wyeksploatowanych obiektów technicznych, w tym materiałów funkcjonalnych,
izolacyjnych, pokryciowych i dekoracyjnych.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące
kamienie milowe: Zidentyfikowane strumienie odpadów tekstylnych i tworzyw sztucznych
z wyeksploatowanych obiektów technicznych; Sposób separacji materiałów włókienniczych
i polimerowych z wyeksploatowanych obiektów technicznych; Modelowe technologie
recyklingu materiałowego; Modelowe technologie wytwarzania materiałów warstwowych
i porowatych; Modelowe technologie wytwarzania wielofunkcyjnych materiałów
kompozytowych; Modelowa metoda recyklingu energetycznego; Zweryfikowane obszary
aplikacji przetworzonych odpadów i opracowanych prototypowych wyrobów.
Zasadniczym zagadnieniem realizowanego zadania było opracowanie skutecznych
i ekonomicznie uzasadnionych sposobów separacji materiałów włókienniczych i polimerowych
z wyeksploatowanych obiektów technicznych, a następnie uzasadnionych technicznie metod
segregacji wydzielonych materiałów. Rozwiązanie tych problemów umożliwiło opracowanie
modelowych technologii recyklingu materiałowego, surowcowego i energetycznego materiałów
włókienniczych i kompozytów polimerowych odzyskanych z wyeksploatowanych obiektów
technicznych. Istotnym efektem prac jest opracowanie technologii wytwarzania warstwowych
materiałów użytkowych w drodze recyklingu materiałowego oraz izolacyjnych materiałów
porowatych z odpadowych pianek.
Ponadto opracowano prototypowe urządzenie do rozdrabniania i rozdzielania
odpadowych materiałów polimerowych oraz kompozytowych, a także doświadczalną linię
technologiczną do rozwłókniania tekstyliów funkcjonalnych.
Uzyskane rezultaty
Rezultaty materialne:
 Modelowe technologie recyklingu materiałów z poszczególnych strumieni odpadów
tworzywowo-tekstylnych;
 Modelowa technologia wytwarzania materiałów warstwowych;
 Modelowa technologia wytwarzania materiałów porowatych;
 Modelowa technologia wytwarzania wielofunkcyjnych materiałów kompozytowych;
 Linia doświadczalna do rozwłókniania tekstyliów funkcjonalnych;
 Stanowisko doświadczalne do wytwarzania wyrobów porowatych, warstwowych
i kompozytowych;
 Agregat do recyklingu materiałów tworzywowych.
Rezultaty niematerialne:
 Metoda separacji materiałów odpadowych uwzględniająca technologie recyklingu
i przetwórstwa na nowe wyroby;
 Modelowa metoda recyklingu energetycznego;
 Metodyka identyfikacji i klasyfikacji strumienia odpadów tworzywowo-tekstylnych
z wyeksploatowanych obiektów technicznych;
 Metodyka promocji i demonstracji uzyskanych wyników badań i wyników utylitarnych.
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Zadanie badawcze IV.4.1.
Metody wykorzystania naturalnych surowców odpadowych do komponowania
ekologicznych środków smarowych
Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było opracowanie ekologicznych, aktywnych tribologicznie dodatków
uszlachetniających do biodegradowalnych olejów bazowych.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące
kamienie milowe: Wyizolowane substancje triboaktywne z surowców odpadowych; Zbadane
właściwości fizykochemiczne i smarne wyizolowanych substancji; Zbadane właściwości
eksploatacyjne modelowych kompozycji smarowych; Zweryfikowana skuteczność działania
otrzymanych dodatków; Zidentyfikowana zależność pomiędzy aktywnymi tribologicznie
dodatkami a mechanizmem ich działania w warunkach tarcia.
Kluczowym etapem komponowania ekologicznych środków smarowych na bazie olejów
syntetycznych (poli-α-olefinowego, estrowego) było wyizolowanie substancji triboaktywnych
z surowców odpadowych pochodzących z rafinacji oleju rzepakowego oraz ich biochemiczna
modyfikacja. Przeprowadzono prace B+R, efektem których są metody biotransformacji
materiałów
odpadowych
z
rafinacji
olejów
roślinnych
do
produktów
o charakterze dodatków smarnych, weryfikacja skuteczności działania wytworzonych
dodatków, opracowanie kryteriów ich oceny oraz określenie zależności pomiędzy ich
strukturą chemiczną a mechanizmem działania. Rezultat zadania stanowi modelowa
technologia wytwarzania ekologicznych dodatków uszlachetniających metodami
biochemicznymi z naturalnych surowców odpadowych oraz wytworzona partia pilotażowa
tych dodatków i kompozycje smarne z ich użyciem na bazie olejów syntetycznych.
Ponadto w ramach zrealizowanych prac zidentyfikowano mechanizm triboaktywności
wyizolowanych dodatków, a także zbadano właściwości kompozycji smarowych,
skomponowanych z użyciem wyizolowanych dodatków w odniesieniu do stalowych węzłów
tarcia.

Uzyskane rezultaty
Rezultaty materialne:
 Ekologiczne dodatki uszlachetniające do olejów biodegradowalnych;
 Modelowe kompozycje smarowe z udziałem biododatków przeznaczone do smarowania
łożysk urządzeń pracujących w rolnictwie, leśnictwie i przemyśle spożywczym;
 Technologia wytwarzania ekologicznych dodatków uszlachetniających z naturalnych
surowców odpadowych w skali ćwierćtechnicznej.
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Zadanie badawcze IV.4.2
Technologia współspalania paliw konwencjonalnych
z odpadowymi produktami organicznymi
Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było opracowanie technologii współspalania paliw konwencjonalnych
z wytypowanymi odpadowymi produktami organicznymi w kotłach energetycznych średniej
i dużej mocy.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące
kamienie milowe: Koncepcja energetycznego wykorzystania odpadów organicznych poprzez
współspalanie z paliwami konwencjonalnymi; Modelowe stanowiska badawcze do badania
procesów spalania wytypowanych odpadów organicznych; Projekty technologii
współspalania wytypowanych odpadów organicznych z paliwami konwencjonalnymi;
Zweryfikowane technologie współspalania wytypowanych odpadów organicznych z paliwami
konwencjonalnymi w warunkach laboratoryjnych; Projekty modelowych technologii
współspalania wytypowanych odpadów organicznych z paliwami konwencjonalnymi;
Zweryfikowane modelowe technologie współspalania wytypowanych odpadów organicznych
z paliwami konwencjonalnymi w warunkach przemysłowych; Technologie współspalania
paliw konwencjonalnych z odpadowymi produktami organicznymi; Projekt praktycznego
wykorzystania wyników uzyskanych w zadaniu.
Kluczowym etapem prac było opracowanie i zbudowanie dwóch stanowisk
umożliwiających badania procesów współspalania ciekłych oraz stałych paliw
konwencjonalnych z ciekłymi lub stałymi odpadami organicznymi o znacznej energetyczności
pochodzącymi z przetwórstwa spożywczego i przemysłowego. Stanowiska te umożliwiły
opracowanie technologii współspalania odpadów ciekłych pochodzących z produkcji biopaliw
z paliwami konwencjonalnymi oraz współspalania odpadów stałych pochodzących
z przemysłu spożywczego z paliwami konwencjonalnymi. Opracowano wytyczne technologii
współspalania paliw stałych (węgla) z ciekłymi odpadami, polegającej na nebulizacji cieczy w
przestrzeni spalania paliwa stałego. Ponadto przeprowadzono prace B+R dotyczące
współspalania paliw konwencjonalnych z paliwami uzyskanymi w wyniku toryfikacji
różnorodnych odpadów organicznych.
Uzyskane rezultaty
Rezultaty materialne:
 Technologia współspalania odpadów ciekłych pochodzących z produkcji biopaliw
z paliwami konwencjonalnymi;
 Technologia współspalania odpadów stałych pochodzących z przemysłu spożywczego
z paliwami konwencjonalnymi;
 Modelowe stanowisko badawcze do współspalania odpadów ciekłych z paliwami
konwencjonalnymi;
 Modelowe stanowisko badawcze do współspalania odpadów stałych z paliwami
konwencjonalnymi.
Rezultaty niematerialne:
 Metodyka badania procesów spalania ciekłych odpadów pochodzących z produkcji
biopaliw;
 Metodyka badania procesów spalania stałych odpadów pochodzących z przemysłu
spożywczego.
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Zadanie badawcze IV.5.1
Rozwój alternatywnych źródeł bioenergii
ograniczających emisją gazów cieplarnianych
Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było opracowanie nowej generacji ciekłych paliw na bazie produktów
pochodzących z produkcji biopaliw (estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju
roślinnego), zawierających glicerynę.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące
kamienie milowe: Założenia koncepcji oryginalnej technologii; Projekt składu nowej generacji
ciekłych paliw na bazie produktów pochodzących z produkcji biopaliw i zawierających
glicerynę; Modelowe stanowisko do badania procesów spalania nowej generacji paliw
ciekłych; Zweryfikowany skład nowej generacji ciekłych paliw; Założenia technologii produkcji
nowej generacji ciekłych paliw; Prototypowe stanowisko do produkcji ciekłych paliw; Projekt
praktycznego wykorzystania wyników uzyskanych w zadaniu.
Kluczowym etapem prac było opracowanie technologii wytwarzania paliw ciekłych
z wykorzystaniem frakcji glicerynowej stanowiącej odpad z procesów transestryfikacji
triglicerydów podczas produkcji biopaliw dieslowskich. Przyjęto przy tym założenie, że
opracowane paliwo będzie stanowiło równocenny zamiennik lekkich, naftowych olejów
opałowych stosowanych w indywidualnych instalacjach ogrzewania mieszkań
i przygotowania ciepłej wody. W ramach tego etapu prac niezbędne było wstępne
opracowanie składu paliwa ciekłego, w którym główny komponent stanowiła odpadowa
(zanieczyszczona) gliceryna. Do ustalenia właściwego składu paliwa opracowano
i wytworzono modelowe stanowisko, na którym badano warunki spalania mieszanin
o różnych składach. Znając skład paliwa, zaprojektowano i zbudowano prototypową
instalację do komponowania paliw zawierających odpadową glicerynę oraz sprecyzowano
parametry modelowej technologii jego wytwarzania.
Ponadto na modelowym stanowisku kotłowym przeprowadzono prace B+R dotyczące
optymalizacji warunków spalania opracowanego paliwa z punktu widzenia emisji tlenku
węgla, tlenków azotu, pyłów PM 2,5 oraz PM 10, a także emisji CO2 na jednostkę energii.
Uzyskane rezultaty
Rezultaty materialne:
 Technologia wytwarzania paliw ciekłych zawierających glicerynę;
 Modelowe stanowisko do badania procesów spalania paliw ciekłych zawierających
glicerynę;
 Prototypowa instalacja do wytwarzania paliw ciekłych zawierających glicerynę;
 Pilotowa partia paliwa ciekłego.
Rezultat niematerialny:
 Metodyka badania procesów spalania biopaliw ciekłych zawierających glicerynę.
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Zadanie badawcze IV.5.2
Katalityczne wypełnienia bioreaktorów
dla technologii oczyszczania ścieków przemysłowych
Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było opracowanie katalitycznych wypełnień bioreaktorów stosowanych
do oczyszczania ścieków przemysłowych, zwłaszcza powstających podczas procesów
technologicznych w zakładach petrochemicznych, garbarniach, celulozowniach,
mleczarniach i cukrowniach.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące
kamienie milowe: Charakterystyki jakościowo-ilościowe wytypowanych ścieków; Koncepcja
katalizy procesu oczyszczania ścieków; Technologia wytwarzania katalitycznych wypełnień
bioreaktorów; Modelowe kształtki z tworzyw sztucznych zawierających katalizatory;
Parametry procesu oczyszczania ścieków przemysłowych z wykorzystaniem opracowanych
wypełnień katalitycznych; Zweryfikowany w skali półtechnicznej proces katalitycznego
oczyszczania ścieków z wykorzystaniem opracowanych wypełnień; Charakterystyki
fizykochemiczne oczyszczonych ścieków przemysłowych i powstającego biogazu;
Opracowanie charakterystyk fizykochemicznych oczyszczonych ścieków mleczarskich
i powstającego biogazu w pełnym cyklu rocznym.
Opracowano innowacyjne magnetoaktywne wypełnienia bioreaktorów beztlenowych
oraz zbadano właściwości wytworzonego wypełnienia, a także jego wpływ na efektywność
redukcji biologicznego zapotrzebowania na tlen (BZT) oraz skład i wydajność powstającego
biogazu. Elementy wypełnienia zostały wytworzone metodą wytłaczania mikroporującego, co
pozwoliło na rozwinięcie ich powierzchni aktywnej. Innowacyjną cechą opracowanego
wypełnienia jest obecność w ich strukturze katalizatorów metalicznych i aktywatorów
magnetycznych.
Wyznaczono dopuszczalne ładunki zanieczyszczeń, współczynniki szybkości
biodegradacji substancji organicznych, warunki efektywnego działania katalizatorów,
zidentyfikowano mechanizm oczyszczania ścieków mleczarskich z użyciem opracowanych
katalizatorów, ustalono kluczowe parametry procesu technologicznego, wyznaczono
zależności pomiędzy parametrami oczyszczania ścieków a jakością ścieków oczyszczonych
i wartością energetyczną wytwarzanego biogazu.
Opracowano modelowe technologie: wytwarzania katalitycznych wypełnień bioreaktorów
oraz oczyszczania organicznych ścieków przemysłowych i wytwarzania biogazu.
Uzyskane rezultaty
Rezultaty materialne:
 Katalityczne wypełnienia bioreaktorów do oczyszczania wytypowanych rodzajów
ścieków przemysłowych;
 Modelowa technologia wytwarzania katalitycznych wypełnień bioreaktorów;
 Modelowa technologia oczyszczania organicznych ścieków przemysłowych;
 Modelowa technologia wytwarzania biogazu.
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Zadanie badawcze V.1.1.
Zaawansowane systemy i metody do badania
oraz zwiększania bezpieczeństwa ppoż. obiektów technicznych
Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania był rozwój i doskonalenie zaawansowanych, inteligentnych systemów
ppoż. obiektów technicznych, w szczególności opracowanie systemu obejmującego zestaw
metod i procedur diagnostycznych oraz stanowisk do badania napędów elektromechanicznych
i osłon przeciwwietrznych z czujkami dymu wykorzystywanych w systemach automatyki
pożarniczej w celu zapewnienia bezpieczeństwa ppoż. w obiektach technicznych.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące
kamienie milowe: Koncepcje modelowych systemów do badań napędów elektromechanicznych i badań osłon przeciwwietrznych; Struktura systemów pomiarowych;
Dokumentacja konstrukcyjna stanowisk badawczych; Stanowisko do badań napędów
elektromechanicznych; Stanowisko do badań osłon przeciwwietrznych z czujkami dymu;
Modelowe systemy do badań napędów elektromechanicznych i badań osłon
przeciwwietrznych z czujkami dymu.
Równolegle z prowadzonymi pracami projektowymi obejmującymi sferę sprzętową
i oprogramowanie realizowane były symulacje numeryczne, których podstawowym celem
było potwierdzenie możliwości uzyskania założonych parametrów pracy stanowisk
badawczych. Analizy MES obejmowały zagadnienia związane z wyznaczeniem naprężeń
dopuszczalnych w wybranych węzłach konstrukcyjnych, kinematyką i dynamiką ruchu
układów obciążających. Analizie poddano również zjawiska cieplne i przepływowe związane
z zakresem przewidywanych do realizacji wymuszeń środowiskowych (temperatura,
prędkość przepływu powietrza) wynikających z opracowanych metod badawczych. Wyniki
analiz CFD pozwoliły na opracowanie algorytmów sterowania pracą układów kontrolno-pomiarowych zapewniających optymalne wykorzystanie zastosowanych rozwiązań
sprzętowych.
W ramach prac B+R, wykorzystując wyniki symulacji numerycznych, opracowano
konstrukcje stanowisk do badania napędów elektromechanicznych i osłon przeciwwietrznych.
Przeprowadzono badania weryfikacyjne na modelu rzeczywistym obejmujące m.in. przepływ
powietrza i wymianę ciepła towarzyszące procedurom badawczym.
Uzyskane wyniki pozwoliły na wprowadzenie zmian konstrukcyjnych i programowych
ukierunkowanych na poprawę poziomu technicznego i technologicznego wytworzonych
stanowisk badawczych.

Uzyskane rezultaty
Rezultaty materialne:
 Stanowisko do badań napędów elektromechanicznych;
 Stanowisko do badań osłon przeciwwietrznych z czujkami dymu.
Rezultaty niematerialne:
 Metodyka badań napędów elektromechanicznych stosowanych w systemach ppoż.;
 Metodyka badań osłon przeciwwietrznych z czujkami dymu stosowanych w systemach
ppoż.
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Zadanie badawcze V.1.2.
Systemy zwiększające bezpieczeństwo pracy w szkodliwych
lub niebezpiecznych procesach technologicznych
Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania był rozwój i doskonalenie zaawansowanych systemów technicznych
zwiększających bezpieczeństwo pracy w szkodliwych lub niebezpiecznych procesach
przemysłowych wykorzystujących substancje stwarzające zagrożenie środowiskowe
i niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące
kamienie milowe: Koncepcja manipulatora; Dokumentacja mechatronicznych układów
pozycjonujących; Oprogramowanie systemu; Manipulator w wersji modelowej; System
wieloosiowego manipulatora automatyzującego proces obsługi urządzeń myjących
i konserwujących elementy łożysk; Zweryfikowany system manipulatora.
Głównym modułem wykonawczym opracowanego rozwiązania jest wieloosiowy
manipulator zaopatrzony w odpowiednie elementy chwytowe, przygotowany do
automatycznej realizacji czynności obsługowych na stanowisku mycia i konserwacji łożysk
tocznych wbudowanym w automatyczną linię produkcyjną. Manipulator jest programowany
do pracy w przestrzeni roboczej stanowiska technologicznego z uwzględnieniem istniejącej
struktury technicznej i zabezpieczeniem przed kolizjami mechanicznymi. Dodatkowo cykl
jego pracy jest synchronizowany z ruchem linii technologicznej. Zastąpienie obsługi ręcznej
zautomatyzowaną umożliwiają również zespoły i rozwiązania pozycjonujące obrabiane
elementy i identyfikujące stany innych modułów wykonawczych.
Modelowe układy wykonawcze zostały wstępnie skonfigurowane w warunkach
laboratoryjnych, uruchomione i zweryfikowane pod względem poprawności funkcjonowania.
Wykonano modelowe laboratoryjne stanowisko symulujące rzeczywistą strukturę
geometryczną i funkcjonalną stanowiska technologicznego, która została wykorzystana do
badań systemu w warunkach laboratoryjnych i opracowania oprogramowania sterującego.
Badania weryfikacyjne opracowanego systemu przeprowadzono w rzeczywistych
warunkach przemysłowych na linii montażu łożysk stożkowych w Fabryce Łożysk Tocznych
w Kraśniku. System podczas badań był zainstalowany na stanowisku mycia i konserwacji
łożysk oraz zsynchronizowany z cyklem pracy automatycznej linii produkcyjnej. Wyniki
wykonanych prac i badań dowiodły, że system został prawidłowo zaprojektowany i wykonany
oraz spełnia postawione wymagania.
Uzyskane rezultaty
Rezultat materialny
 Modułowy, wieloosiowy manipulator automatyzujący proces obsługi urządzeń myjących
i konserwujących elementy łożysk tocznych.
Rezultat niematerialny
 Metoda automatycznej obsługi urządzeń myjących i konserwujących elementy
łożyskowe w technologicznym procesie produkcji łożysk tocznych.
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Zadanie badawcze V.1.3.
Metody wykrywania zagrożeń
wywoływanych eksploatacyjną degradacją elementów maszyn
Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania był rozwój zaawansowanych metod i systemów technicznych wykrywania
wewnętrznych wad materiałowych wywołujących niekontrolowaną i przyspieszoną
eksploatacyjną degradację elementów maszyn.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące
kamienie milowe: Koncepcja metody wykrywania wad wewnętrznych półfabrykatów
metalowych; Projekt stanowiska do wykrywania wewnętrznych wad materiałowych; System
analizy danych; System sterowania; Stanowisko do wykrywania wewnętrznych wad
materiałowych; Modelowy system do wykrywania wewnętrznych wad materiałowych.
Na podstawie przeprowadzonej analizy defektoskopowych metod nieniszczących pod
kątem stosowania w systemach kontroli masowej przyjęto jako metodę badawczą metodę
prądów wirowych. Opracowano koncepcję modelowego systemu, jego strukturę sprzętową
do prowadzenia badań wybraną metodą oraz koncepcję modelu eliminacji braków
z zastosowaniem techniki defektoskopii nieniszczącej dla wytypowanego procesu
produkcyjnego elementów łożysk tocznych. Na podstawie przyjętych założeń wykonano:
projekt stanowiska, strukturę bazy danych zidentyfikowanych wad, system analizy danych,
system sterowania oraz wersję modelową stanowiska. W ramach prac B+R przeprowadzono
badania weryfikacyjne systemu detekcji, a następnie modelowego systemu do wykrywania
wewnętrznych wad materiałowych.
Badania weryfikacyjne prototypu urządzenia prowadzone w warunkach symulujących
warunki przemysłowe panujące na linii produkcyjnej elementów łożysk tocznych potwierdziły
osiągnięcie zaplanowanych parametrów funkcjonalnych i technicznych systemu. Wyniki
badań pozwoliły na zweryfikowanie algorytmów sterowania pracą układów kontrolno-pomiarowych zapewniających skuteczne wykorzystanie zastosowanych rozwiązań
sprzętowych oraz na wprowadzenie niezbędnych zmian konstrukcyjnych i programowych
ukierunkowanych na poprawę poziomu technicznego i technologicznego wytworzonego
urządzenia.
Uzyskane rezultaty
Rezultat materialny:
 Urządzenie do wykrywania wewnętrznych wad materiałowych w elementach metalowych
produkowanych masowo zweryfikowane w odniesieniu do stalowych elementów łożysk
tocznych.
Rezultaty niematerialne
 Metodyka wykrywania wad wewnętrznych;
 Procedura kontroli z zastosowaniem techniki defektoskopii nieniszczącej.
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Zadanie badawcze V.1.4.
Metody poprawy bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego
w systemach wentylacji
Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania był rozwój zaawansowanych systemów wentylacji ukierunkowanych na
poprawę bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego obiektów budowlanych.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące
kamienie milowe: Koncepcja systemu do wyznaczania charakterystyk eksploatacyjnych
rekuperatorów; Dokumentacja konstrukcyjna komór klimatycznych; Zestaw komór
klimatycznych; System sterowania z platformą softwarową; Modelowy system do
wyznaczania charakterystyk eksploatacyjnych rekuperatorów stosowanych w nowoczesnych
układach wentylacji.
Głównymi elementami opracowanego stanowiska pomiarowego są dwie szczelne,
izolowane termicznie komory, których zadaniem jest stabilizacja parametrów termicznych
i przepływowych strumieni powietrza „wewnętrznego” i „zewnętrznego” przepływającego
przez badany wymiennik. Urządzeniem uzupełniającym system jest moduł do kontroli
szczelności wewnętrznej i zewnętrznej.
Równolegle z prowadzonymi pracami projektowymi realizowane były symulacje
numeryczne, których celem było potwierdzenie możliwości uzyskania założonych
parametrów pracy systemu. Analizie poddano procesy cieplne i przepływowe związane
z zakresem i precyzyjną stabilizacją wymuszeń środowiskowych (temperatura, wilgotność,
ciśnienie i strumień powietrza). Wyniki analiz CFD prowadzonych z wykorzystaniem modeli
wirtualnych pozwoliły na poprawę i weryfikację przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych.
Przeprowadzono badania weryfikacyjne systemu z wykorzystaniem rzeczywistych obiektów
badawczych obejmujące przepływy strumieni powietrza, wymianę ciepła w modułach
klimatyzacyjnych oraz stabilizację parametrów atmosfery. Uzyskane wyniki pozwoliły na
wprowadzenie zmian konstrukcyjnych, programowych i proceduralnych oraz dostosowanie
systemu do badań centrali wentylacyjnych o różnych konstrukcjach, sposobach sterowania
i zabezpieczenia przed zalodzeniem.

Uzyskane rezultaty
Rezultaty materialne:
 Urządzenie do wyznaczania charakterystyk eksploatacyjnych rekuperacyjnych
wymienników ciepła stosowanych w układach wentylacji mechanicznej budynków;
 Urządzenie do sprawdzania szczelności wewnętrznej i zewnętrznej central
wentylacyjnych z odzyskiem ciepła.
Rezultat niematerialny:
 Metodyka wyznaczania charakterystyk eksploatacyjnych rekuperatorów w pełnym
zakresie parametrów użytkowych.
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Zadanie badawcze V.2.1.
Metody utylizacji cieczy odpadowych
z procesów powierzchniowej i ubytkowej obróbki metali

Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było opracowanie technologii i urządzenia do utylizacji emulsyjnych
cieczy obróbkowych stosowanych w procesach powierzchniowej i ubytkowej obróbki metali.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące
kamienie milowe: Technologia chemicznej destabilizacji zużytych cieczy obróbkowych;
Technologia elektrokoagulacji; Technologia uzdatniania wód poemulsyjnych; Technologia
utylizacji cieczy obróbkowych.
Wynikiem przeprowadzonych prac jest technologia utylizacji emulsyjnych cieczy
obróbkowych obejmująca destabilizację zużytych cieczy i rozdział na fazę wodną i olejową
oraz uzdatnienie odzyskanych wód do postaci umożliwiającej ich ponowne wykorzystanie.
Głównym etapem prac było opracowanie metody generowania składników koagulujących
zapewniających skuteczną destabilizację cieczy obróbkowych. Wymagało to opracowania
technologii rozdziału zużytych cieczy za pomocą chemicznych składników organicznych
i nieorganicznych oraz metodą elektrolizy przy zastosowaniu wybranych elektrod i składników
utleniających. Ponadto przeprowadzono prace badawcze, których efektem była technologia
uzdatniania odzyskanej fazy wodnej wykorzystująca proces filtracji i napowietrzania.
Równolegle z pracami badawczo-rozwojowymi dotyczącymi technologii prowadzono
prace projektowo-konstrukcyjne ukierunkowane na opracowanie dokumentacji technicznej
i zbudowanie urządzenia do utylizacji zużytych emulsyjnych cieczy obróbkowych. Moduły
urządzenia umożliwiają realizację bardzo efektywnej technologii destabilizacji cieczy
i uzdatniania wód poemulsyjnych. Urządzenie wykorzystano do przeprowadzenia badań
weryfikacyjnych. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na wprowadzenie niezbędnych zmian
konstrukcyjnych urządzenia oraz zmian technologicznych umożliwiających uzyskanie
wysokiej jakości uzdatnionych wód.
Uzyskane rezultaty
Rezultaty materialne:
 Technologia utylizacji zużytych cieczy obróbkowych;
 Technologia uzdatniania wód poemulsyjnych;
 Urządzenie do utylizacji zużytych cieczy obróbkowych.
Rezultaty niematerialne:
 Metoda chemicznej destabilizacji zużytych cieczy obróbkowych;
 Metoda elektrokoagulacji zużytych cieczy obróbkowych.
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Zadanie badawcze V.2.2.
Metody utylizacji plastycznych środków smarowych
Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było opracowanie metody utylizacji zużytych smarów plastycznych
wykorzystywanych w przemyśle ciężkim.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące
kamienie milowe: System zbiórki zużytych smarów; Metoda filtracji; Skład chemiczny smarów
do obróbki plastycznej na zimno; Technologia utylizacji smarów plastycznych.
Wynikiem przeprowadzonych prac jest technologia utylizacji zużytych smarów
plastycznych, obejmująca dwustopniowy proces filtracji smarów oraz umożliwiająca
wytworzenie na bazie oczyszczonych produktów – smarów do obróbki plastycznej na zimno,
charakteryzujących się dobrymi właściwościami smarnymi i przeciwkorozyjnymi oraz
półpłynną konsystencją.
Kluczowym etapem prac było opracowanie metody filtracji zużytych smarów
plastycznych oraz składu chemicznego smarów do obróbki plastycznej na zimno. Wymagało
to opracowania systemu kontrolowanej zbiórki zużytych smarów plastycznych, doboru
przegród filtracyjnych oraz parametrów procesu filtracji, sformułowania wymagań
jakościowych dla oczyszczonych produktów, a także opracowania składu chemicznego,
sposobu wytwarzania i kontroli jakości produktów finalnych. Równolegle realizowane były
prace projektowe i konstrukcyjne obejmujące opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej
i technologicznej oraz budowę urządzenia umożliwiającego realizację opracowanej metody
filtracji smarów plastycznych. Wykorzystując zbudowane urządzenie, przeprowadzono
badania weryfikacyjne metody filtracji w odniesieniu do zużytych smarów plastycznych
będących mieszaniną różnych produktów oraz wyselekcjonowanych smarów jednego
rodzaju. Bazując na oczyszczonych produktach, zweryfikowano metodę wytwarzania
smarów do obróbki plastycznej na zimno. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na
wprowadzenie niezbędnych zmian konstrukcyjnych i technologicznych ukierunkowanych na
poprawę urządzenia oraz parametrów jakościowych finalnych produktów.
Uzyskane rezultaty
Rezultaty materialne:
 Technologia utylizacji smarów plastycznych;
 Urządzenie do oczyszczania zużytych smarów plastycznych.
Rezultat niematerialny:
 Metoda wytwarzania smarów do obróbki plastycznej na zimno.
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Zadanie badawcze V.3.1.
Zaawansowane metody oceny jakości i czystości
olejów przemysłowych
Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było opracowanie metody oceny zmian właściwości funkcjonalnych
olejów hydraulicznych w trakcie eksploatacji.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące
kamienie milowe: Macierz zależności właściwości dielektrycznych od stopnia chemicznego
zestarzenia olejów; Macierz zależności właściwości dielektrycznych od stopnia zawodnienia
olejów hydraulicznych; Macierz zależności właściwości dielektrycznych od jakości olejów
hydraulicznych, Metoda oceny jakości olejów hydraulicznych.
Wynikiem przeprowadzonych prac jest urządzenie diagnostyczne oraz metoda oceny
jakości olejów hydraulicznych w trakcie eksploatacji. W metodzie wykorzystano pomiary
zmian właściwości dielektrycznych odzwierciedlających obecność w olejach polarnych
produktów chemicznego starzenia i wody.
Kluczowym etapem prac było opracowanie macierzy zależności właściwości
dielektrycznych od wybranych parametrów wskazujących na stopień zawodnienia
i chemicznego zestarzenia olejów hydraulicznych. Wymagało to wyznaczenia korelacji
pomiędzy wytypowanymi właściwościami dielektrycznymi a liczbą kwasową, zawartością
wody i jakością olejów.
Równolegle z badaniami ukierunkowanymi na opracowanie metody badań jakości
olejów hydraulicznych realizowane były prace projektowe i konstrukcyjne obejmujące
opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowę urządzenia diagnostycznego
umożliwiającego realizację opracowanej metody. Wykorzystując zbudowane urządzenie,
przeprowadzono badania weryfikacyjne metody w odniesieniu do różnych rodzajów olejów
hydraulicznych, na różnym etapie eksploatacji. Przeprowadzono także proces monitorowania
jakości olejów hydraulicznych w trakcie użytkowania. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na
wprowadzenie niezbędnych zmian metodycznych ukierunkowanych na zwiększenie
dokładności oceny zmian jakości olejów hydraulicznych.
Uzyskane rezultaty
Rezultat materialny:
 Przenośne urządzenie diagnostyczne do oceny zmian stanu eksploatacyjnego oleju.
Rezultat niematerialny:
 Metoda oceny zdatności eksploatacyjnej olejów hydraulicznych.
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Zadanie badawcze V.3.2.
Inteligentne systemy monitorowania zużycia mediów energetycznych
i technologicznych w obiektach technicznych
Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było opracowanie, z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji,
systemów do monitorowania zużycia mediów energetycznych i technologicznych
w obiektach technicznych i procesach technologicznych.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące
kamienie milowe: Koncepcja systemu; Moduły pomiarowe; Moduły konfiguracji i wizualizacji
zużycia; Moduły komunikacji; Modelowy system; Modelowy moduł pomiarowy z kamerą
CCD; Algorytmy zużycia mediów z uwzględnieniem warunków pogodowych.
Na podstawie zgromadzonych danych pomiarowych opracowano heurystyczne modele
algorytmiczne do odkrywania wiedzy na podstawie zgromadzonych danych. Zastosowano
sieci neuro-fuzzy do wspomagania prognozowania i optymalizacji zużycia mediów.
Opracowano procedury wyznaczania i oprogramowano wizualizację parametrów
monitorowanych w zaprogramowanych horyzontach czasowych.
Opracowano i wykonano modelowy moduł pomiarowy dla czujników cyfrowych
i impulsowych, moduł pomiarowy dla czujników analogowych oraz moduł komunikacji
przewodowej
i bezprzewodowej
między
rozproszonymi
modułami
pomiarowymi
i koncentratorami danych a systemem wizualizacji zużycia mediów energetycznych
i technologicznych. W celu sprawdzenia stopnia realizacji założonych parametrów pracy
poszczególnych modułów i podsystemów zaprojektowano i wykonano stanowiska testowe,
m.in.. stanowisko do uruchamiania liczników energii elektrycznej z protokołem RTU Modbus
oraz jedno i trójfazowy licznik energii elektrycznej. Opracowane urządzenia poddano
weryfikacji podczas badań niezawodnościowych pod kątem badania odporności na zanik
napięć, zakres poprawnej pracy przy obniżonym napięciu oraz w różnych warunkach
temperaturowych.

Uzyskane rezultaty
Rezultaty materialne:
 Modelowy moduł pomiarowy dla czujników cyfrowych i impulsowych stosowanych do
monitorowania zużycia mediów;
 Modelowy moduł pomiarowy dla czujników analogowych stosowanych do monitorowania
zużycia mediów;
 Modelowy koncentrator danych pomiarowych z modułów pomiarowych;
 Modelowy system informatyczny do zdalnego monitorowania zużycia mediów
energetycznych i technologicznych w obiektach technicznych i budynkach.
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Zadanie badawcze V.4.1.
Urządzenia do badań sprzętu i wyposażenia gaśniczego
Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania było opracowanie i budowa specjalistycznych systemów pozwalających
na testowanie sprzętu ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego w symulowanych
warunkach odpowiadających ekstremalnym warunkom prowadzenia akcji.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące
kamienie milowe: Koncepcja modelowych systemów do badań statystycznego kąta
przechyłu pojazdów i do określania stateczności i sztywności wielosekcyjnych drabin
wysokościowych oraz podnośników hydraulicznych; Projekt oryginalnych systemów
pomiarowych; Dokumentacja konstrukcyjna modelowych stanowisk badawczych; Stanowisko
do badań statycznego kąta przechyłu pojazdów; Stanowisko do określania stateczności
i sztywności wielosekcyjnych drabin wysokościowych oraz podnośników hydraulicznych;
Modelowy system do badań statycznego kąta przechyłu pojazdów, określania stateczności
oraz sztywności wielosekcyjnych drabin wysokościowych i podnośników hydraulicznych.
Układy pomiarowe zostały wstępnie skonfigurowane w warunkach laboratoryjnych oraz
uruchomione i zweryfikowane pod względem poprawności funkcjonowania. Wykonano
moduły mechaniczne do modelowania położenia środka masy samochodu ciężarowego oraz
układ zabezpieczający samochód przed przewróceniem.
Badania weryfikacyjne systemu przeprowadzono w trakcie testów jezdnych
eksperymentalnego pojazdu bezzałogowego, doświadczalnego samochodu ciężarowego
oraz średniego i ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Wykonano standardowe testy
drogowe: ustalona jazda po okręgu, skokowy obrót koła kierownicy w czasie jazdy na wprost,
hamowanie w czasie jazdy po okręgu, hamowanie podczas jazdy na wprost. W wyniku
przeprowadzonych badań stwierdzono, że system pozwala na rejestrację parametrów ruchu
badanego pojazdu podczas testu drogowego niezbędnych do oceny jego właściwości
jezdnych oraz dzięki modułowej budowie może być wykorzystany do badań różnych
pojazdów.

Uzyskane rezultaty
Rezultat materialny:
 Zestaw aparatury do badań kąta przechyłu pojazdów oraz określania stateczności
i sztywności drabin wysokościowych oraz podnośników hydraulicznych w warunkach
dynamicznych.
Rezultat niematerialny:
 Metodyka badań kąta przechyłu pojazdów i określania stateczności i sztywności drabin
wysokościowych oraz podnośników hydraulicznych w warunkach dynamicznych.
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Zadanie badawcze V.4.2.
Techniczne systemy zabezpieczeń
z wykorzystaniem identyfikatorów elektronicznych
Cel i zakres zadania badawczego
Celem zadania był rozwój technicznych zabezpieczeń przed fałszowaniem
identyfikatorów elektronicznych oraz podnoszenie trwałości zarówno pod względem
wytrzymałości fizycznej, jak i przechowywania danych w postaci elektronicznej.
Opracowano stanowisko do wytwarzania prototypowych inletów RFID, zestaw modułów
podnoszących poziomu zabezpieczeń poprzez personalizację graficzną weryfikowaną
w systemie automatycznej optycznej inspekcji oraz zestaw metod, procedur badawczych
i urządzeń do badania wybranych cech użytkowych identyfikatorów elektronicznych.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące
kamienie milowe: Koncepcja produkcji i testowania wyrobu zawierającego układy RFID;
Dokumentacja konstrukcyjna modułów funkcjonalnych do implementacji chipów;
Dokumentacja konstrukcyjna modułów funkcjonalnych do implementacji inletów; Moduły do
implementacji chipów; Moduły do implementacji inletów; Dokumentacja konstrukcyjna
urządzeń do testowania wybranych właściwości użytkowych wyrobu zawierającego układy
RFID; Modelowe urządzenie do testowania wybranych właściwości użytkowych identyfikatorów
elektronicznych; Modelowy system wytwarzania identyfikatorów elektronicznych.
Równolegle z prowadzonymi pracami projektowymi realizowane były symulacje
numeryczne, których celem było potwierdzenie możliwości uzyskania założonych parametrów
pracy modułów, urządzeń i stanowisk badawczych. Analizy MES obejmowały obliczenia
naprężeń dopuszczalnych w węzłach konstrukcyjnych, kinematyki i dynamiki ruchu układów
wykonawczych. Wyniki analiz modeli wirtualnych potwierdziły poprawność przyjętych
rozwiązań konstrukcyjnych. Uzyskane wyniki i opracowane charakterystyki pozwoliły na
opracowanie algorytmów sterowania pracą układów kontrolno-pomiarowych zapewniających
optymalne wykorzystanie rozwiązań sprzętowych. Przeprowadzono badania weryfikacyjne,
których wyniki pozwoliły na wprowadzenie zmian konstrukcyjnych i programowych
poprawiających poziom techniczny i technologiczny wytworzonych urządzeń.
Uzyskane rezultaty
Rezultaty materialne:
 Rekonfigurowalny zestaw modułów funkcjonalnych umożliwiających zwiększenie
trwałości i poziomu zabezpieczenia identyfikatorów elektronicznych wykonywanych
w ciągu technologicznym;
 Stanowisko do implementacji chipów RFID na podłoże elastyczne;
 Urządzenie testujące przepuszczalność światła identyfikatorów elektronicznych;
 Urządzenie testujące odporność identyfikatorów elektronicznych na wielokrotne
jednostronne zginanie;
 Urządzenie do badania adhezji warstw wielowarstwowych identyfikatorów elektronicznych.
Rezultaty niematerialne:
 Metodyka badań przepuszczalności światła identyfikatorów elektronicznych;
 Metodyka badań odporności identyfikatorów elektronicznych na wielokrotne dwustronne
zginanie;
 Metodyka badań adhezji warstw wielowarstwowych identyfikatorów elektronicznych.
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Załącznik: Recenzje wyników Programu Strategicznego
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