
ZESPOŁY 
BADAWCZE 
POLITECHNIKI 
WARSZAWSKIEJ
OFERTA B+R

WYDANIE II 
POPRAWIONE



2

ZESPOŁY BADAWCZE 
POLITECHNIKI 
WARSZAWSKIEJ
OFERTA B+R

Wydanie II

poprawione

Centrum Zarządzania  Innowacjami i Transferem Technologii PW



ZESPOŁY B+R

5

ISBN: 978-83-966679-5-3

DOI: 10.32062/20221105

OD PROREKTORA DS. ROZWOJU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Współpraca środowiska naukowego i  biznesu jest jedynym z kluczowych czynników wpływających na możliwość 
skutecznego transferu technologii, a tym samym kreowania innowacyjnej gospodarki, która będzie służyć potrzebom 
współczesnego społeczeństwa i rozwojowi naszego kraju. Budowa platformy do komunikacji nauki i biznesu, w tym 
nawiązywania kontaktów i  wymiany doświadczeń oraz przekuwania potrzeb w  realne rozwiązania, jest ważnym 
elementem tej współpracy.  

Politechnika Warszawska dysponuje unikatową infrastrukturą i aparaturą naukową oraz ogromnym potencjałem 
zespołów badawczych w obszarze nauk technicznych. Dzięki temu Politechnika Warszawska zajmuje czołowe miejsce 
wśród polskich uczelni technicznych, szczególnie w  obszarze badań aplikacyjnych, których efektem są patenty 
i innowacje. Komercjalizacja wiedzy jest potwierdzeniem użyteczności społecznej badań prowadzonych na uczelni, 
a środki z niej uzyskiwane stają się coraz ważniejszym elementem finansowania kolejnych prac badawczo-rozwojowych. 

Politechnika Warszawska znalazła się w gronie najlepszych uczelni w  Polsce wyłonionych w  wyniku konkursu 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Uzyskaliśmy status uczelni 
badawczej. To olbrzymi prestiż, ale również wiele nowych możliwości szybszego rozwoju, prowadzenia badań naukowych 
na światowym poziomie, także rozwijania oferty badawczej dla innowacyjnej, opartej na nowych technologiach 
gospodarki. 

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z  prezentowanym katalogiem usług B+R Politechniki Warszawskiej.  
Mam nadzieję, że ta lektura stanie się inspiracją i przyczynkiem do nawiązania współpracy, czego i Państwu, i sobie życzę. 

prof. dr hab. inż. 
Adam Woźniak 

Prorektor ds. Rozwoju 
w kadencji 2020–2024 
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 � ZESPÓŁ KONSTRUKCJI I BADAŃ SAMOCHODÓW       428

 � ZESPÓŁ INŻYNIERII POJAZDÓW SZYNOWYCH        430

 � ZESPÓŁ INŻYNIERII NADWOZI POJAZDÓW       432

 � ZESPÓŁ MASZYN BUDOWLANYCH I TRANSPORTU BLISKIEGO      434

 � INTERDYSCYPLINARNE ZESPOŁY BADAWCZE ZWIĄZANE Z DYSCYPLINĄ INŻYNIERIA  
MECHANICZNA          437

NAUKI FIZYCZNE          439

 � LABORATORIUM SYNTEZY I CHARAKTERYZACJI MATERIAŁÓW DWUWYMIAROWYCH  440

 � LABORATORIUM APLIKACJI GRAFENU PŁATKOWEGO I MATERIAŁÓW 2D     442

 � LABORATORIUM BADAŃ PERCEPCYJNYCH        444

 � PRACOWNIA FOTONIKI ŚWIATŁOWODOWEJ       446

 � PRACOWNIA INFORMATYKI OPTYCZNEJ       448

 � LABORATORIUM MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ELEKTROCHEMICZNYCH    450

 � INTERDYSCYPLINARNE ZESPOŁY BADAWCZE ZWIĄZANE Z DYSCYPLINĄ NAUKI FIZYCZNE  453

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA        455

 � PRACOWNIA AKTYWNYCH METOD NAUCZANIA      456

 � PRACOWNIA ARCHITEKTURY PROEKOLOGICZNEJ I TECHNOLOGII ENERGOOSZCZĘDNYCH (PAPITE)  458

 � ZESPÓŁ EKSPERTYZ URBANISTYCZNYCH I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO    460

 � ZESPÓŁ PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO       462

 � ZESPÓŁ PROJEKTOWANIA WIELOKRYTERIALNEGO       464

 � INTERDYSCYPLINARNE ZESPOŁY BADAWCZE ZWIĄZANE Z DYSCYPLINĄ ARCHITEKTURA  
I URBANISTYKA          467

FILOZOFIA           469

 � ZESPÓŁ BADAWCZY FILOZOFII INFORMATYKI       470

 � ZESPÓŁ BADAWCZY FILOZOFII FIZYKI         472

 � LABORATORIUM NOWEGO ETOSU        474

 � INTERDYSCYPLINARNE ZESPOŁY BADAWCZE ZWIĄZANE Z DYSCYPLINĄ FILOZOFIA  477

EKONOMIA I FINANSE         479

 � ZESPÓŁ BADAŃ RYNKU PRACY         480

 � GOSDOM             482

 � INTERDYSCYPLINARNE ZESPOŁY BADAWCZE ZWIĄZANE Z DYSCYPLINĄ EKONOMIA I FINANSE 485
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NAUKI PRAWNE          487

 � ZESPÓŁ PRAWA PUBLICZNEGO         488

 � ZESPÓŁ DS. PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII       490

 � ZESPÓŁ BADAWCZY INNOWACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII    492

 � INTERDYSCYPLINARNE ZESPOŁY BADAWCZE ZWIĄZANE Z DYSCYPLINĄ NAUKI PRAWNE   495

NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI       497

 � CENTRUM MODELOWANIA I ORGANIZACJI PRODUKCJI      498

 � ZESPÓŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI       500

 � ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO        502

 � ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA LOGISTYCZNEGO       504

 � ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA W OCHRONIE ZDROWIA       506

 � INTERDYSCYPLINARNE ZESPOŁY BADAWCZE ZWIĄZANE Z DYSCYPLINĄ NAUKI O ZARZĄDZANIU  
I  JAKOŚCI           509

INNE NAUKI SPOŁECZNE         511

 � ZESPÓŁ BADAŃ RYNKU          512

 � ZESPÓŁ BADAWCZY HUMANISTYCZNYCH ASPEKTÓW SZTUCZNEJ INTELIGENCJI   514

 � INTERDYSCYPLINARNE ZESPOŁY BADAWCZE ZWIĄZANE Z DZIEDZINĄ NAUKI SPOŁECZNE 
(DYSCYPLINAMI: NAUKI SOCJOLOGICZNE, PSYCHOLOGIA, GEOGRAFIA SPOŁECZNO- 
-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA)      517

ZESPOŁY INTERDYSCYPLINARNE        519

 � CENTRUM PROJEKTOWANIA UNIWERSALNEGO (CPU)      520

 � ZESPÓŁ PODSTAW I PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI       522

 � PRACOWNIA BUDOWNICTWA         524

 � ZESPÓŁ TECHNOLOGII  PLANARNYCH        526

 � ZESPÓŁ FOTONIKI SCALONEJ          528

 � ZESPÓŁ TECHNOLOGII STRUKTUR OPTYCZNYCH      530

 � ZESPÓŁ MIKRO-GENERATORÓW ENERGII       532

 � ZESPÓŁ INTERNETU RZECZY         534

 � PRACOWNIA BIOMATERIAŁÓW I INŻYNIERII TKANKOWEJ      536

ZESPOŁY INTERDYSCYPLINARNE        538

 � PRACOWNIA BIOTECHNOLOGII MEDYCZNEJ        538

 � PRACOWNIA BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH I CHARAKTERYZACJI     540

 � PRACOWNIA ELEKTRONIKI DRUKOWANEJ I MONTAŻU STRUKTUR      542

 � PRACOWNIA SYNTEZY I OCZYSZCZANIA BIOKONIUGATÓW       544

 � PRACOWNIA INŻYNIERII POWIERZCHNI I SYSTEMÓW PODAWANIA LEKÓW     546

 � PRACOWNIA MIKROFLUIDYKI I ANALITYCZNYCH SYSTEMÓW PRZEPŁYWOWYCH   548

 � PRACOWNIA BIOLOGII I DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ PATOGENÓW     550

 � PRACOWNIA NANOMATERIAŁÓW I BIOSENSORÓW       552

 � PRACOWNIA GENOMIKI STRUKTURALNEJ          554

 � PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BIOMEDYCZNYCH SYSTEMÓW POMIAROWYCH    556

 � LABORATORIUM BIOINFORMATYKI I GENOMIKI OBLICZENIOWEJ    558

 � ZESPÓŁ METOD FORMALNYCH, KRYPTOGRAFII I OPTYMALIZACJI DYSKRETNEJ    560

 � R128+ THE ART OF PHOTONICS         562

 � ZESPÓŁ SPEKTROSKOPII OPTYCZNEJ I LASEROWEJ - SPEKTRO     564

 � NOS – NANOTECHNOLOGIA, OPTYKA, SENSORYKA      566

 � ZESPÓŁ SENSING DEVICES         568

 � ZESPÓŁ BADAWCZY APARATURY DLA FIZYKI WYSOKICH ENERGII    570

 � ZESPÓŁ ELEKTROAKUSTYKI         572

 � ZESPÓŁ SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W AKUSTYCE       574

 � PRACOWNIA SYSTEMÓW AKWIZYCJI I PRZETWARZANIA INFORMACJI    576

 � PRACOWNIA ANTEN I TECHNIKI SUBTERAHERCOWEJ       578

 � ZESPÓŁ PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW RADIA PROGRAMOWALNEGO    580

 � ZESPÓŁ ALGORYTMÓW SPRZĘTOWYCH W MEDIACH CYFROWYCH    582

 � ZESPÓŁ METOD DETEKCJI, ESTYMACJI I PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW     584

 � ZESPÓŁ ADAPTACYJNYCH SYSTEMÓW PRZETWARZANIA INFORMACJI (ZASPI)   586

 � ZESPÓŁ OPTYMALIZACJI ZASOBÓW RADAROWYCH I FUZJI DANYCH    588

 � ZESPÓŁ INTERNETOWYCH SYSTEMÓW POMIAROWYCH      590

 � ZESPÓŁ ŚWIATŁOWODOWYCH CZUJNIKÓW I SYSTEMÓW POMIAROWYCH    592

 � ZESPÓŁ POMIARÓW I EKSPLORACJI SYGNAŁÓW BIOMEDYCZNYCH    594
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 � ZESPÓŁ UAV GEOLAB             614

 � ZESPÓŁ DS. WYCENY I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI, PRAC GEODEZYJNYCH I ROZWOJU  
OBSZARÓW WIEJSKICH            616

 � WIRTUALNE LABORATORIUM MODELOWANIA GEOINFORMACJI DLA MIAST (VCITYLAB)     618

 � ZESPÓŁ METEOROLOGII            620

 � ZESPÓŁ OCHRONY ATMOSFERY           622

 � ZESPÓŁ ANALIZ I OCENY STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW HYDROTECHNICZNYCH     624

 � ZESPÓŁ WSPÓŁPRACY KONSTRUKCJI Z PODŁOŻEM I MONITORINGU OBIEKTÓW BUDOWLANYCH    626

 � ZESPÓŁ ANALIZY I OCENY STANU WIELKOWYMIAROWYCH KOLEKTORÓW I RUROCIĄGÓW    628

 � ZESPÓŁ MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI HYDROTECHNICZNYCH        630

 � ZESPÓŁ STATYSTYKI I BADAŃ ZDALNYCH ŚRODOWISKA         632

 � LABORATORIUM WENTYLACJI I KLIMATYZACJI          634

 � LABORATORIUM CHŁODNICTWA I POMP CIEPŁA         636

 � PRACOWNIA JAKOŚCI POWIETRZA W POMIESZCZENIACH        638

 � ZESPÓŁ DS. ANALIZ KOMFORTU CIEPLNEGO, PRODUKTYWNOŚCI I DOBROSTANU      640

 � ZESPÓŁ DS. INFRASTRUKTURY WODNEJ I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ      642

 � ZESPÓŁ OPTYMALIZACJI BETONÓW OSŁONOWYCH ORAZ BUDOWY I EKSPLOATACJI OBIEKTÓW  
JĄDROWYCH               644

 � ZESPÓŁ BADAWCZY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH         646

 � ZESPÓŁ BADAWCZY PROCESÓW ROZPYLANIA CIECZY Z WYKORZYSTANIEM LASEROWEJ  
NEMOMETRII DOPPLERA             648
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 � ZESPÓŁ OBLICZEŃ PROCESOWYCH I TECHNOLOGII WODOROWYCH    650

 � ZESPÓŁ PODSTAW CHEMII         652

 � SPAP (SPEKTRALNA ANALIZA PIERWIASTKOWA)      654

 � LABORATORIUM INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ (BIOMEDLAB)     656

 � LABORATORIUM PŁYNÓW W STANIE NADKRYTYCZNYM (SCF-LAB)     658

 � ZESPÓŁ BADAWCZY AEROZOLI I INHALATORÓW (RESPI-LAB)     660

 � ZESPÓŁ INŻYNIERII AEROŻELI          662

 � LABORATORIUM FILTRACJI WODY, PALIW CIEKŁYCH I GAZÓW PROCESOWYCH   664

 � LABORATORIUM FILTRACJI AEROZOLI (AEROFIL)       666

 � ZESPÓŁ INŻYNIERII PRODUKTU          668

 � LABORATORIUM GRAFENOWE         670

 � ZESPÓŁ BIOMEDYCZNYCH SYSTEMÓW LAB-ON-A-CHIP      672

 � ZESPÓŁ MIKROBIOLOGII I BIOINŻYNIERII        674

 � LABORATORIUM BADANIA ODDZIAŁYWAŃ BIOMOLEKULARNYCH    676

 � LABORATORIUM BIOLOGII SYSTEMOWEJ I SYNTETYCZNEJ     678

 � ZESPÓŁ MIKROANALIZY I BIOANALIZY ŚLADOWEJ       680

 � SYNBIOPROC – ZESPÓŁ KONTROLOWANEJ SYNTEZY, PRZETWÓRSTWA MATERIAŁÓW  
FUNKCJONALNYCH I BIOPOLIMERÓW SYNTETYCZNYCH      682

 � ZESPÓŁ BIOMATERIAŁÓW I POLIMERÓW DO ZASTOSOWAŃ BIOMEDYCZNYCH   684

 � LABORATORIUM PROCESÓW W PLAZMIE NIERÓWNOWAGOWEJ     686

 � ZAKŁAD KATALIZY I CHEMII METALOORGANICZNEJ      688

 � ZESPÓŁ BIOMATERIALS          690

 � ZESPÓŁ SPAJANIA MATERIAŁÓW ZAAWANSOWANYCH I MODYFIKACJI POWIERZCHNI  692

 � ZESPÓŁ PRZETWÓRSTWA TWORZYW POLIMEROWYCH      694

 � ZESPÓŁ BADAWCZY ZAKŁADU TECHNOLOGII POLIGRAFICZNYCH     696

 � ZESPÓŁ KONSTRUKCJI MASZYN I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ      698

 � SUSTAIN 4.0            700

 � AIBC (AI, BLOCKCHAIN, CYBERBEZPIECZEŃSTWO)      702

 � ACCELERACE+           704
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 � ZESPÓŁ TECHNOLOGII PRZYROSTOWYCH I DRUKU 3D      740

 � ZESPÓŁ WIBROAKUSTYKI, DIAGNOSTYKI TECHNICZNEJ I DYNAMIKI MASZYN   742

 � LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH        744

 � ZESPÓŁ MECHATRONIKI POJAZDÓW I MASZYN ROBOCZYCH      746

 � ZESPÓŁ PROJEKTOWANIA I BADANIA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW   748

 � ZESPÓŁ FIZYKI W EKONOMII I NAUKACH SPOŁECZNYCH      750
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ZESPÓŁ TECHNIKI  
ŚWIETLNEJ 

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#TECHNIKA ŚWIETLNA #ŹRÓDŁA ŚWIATŁA 
#OPRAWY OŚWIETLENIOWE #STEROWANIE OŚWIETLENIEM 
#FOTOMETRIA I KOLORYMETRIA #POMIARY POLOWE 
#OŚWIETLENIE WNĘTRZ #OŚWIETLENIE DRÓG #ILUMINACJA 
#PROJEKTOWANIE #MODELOWANIE #WIZUALIZACJE 
#CZYNNIKI LUDZKIE #EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 
#ZANIECZYSZCZENIE ŚWIATŁEM #MULTIMEDIA 
#WIRTUALNA I ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ

KONTAKT

dr hab. inż. Piotr Pracki, prof. uczelni
piotr.pracki@ien.pw.edu.pl

(+48) 22 234 75 63
www.zts.pw.edu.pl

Zespół działa w  Zakładzie Techniki Świetlnej Instytutu  
Elektroenergetyki na Wydziale Elektrycznym PW. Prowadzi pra-
ce badawcze i usługi eksperckie z zakresu techniki świetlnej,  
na pograniczu fizyki, elektrotechniki, energetyki, środowiska,  
architektury i psychologii.

Główne problemy podejmowane przez zespół dotyczą:
 � badania ilościowych i jakościowych cech oświetlenia wnętrz, 

dróg, obiektów architektonicznych i przestrzeni miejskiej,
 � badania wpływu światła i oświetlenia na ludzi i środowisko,
 � rozwoju strategii zarządzania energią elektryczną w aplika-

cjach oświetleniowych,
 � badania systemów oświetleniowych i sposobów sterowania 

oświetleniem w aplikacjach oświetleniowych, 
 � rozwoju metod projektowania i  obliczeń fotometrycznych 

opraw oświetleniowych,
 � rozwoju i wykorzystania cyfrowych metod pomiarów w tech-

nice świetlnej,
 � wykorzystania technik multimedialnych, w  tym metod 

wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w technice świetlnej.

Klientami i partnerami Zespołu byli m.in.: ES-System, OSRAM, 
Centralny Ośrodek Sportu Torwar, Teatr Wielki – Opera Narodowa, 
Inmedio, Skanska, Warbud, Schréder Polska, Philips Lighting 
Poland, Spectra Lighting, Miloo-Electronics, Greenie, Lira, Eurovia, 
Venessa, Euro-Light, Micromex, Narva, Tech-Mot, Grotex, Awex, 
Ghelamco oraz urzędy miast i gminy.

OFEROWANE USŁUGI

 � pomiary parametrów oświetleniowych i ocena stanu oświetlenia 
wnętrz w budynkach, dróg, obiektów architektonicznych i prze-
strzeni miejskiej

 � komputerowe symulacje i wizualizacje oraz projektowanie oświe-
tlenia wnętrz w budynkach, dróg, obiektów architektonicznych 
i przestrzeni miejskiej

 � ocena efektywności energetycznej i oddziaływania środowiskowe-
go oświetlenia wnętrz, dróg, obiektów architektonicznych i prze-
strzeni miejskiej

 � projektowanie układów świetlno-optycznych opraw oświetlenio-
wych

 � pomiary i ocena parametrów fotometrycznych, kolorymetrycznych 
i elektrycznych źródeł światła i opraw oświetleniowych

 � pomiary i ocena parametrów fotometrycznych i kolorymetrycznych 
materiałów

 � przygotowanie i  realizacja specjalistycznych szkoleń z zakresu 
techniki świetlnej, w tym z projektowania oświetlenia wnętrz, dróg 
i iluminacji 

WYBRANE PROJEKTY

 � Badanie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia elek-
trycznego i dziennego wnętrz w budynkach użyteczności publicznej 
(projekt własny PW)

 � Badanie oświetlenia dróg i autostrad oraz opracowanie map oświe-
tlenia drogowego dla miast (m.in. ZDM Warszawa, 2007–2008;  
Miasto Koszalin, 2009)

 � Badanie oświetlenia zewnętrznego i  opracowanie wytycznych 
dotyczących terenów kolejowych (Polskie Koleje Państwowe, 2006)

 � Projekty i komputerowe wizualizacje oświetlenia prestiżowych 
obiektów architektonicznych w Polsce i Europie oraz opracowanie 
aplikacji do projektowania i analizy iluminacji obiektów 

 � Projekty układów świetlno-optycznych opraw LED (na zlecenie firm 
oświetleniowych)

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � LABORATORIUM FOTOMETRII: badania podstawowych wielkości foto-
metrycznych, rozkładów światłości źródeł światła i opraw oświetlenio-
wych, materiałów i układów świetlno-optycznych opraw

 ◻ kule całkujące
 ◻ ławy fotometryczne
 ◻ fotogoniometr
 ◻ matrycowy miernik luminancji, luksomierze 
 ◻ wzorce strumienia świetlnego, światłości, luminancji, współczyn-

nika odbicia
 � LABORATORIUM KOLORYMETRII I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH:  

badania rozkładów widmowych promieniowania, barwy i tętnienia 
światła oraz wielkości elektrycznych źródeł światła i opraw oświetle-
niowych

 ◻ monochromator
 ◻ kolorymetr
 ◻ spektrofotometr
 ◻ fotometr do badania źródeł LED
 ◻ analizator mocy i energii

 � LABORATORIUM TECHNIKI MULTIMEDIALNEJ: statyczna i dynamicz-
na rejestracja obrazu, opracowanie animacji w technice timelapse/hy-
perlapse, dynamiczna identyfikacja i śledzenie obiektów w kontekście 
realizacji mappingu oraz inteligentnego oświetlenia

 � LABORATORIUM CYFROWEJ SYMULACJI W TECHNICE ŚWIETLNEJ: 
 ◻ 15 stanowisk komputerowych wyposażonych w  specjalistycz-

ne oprogramowanie, m.in. AutoCAD, Inventor, 3D Studio Max,  
SolidWorks, Photopia, Dialux, Relux 

PATENTY

 � Sposób kształtowania rozkładu luminancji i układ do kształtowania 
rozkładu luminancji (PAT231873)

 � Sposób pomiaru rozkładu luminancji (PAT.231114)
 � Sposób kształtowania rozkładu luminancji i układ do stosowania tego 

sposobu (PAT225208)
 � Układ optyczny dioda elektroluminescencyjna – odbłyśnik (PAT209121)
 � Układ mocowania i zasilania diody elektroluminescencyjnej w oprawie 

oświetleniowej z kloszem (PAT208215)

http://www.zts.pw.edu.pl
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KONTAKT
 

dr hab. inż. Ryszard Kowalik, prof. uczelni
ryszard.kowalik@ien.pw.edu.pl

(+48) 22 234 56 08
www.ien.pw.edu.pl

#ELEKTROENERGETYKA #AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA 
#APARATY ELEKTROENERGETYCZNE #ZDALNY DOSTĘP #IEC61850
#AUTOMATYKA ZABEZPIECZENIOWA #KONCENTRATOR ZABEZPIECZEŃ 
#MERGING UNIT #ŁĄCZE INŻYNIERSKIE #AUTOMATYKA ŁĄCZENIOWA 
#TESTY URZĄDZEŃ AUTOMATYKI ELEKTROENERGETYCZNEJ 
#EAZ #TESTY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH #PRZEMYSŁ 4.0 
#CYFRYZACJA #MODELOWANIE ZJAWISK ŁĄCZENIOWYCH 
#URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE #VR W ELEKTROENERGETYCE

Zespół działa w ramach Wydziału Elektrycznego PW w Instytucie Elek-
troenergetyki w Zakładzie Aparatów i Automatyki Zabezpieczeniowej. 

Od 1996 r. jest producentem systemów zdalnego dostępu do urzą-
dzeń automatyki stacji elektroenergetycznych nazywanego rów-
nież łączem inżynierskim. Zespół opracował kilka generacji urzą-
dzeń systemu, a ostatnia jego wersja jest wyposażona w funkcje 
cyberbezpieczeństwa i posida akceptację do stosowania w sta-
cjach PSE S.A. W całej Polsce użytkowanych jest około 60 syste-
mów zdalnego nadzoru zabezpieczeń opracowanych, wykonanych  
i serwisowanych przez zespół. 

W ramach realizowanych prac badawczych wymienić można:  
 � opracowanie systemów zdalnego dostępu oraz wymagań dotyczą-

cych urządzeń automatyki elektroenergetycznej stosowanych w 
stacjach przesyłowych PSE S.A.,

 � testowanie terminali zabezpieczeniowych, testowanie urządzeń 
telekomunikacyjnych wykorzystywanych w elektroenergetyce, 

 � testowanie systemów sterowania oraz używanych w nich urządzeń 
dla takich firm, jak PSE S.A., ZPrAE Sp. z o.o., Computers & Control 
Sp. z o.o., GE, Schneider Electric, Elektrometal-Energetyka S.A., 
Elester – PKP Sp. z o.o. 

INFRASTRUKUTRA BADAWCZA

 � LABORATORIUM EAZ, wyposażone w najnowocześniejsze testery 
mikroprocesorowe, zestaw aplikacji symulacyjnych pozwalających 
na odwzorowanie stanów zakłóceniowych w systemie elektroener-
getycznym, najnowocześniejsze zabezpieczenia elektroenerge-
tyczne dedykowane do ochrony wszystkich elementów systemu  
elektroenergetycznego, urządzenia oraz narzędzia do budowy 
szeroko rozumianych cyfrowych stacji elektroenergetycznych 
(IEC61850)

 � LABORATORIUM TELETECHNIKI, wyposażone w urządzenia tele-
komunikacyjne pozwalające na odwzorowanie układów telekomu-
nikacyjnych wykorzystywanych w stacjach elektroenergetycznych

OFEROWANE USŁUGI

 � wykonywanie szeroko rozumianych prac badawczych związanych  
z urządzeniami i układami automatyki elektroenergetycznej, w tym  
zabezpieczeniowej: 

 ◻ opracowanie i weryfikacja działania nowych, unikalnych algorytmów 
pracy urządzeń i układów, w których mogą być wykorzystane różnego 
rodzaju urządzenia telekomunikacyjne i typy sieci

 ◻ rozszerzenie funkcjonalności działania układów automatyki o nowe  
cechy, np. w celu opracowania samoleczących się układów sieci SN

 ◻ analizy poprawności działania już pracujących w systemie elektro-
energetycznym układów automatyki zabezpieczeniowej lub analizy 
możliwości zastosowania określonego rodzaju automatyki bądź urzą-
dzeń automatyki

 ◻ sprawdzenie poprawności nastawienia parametrów rozruchowych,  
z uwzględnieniem warunków pracy danego zabezpieczenia w sposób 
zarówno analityczny, jak i symulacyjny

 ◻ analiza rejestracji zakłóceń z chwili wystąpienia zakłócenia w celu  
potwierdzenia poprawnej jego pracy (w tym ta powiązana z testami  
laboratoryjnymi wybranego urządzenia za pomocą testerów  
mikroprocesorowych)

 ◻ kompleksowe badania cech urządzeń zabezpieczeniowych,  
tzw. testy funkcjonalne (każdy typ przekaźnika, począwszy od termi-
nali odległościowych stosowanych w sieciach WN i NN, skończywszy 
na prostszych terminalach dedykowanych dla sieci SN)

 ◻ analiza poprawności działania układów automatyki zabezpiecze-
niowej opartych na nowej technologii wykorzystującej standard 
IEC61850 (odwzorowanie przesyłania komunikatów GOOSE i SV) 

 ◻ projektowanie oraz realizacja skomplikowanych układów zdalnego 
nadzoru zabezpieczeń (łącze inżynierskie) dla dowolnej stacji elektro-
energetycznej (bez konieczności długiej podróży do oddalonej stacji 
elektroenergetycznej) oraz szybkie reagowanie na zaistniałą sytuację, 
zwiększanie cyberbezpieczeństwa

 ◻ badanie rozdzielnic nn i SN – testy konstruktorskie
 ◻ testowanie aparatury rozdzielczej, w tym wyłączników nn i  SN
 ◻ wykonywanie ekspertyz i opinii technicznych poawaryjnych dla insta-

lacji elektrycznych nn, SN i WN
 ◻ opracowanie nakładek na oprogramowanie BIM dotyczące różnego  

rodzaju instalacji budowlanych
 ◻ opracowanie urządzeń elektroenergetycznych (generatorów, inwer-

terów) pracujących w systemach OZE 

 � LABORATORIUM IEC61850, wyposażone w urządzenia wyko-
rzystywane w cyfrowych stacjach elektroenergetycznych

 � LABORATORIUM APARATÓW ELEKTRYCZNYCH I PROCESÓW 
ŁĄCZENIOWYCH  

WYBRANE PROJEKTY

 � Nieinwazyjny system monitorowania i analizy zużycia ener-
gii elektrycznej w obszarze użytkowania końcowego (NCBR, 
2013–2015)

 � Koncepcja techniczno-organizacyjna funkcjonowania mikro-
sieci GK PGE Miastkowo (Polska Grupa Energetyczna PGE 
S.A., 2019)

 � Konfiguracja łącza inżynierskiego na stacji EE przy użyciu 
oprogramowania opracowanego przez zespół PW na platfor-
mie sprzętowej Innogy (Innogy STOEN Operator Sp. z o.o., 
2019)

 � Dostawa usługi badawczej nad zabezpieczeniem różnicowym 
linii (87L) dedykowanym dla linii SN (Zeg-Energetyka Sp. z o.o., 
2018–2020)

 � Opracowanie projektu autonomicznego urządzenia działa-
jącego jako węzeł sterujący szyny procesowej (opracowanie 
założeń pod wykonanie nowego uniwersalnego urządzenia ste-
rującego szyny procesowej, współpracującego z terminalami 
zabezpieczeniowymi wszystkich producentów, 2018–2020) 

http://www.ien.pw.edu.pl


ZESPOŁY B+R

26 27POWRÓT DO SPISU TREŚCI
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#SIECI ELEKTROENERGETYCZNE #SYSTEMY ELEKTROENERGETYCZNE 
#SIECI PRZESYŁOWE #SIECI DYSTRYBUCYJNE #MIKROSIECI 
#PROGNOZOWANIE #SZTUCZNA INTELIGENCJA  
#UCZENIE MASZYNOWE #INTELIGENCJA STADNA #OPTYMALIZACJA 
#INTELIGENTNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE #NIEZAWODNOŚĆ ZASILANIA

KONTAKT

dr hab. inż. Paweł Piotrowski, prof. uczelni
pawel.piotrowski@ee.pw.edu.pl

(+48) 22 234 72 55
www.ien.pw.edu.pl

Zespół działa przy Instytucie Elektroenergetyki na Wydziale 
Elektrycznym PW, a zakres prac naukowo-badawczych jego 
członków obejmuje: 

 � elektroenergetyczne sieci przesyłowe i dystrybucyjne,
 � obliczenia w sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych,
 � mikrosieci, inteligentne sieci elektroenergetyczne, 
 � metody sztucznej inteligencji w elektroenergetyce,
 � prognozowanie w elektroenergetyce,
 � sterowanie systemem elektroenergetycznym,
 � modele matematyczne systemu elektroenergetycznego 

oraz jego elementów składowych,
 � systemy informatyczne w elektroenergetyce,
 � instalacje elektryczne, w  tym instalacje i  systemy  

w inteligentnych budynkach,
 � niezawodność sieci i systemów elektroenergetycznych,
 � urządzenia FACTS,
 � rynki energii, zagadnienia ekonomiczne w elektroener-

getyce.

Przykładowi klienci Zespołu to m.in. Globema Sp. z  o.o.  
oraz innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

OFEROWANE USŁUGI

 � Badania, analizy, ekspertyzy z zakresu:
 ◻ elektroenergetycznych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych
 ◻ obliczeń w sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych
 ◻ mikrosieci, inteligentnych sieci elektroenergetycznych
 ◻ metod sztucznej inteligencji w elektroenergetyce
 ◻ prognozowania w elektroenergetyce
 ◻ sterowania systemem elektroenergetycznym
 ◻ modeli matematycznych systemu elektroenergetycznego  

oraz jego elementów składowych
 ◻ systemów informatycznych w elektroenergetyce
 ◻ instalacji elektrycznych, w tym instalacji i systemów w inteli-

gentnych budynkach
 ◻ niezawodności sieci i systemów elektroenergetycznych
 ◻ urządzeń FACTS
 ◻ rynku energii i zagadnień ekonomicznych w elektroenergetyce

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � LABORATORIUM ELEKTROENERGETYCZNE
 � LABORATORIUM INTELIGENTNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
 � LABORATORIUM KOMPUTEROWE

 ◻ oprogramowanie specjalistyczne, m.in.: AutoCad, ESTYM, 
ESTYM PSO, NETLAB, NetTerm, ORKA, ProjStru, ProjStru_aco, 
Prolog, REGNAP, Sphinx 3.0, WinFACT 7, Akordeon, Algen, 
Matlab, PlansLAB, PowerFactory15.2.2, PowerWorld7, SCC, 
Stabil4, Dialux evo, ETS

WYBRANE PROJEKTY

 � Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne na obszarach wiejskich 
(RIGRID)(ERA-Net Smart Grids Plus, 2018)

 � Opracowanie metody prognozowania produkcji energii z  OZE 
z przypisaniem do węzłów sieci elektroenergetycznej (Globema 
Sp. z o.o., 2018)

 � Koncepcja pracy sieci przesyłowej NN i dystrybucyjnej 110 kV jako 
sieci zamkniętej na terenie działania Innogy Stoen (innogy Stoen 
Operator Sp. z o.o., 2020)

 � Opracowanie metod prognozowania obszarowego produkcji energii 
elektrycznej w  OZE w  horyzoncie średnio- i  długoterminowym 
(Globema Sp. z o.o., 2019)

 � Efektywność energetyczna przez rozwój elektromobilności 
w Polsce (Norweski Mechanizm Finansowy 2009–2014 w ramach 
Funduszu Współpracy Dwustronnej)

INNE OSIĄGNIĘCIA

 � nagroda w  konkursie The ISGAN Award of Excellence 2019 
for Smart Grids for Local Integrated Energy Systems (Smart 
Microgrids) za projekt międzynarodowy RIGRID – Rural Intelligent 
Grid

http://www.ien.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ ELEKTROWNI 
I GOSPODARKI 
ELEKTROENERGETYCZNEJ  

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#ELEKTROWNIE #WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
#ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII #ROZPROSZONE ŹRÓDŁA ENERGII 
#MAGAZYNOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ
#NIEZAWODNOŚĆ SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO 
#BEZPIECZEŃSTWO ELEKTROENERGETYCZNE 
#EKONOMIKA ELEKTROENERGETYKI #EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 
#JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #ELEKTROMOBILNOŚĆ

KONTAKT

dr inż. Karol Pawlak
karol.pawlak@ee.pw.edu.pl

(+48) 22 234 72 55
www.zeig.ien.pw.edu.pl  

Zespół działa przy Instytucie Elektroenergety-
ki na Wydziale Elektrycznym PW.
 
Główna działalność naukowa związana jest  
z następującą tematyką:

 � efektywność energetyczna,
 � wykorzystanie energii odnawialnej (w tym  

projektowanie źródeł),
 � elektromobilność,
 � magazynowanie energii,
 � bezpieczeństwo Systemu Elektroenerge-

tycznego,
 � projektowanie, produkcja komponentów,  

rozruch, próby przedeksploatacyjne i eks-
ploatacja elektrowni jądrowych.

Jego  najważniejsi klienci to: PSE S.A., PSE  
Operator S.A., PSE Innowacje i CATA Sp. z o.o.

OFEROWANE USŁUGI

 � praca elektrowni w systemie elektroenergetycznym (SEE) i na rynku 
energii

 � integracja źródeł oraz magazynów energii z SEE
 � rynek, ekonomika i gospodarka elektroenergetyczna
 � niezawodność i bezpieczeństwo elektroenergetyczne
 � jakość zasilania i jakość energii elektrycznej
 � technologie wytwarzania energii elektrycznej, w tym z wykorzysta-

niem zasobów odnawialnych i wytwarzania rozproszonego
 � infrastruktura elektroenergetyczna na potrzeby elektromobilności 

i magazyny energii elektrycznej
 � mikrosieci prądu stałego, hybrydowe układy wytwórcze, elektrownie 

wirtualne i klastry energii
 � zasilanie układów potrzeb własnych obiektów elektroenergetycz-

nych oraz systemy sterowania, nadzoru i wizualizacji w tych obiek-
tach  

PATENTY

 � Falownik do integracji źródeł rozproszonych z siecią elektroenerge-
tyczną 

 � Układ dopasowujący sygnał pomiarowy z bipolarnego przekładnika 
elektronicznego prądowego/napięciowego do unipolarnych 
przetworników analogowo-cyfrowych (PL402799)

 � Emulator turbozespołu wiatrowego 
 � Przekształtnik rezonansowy napięcia oraz zastosowanie tranzystora 

z heterozłączem (PAT. 235121)

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � LABORATORIUM ROZPROSZONYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, 
INTEGRACJI Z SEE I MAGAZYNOWANIA ENERGII 

 � symulator bloku energetycznego 200 MW 

WYBRANE PROJEKTY

 � Efektywność energetyczna przez rozwój elektromo-
bilności w  Polsce (Norweski Mechanizm Finansowy 
2009–2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustron-
nej, 2017–2018)

 � Opracowanie opinii dotyczącej Studium wykonalności 
opracowanego w  ramach Projektu NEDO (PSE S.A., 
2016–2018)

 � Wpływ niskich poziomów napięć w systemie elektro-
energetycznym na pracę bloku wytwórczego na przykła-
dzie wybranych elektrowni KSE ze szczególnym uwzględ-
nieniem układów potrzeb własnych bloku  (PSE Operator 
S.A., 2013–2015)

 � Analiza możliwości i  kryteriów polskiego przemysłu 
w rozwoju energetyki jądrowej (projekt badawczy Tech-
nologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki 
jądrowej, NCBR, 2012–2013)

 � Określenie wartości wybranych wskaźników nieza-
wodności dla potrzeb wykonywania planów rozwoju 
sieci przesyłowej w PSE Operator S.A. (CATA Sp. z o.o., 
2012–2015)

http://www.zeig.ien.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ 
ELEKTROENERGETYKI 
TRAKCYJNEJ

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#TRAKCJA ELEKTRYCZNA #TRANSPORT ZELEKTRYFIKOWANY 
#ELEKTROMOBILNOŚĆ #ELEKTROENERGETYKA TRAKCYJNA 
#POJAZDY ELEKTRYCZNE #ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT
#MAGAZYNY ENERGII #ENERGOCHŁONNOŚĆ TRANSPORTU 
#ZASILANIE POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH  
#ODDZIAŁYWANIE TRANSPORTU ELEKTRYCZNEGO NA INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ I ŚRODOWISKO

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Adam Szeląg
adam.szelag@ien.pw.edu.pl

(+48) 22 234 73 59
www.ztu.ime.pw.edu.pl

Zespół działa na Wydziale Elektrycznym PW. Ma doświadczenie   
w realizacji projektów dotyczących modernizacji  układów zasilania 
w transporcie kolejowym (w szczególności do zasilania  pociągów 
typu pendolino), metra, WKD, tramwajów i trolejbusów.

Zespół realizuje wdrożenia nowych typów wysoko obciążalnej 
sieci trakcyjnej oraz opracowuje nowe rodzaje sieci trakcyjnych  
i modyfikuje istniejące, w tym sieci kolejowe do prędkości 250 km/h 
zastosowanej na PKP.

Oferuje także ekspertyzy z zakresu transportu elektrycznego dla ko-
lei, metra, tramwajów oraz firm pracujących w obszarze transportu 
elektrycznego, a także prowadzi badania i pomiary EMC w transpo-
rcie elektrycznym.

Kolejną specjalizacją jest modelowanie przejazdu pociągów i ukła-
dów zasilania trakcji DC i AC, jak też koncepcyjne projektowanie 
samodzielnie lub we współpracy z innymi firmami i jednostkami 
naukowymi. Zespół posiada doświadczenie również w ocenie efek-
tywności procesów energetycznych i jakości energii elektrycznej  
w trakcji, opracowaniu sposobów ich podwyższenia. Obecnie zespół 
bada zasobniki do zastosowania w układach trakcyjnych.

Najważniejszymi klientami Zespołu są: PKP PLK S.A., PKP 
Energetyka S.A, ELESTER-PKP Sp. z o.o., PESA Bydgoszcz S.A., 
NEWAG S.A., Metro Warszawskie, ZTM Warszawa, Tramwaje 
Warszawskie Sp. z o.o., Instytut Elektrotechniki w Międzylesiu, 
Instytut Kolejnictwa, Trakcja Polska S.A.

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � aparatura do pomiarów w obwodach trakcji elektrycznej 
 � aparatura do badania EMC taboru trakcyjnego 

OFEROWANE USŁUGI

 � studia wykonalności dla systemu zasilania trakcji elektrycznej 
prądu stałego i przemiennego 

 � analizy systemów zasilania i sieci trakcyjne dla kolei dużych 
prędkości 

 � badania kompatybilności elektrycznej systemów trakcji elek-
trycznej i taboru

 � analizy układów przetwarzania i przekształcania energii w po-
jazdach trakcyjnych 

 � badania i analizy elektryczne i elektrochemiczne parametrów 
magazynów energii 

 � badania jakości energii elektrycznej i symulacje zakłóceń 
wprowadzanych do systemu elektroenergetycznego 

 � analizy i badania oddziaływania systemów trakcyjnych na in-
frastrukturę techniczną

 � analizy systemów zasilania i sieci trakcyjnych dla kolei dużych 
prędkości

WYBRANE PROJEKTY

 � Rozwiązania konstrukcyjne sieci trakcyjnej w  rejonie 
rozjazdu V=250km/h dla linii CMK (1997)

 � Studium układu zasilania trakcji tramwajowej Tramwajów 
Warszawskich (2010–2011)

 � Koncepcja zasilania elektrotrakcyjnego II linii Metra 
Warszawskiego (2008)

 � Przygotowanie pilotażowego wdrożenia w Polsce systemu 
zasilania trakcji 25 kV prądu przemiennego (2009)  

 � Opracowanie wytycznych projektowych dla sieci trakcyjnej 
w Tramwajach Warszawskich (2011)

 � Opracowanie koncepcji układu zasilania dla nowych linii 
kolejowych związanych z budową Centralnego Portu 
Komunikacyjnego (2020–2021)

PATENTY

 � Układy do odladzania sieci trakcyjnej prądu stałego  
(PL 228775, PL 228774, PL 227917)

 � System zasilania samochodów elektrycznych (PL 231271)
 � Podstacja trakcyjna wielosystemowa (PL 231207)
 � Urządzenia naprężające do sieci trakcyjnych (PL 230387,  

PL 230386, PL 223522, PL 223088)
 � Przestawne sieci trakcyjne (PL 223148, PL 223133)
 � Sieci trakcyjne górne (PL 230963, PL 230388, PL 221601,  

PL 221600)
 � Skrzyżowania sieci trakcyjnych tramwajowych (PL 226132,  

PL 223148, PL 221602)
 � Zasilacz awaryjny dla sieci trakcyjnej (PL 223642)
 � Ślizgacze do odbieraka prądu pojazdów trakcyjnych  

(PL 226612,PL 221599, PL 214269) 
 � Rozwiązania dotyczące zabezpieczeń układu zasilania trak-

cji elektrycznej przed zwarciami (PL 153813, PL 150960, PL 
137159, PL 133624)

http://www.ztu.ime.pw.edu.pl
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KONTAKT

dr hab. inż. Marcin Wesołowski
marcin.wesolowski@ien.pw.edu.pl

(+48) 22 234 75 66
www.zts.pw.edu.pl

ZESPÓŁ ELEKTROTERMII 

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#PRZETWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
#PROJEKTOWANIE URZĄDZEŃ ELEKTROTERMICZNYCH 
#MODELOWANIE I SYMULACJA PÓL SPRZĘŻONYCH
#REGULACJA TEMPERATURY #STEROWANIE PROCESÓW CIEPLNYCH
#THERMAL MANAGEMENT #PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW ROZPRASZANIA CIEPŁA 
#EFEKTYWNOŚĆ PRZETWORNIKÓW ELEKTROTERMICZNYCH
 #SYSTEMY POMIARÓW PARAMETRÓW FIZYCZNYCH

Zespół Elektrotermii działa w  Zakładzie Techniki 
Świetlnej Instytutu Elektroenergetyki, na Wydziale 
Elektrycznym PW. Spektrum zainteresowań Zespołu 
koncentruje się wokół zagadnień związanych z szeroko 
rozumianą problematyką przetwarzania energii 
elektromagnetycznej w cieplną, łącznie z efektywnym 
wykorzystaniem tej energii, układami pomiarowo- 
-kontrolnymi oraz konstrukcją przetworników. 

Główne problemy podejmowane przez zespół dotyczą:
 � projektowania przetworników elektrotermicznych, 

zwłaszcza w zakresie systemów nagrzewania induk-
cyjnego, rezystancyjnego oraz promiennikowego,

 � projektowania i  budowy systemów pomiaru  
i regulacji temperatury,

 � modelowania i  symulacji zagadnień elektro-
magnetyczno-cieplnych, zwłaszcza w  zakresie  
zaawansowanych analiz pól sprzężonych,

 � rozwoju i wykorzystania technik thermal manage-
mentu, zwłaszcza w zakresie nowych, aktywnych 
rozwiązań dedykowanych dla urządzeń energoelek-
tronicznych,

 � badań energochłonności urządzeń elektrotermicz-
nych oraz jej minimalizacji z uwzględnieniem aktual-
nych trendów w elektroenergetyce,

 � pomiarów parametrów fizycznych materiałów, 
zwłaszcza w zakresie parametrów wpływających na 
proces propagacji energii cieplnej.

OFEROWANE USŁUGI

 � badania elementów grzejnych oraz promienników podczerwieni 
pod kątem trwałości, rzeczywistych parametrów eksploatacyj-
nych, sprawności oraz zastosowania w konkretnych rozwiąza-
niach

 � projektowanie indukcyjnych systemów grzejnych, zarówno ukła-
du wzbudnik – wsad, jak i układów zasilania

 � projektowanie rezystancyjnych urządzeń grzejnych w zakresie 
konstrukcji izolacji cieplnej oraz elementów grzejnych

 � projektowanie urządzeń próżniowych w  zakresie kaskad 
radiacyjnych, elementów grzejnych oraz systemów kontrolno- 
-pomiarowych

 � modelowanie i symulacja pól elektromagnetycznych i cieplnych 
wspomagające proces projektowania urządzeń wykorzystywa-
nych w wielu gałęziach gospodarki

 � projektowanie wydajnych układów rozpraszania ciepła  
oraz układów aktywnej dystrybucji energii cieplnej

 � badania energochłonności, zarówno urządzeń, jak i budynków

WYBRANE PROJEKTY

 � Opracowanie i wykonanie nowego indukcyjnego układu grzejne-
go dla potrzeb badania ciśnienia rozprężania węgli koksujących 
(2018)

 � Optymalizacja układów rozpraszania ciepła w przekształtniku 
BOOST 10kW (2019–2020)

 � Badanie i ocena stanu technicznego oszynowania, izolatorów 
wsporczych oraz przepustowych rozdzielnicy typu RSD-36k 
zainstalowanej na 4 Sekcji rozdzielni R-30kV (2019) 

 � Projekt i wykonanie nagrzewnic indukcyjnych oraz układów 
termostatowania laserów półprzewodnikowych do detekcji par 
materiałów wybuchowych (2012–2013)

 � Opracowanie polskich wersji norm z  zakresu elektrotermii, 
w tym Międzynarodowego Słownika Elektrotermii, włączonego 
do systemu IEC (2009–2020)

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � LABORATORIUM PRZETWARZANIA ENERGII: podstawo-
we badania procesów przetwarzania energii elektromagne-
tycznej w  cieplną, łącznie z  pomiarami energochłonności

 ◻ nagrzewnice rezystancyjne
 ◻ analizator mocy i energii
 ◻ rejestratory temperatury
 ◻ źródła zasilania o zróżnicowanej częstotliwości
 ◻ kalorymetryczne systemy pomiaru energii cieplnej
 ◻ rurowe aparaty do wyznaczania parametrów cieplnych
 ◻ komory próżniowe z wyposażeniem

 � LABORATORIUM ELEKTROTERMII: badania charakterystycz-
nych parametrów oraz charakterystyk roboczych zróżnicowa-
nych przetworników elektrotermicznych

 ◻ systemy nagrzewania rezystancyjnego, indukcyjnego, 
jonowego, mikrofalowego, pojemnościowego, 
promiennikowego

 ◻ układy pomiarowe mocy cieplnej
 ◻ oscyloskopy wyposażone w sondy napięciowe i prądowe
 ◻ kamera termowizyjna
 ◻ źródła zasilania, przetworniki

 � LABORATORIUM POMIARÓW I REGULACJI: badania para-
metrów fizycznych, badania czujników temperatury, bada-
nia i konstrukcja układów regulacji parametrów fizycznych

 ◻ systemy pomiaru przewodności cieplnej właściwej, ciepła 
właściwego, dyfuzyjności cieplnej

 ◻ mierniki natężenia pola magnetycznego
 ◻ systemy skalowania czujników temperatury
 ◻ wyposażenie wspomagające projektowanie, wykonywanie 

i badania elektronicznych układów kontrolno- 
-pomiarowych

PATENTY

 � Układ kontroli oraz regulacji temperatury w  urządzeniu  
do oznaczania ciśnienia rozprężania węgli koksujących

 � Energoelektroniczny zasilacz elektrod wyładowczych pieca  
do jonowych obróbek cieplno-chemicznych

 � Falownik sekwencyjny o podwyższonej częstotliwości napięcia 
wyjściowego
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KONTAKT

 prof. dr hab. inż. Jacek Starzyński
jacek.starzynski@pw.edu.pl

+48 22 234 56 44
https://zwnike.iem.pw.edu.pl

ZESPÓŁ WYSOKICH NAPIĘĆ 

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#WYSOKIE NAPIĘCIE #BADANIA IZOLACJI 
#WYTRZYMAŁOŚĆ NAPIĘCIOWA #BADANIA UDAROWE 

Zespół funkcjonuje na Wydziale Elektrycznym. Ma doświad-
czenie w laboratoryjnych i terenowych badaniach wysokona-
pięciowych i wielkoprądowych. 

Jego członkowie specjalizują się w próbach konstruktorskich 
i wszelkiego rodzaju badaniach i próbach nietypowych, 
wymagających nieszablonowego podejścia i nietypowych 
układów pomiarowych. Budują również układy probierczo- 
-pomiarowe według potrzeb zamawiającego – w tym również 
mobilne generatory napięciowe i prądowe.

W ofercie Zespołu znajdują się ekspertyzy z zakresu oceny 
parametrów elektrycznych instalacji, pól elektromagnetycz-
nych, jakości zasilania oraz ochrony odgromowej i przepię-
ciowej.

OFEROWANE USŁUGI

 � próby napięciem udarowym piorunowym i łączeniowym   
do 1,5 MV

 � próby napięciem przemiennym i stałym do 400 kV
 � próby napięciami skojarzonymi
 � próby prądem udarowym 8/20 µs i 10/350 µs
 � pomiar stratności dielektrycznej i wytrzymałości napięciowej 

oleju
 � pomiar rezystywności powierzchniowej i skrośnej dielektry-

ków stałych
 � badania okresowe sprzętu ochrony osobistej: rękawic, kaloszy, 

półbutów, drążków, dywaników elektroizolacyjnych, narzędzi  
i sprzętu do PPN

 � badanie parametrów instalacji nn i rezystywności gruntu
 � ekspertyzy z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � generatory udarów napięciowych do 2 MV
 � generatory udarów prądowych do 100 kA udar 8/20 µs,  

10 kA udar 10/350 µs
 � transformatory probiercze do 500 kV
 � zespoły prądu stałego do 400 kV
 � pełne spektrum dzielników napięć, sond prądowych, mier-

ników parametrów izolacji, mierniki parametrów instalacji,  
w tym analizator jakości zasilania

WYBRANE PROJEKTY

 � Impulsowe Działa Elektromagnetyczne (2015–2021)
 � Metody i Sposoby Ochrony i Obrony przed Impulsami HPM 

(2015–2021)
 � Budowa systemu detekcji i lokalizacji wyładowań atmosfe-

rycznych (2007–2009)
 � Badania odporności elewacji budynków wysokościowych  

na bezpośrednie uderzenia pioruna (2014)
 � Próby udarem napięciowym i prądowym kompozytów stoso-

wanych na poszycia samolotów (2016)
 � Badania optymalizacyjne odstępów między elementami  

w komorze elektrofiltru (2009–2017)
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ZESPÓŁ NAPĘDÓW 
ELEKTRYCZNYCH I UKŁADÓW 
ENERGOELEKTRONICZNYCH 

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA 

Zakład działa w strukturze Instytutu Sterowania  
i Elektroniki Przemysłowej Wydziału Elektrycznego. 
Realizuje prace badawcze i rozwojowe finansowane 
zarówno ze środków publicznych (granty NCN, NCBR, 
a w przeszłości granty MNiSW i 6 PR UE), jak i na zlece-
nie podmiotów gospodarczych.

Główny obszar działań dotyczy układów energoelek-
tronicznych w zastosowaniach do napędów elek-
trycznych, układów sieciowych i magazynów energii.  
Rozwijane są metody sterowania i konstrukcje prze-
kształtników oferujące nowe funkcjonalności tych
urządzeń lub poprawione parametry pracy, jak również
nowe technologie przekształtników z wykorzystaniem
przyrządów półprzewodnikowych z węglika krzemu  
i azotku galu.

Zakład od początku istnienia silnie współpracuje  
z podmiotami gospodarczymi, opracowując na ich  
zlecenie konstrukcje i metody sterowania przekształt-
ników. W ostatnich latach Zespół współpracował 
zarówno z podmiotami zagranicznymi (VoltAmpere – 
RPA, Hygen Power – RPA, Cummins Generator Tech-
nologies – UK), jak i krajowymi (SAM Polska Sp. z o.o., 
Zakład Szybowcowy Jeżów, Frako-Term Sp. z o.o., Ho-
rus Energia Sp. z o.o., MESKO S.A.).

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak,
dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski, prof. uczelni

lmg@isep.pw.edu.pl,
bartlomiej.ufnalski@pw.edu.pl

(+48) 22 234 61 38
www.isep.pw.edu.pl/index.php/ZNE

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#ENERGOELEKTRONIKA #MASZYNY ELEKTRYCZNE  
#NAPĘD ELEKTRYCZNY #ELEKTROMOBILNOŚĆ #MAGAZYNY ENERGII 
#ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII #STEROWANIE  
#AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA #MIKROKONTROLERY 
#INTELLIGENT BUILDING SYSTEMS #POJAZDY ELEKTRYCZNE

OFEROWANE USŁUGI

 � projekty układów energoelektronicznych i napędowych  
oraz mikroprocesorowych układów sterowania, w tym w zakresie 
napędów pojazdów

 � projekty dedykowanych maszyn elektrycznych, w tym do napę-
dów pojazdów

 � badania elektrochemicznych magazynów energii
 � opracowywanie metod sterowania pozwalających na osiągnięcie 

nowych funkcjonalności projektowanych układów
 � rozwój wiedzy eksperckiej w zakresie energoelektroniki,  

napędów, integracji odnawialnych źródeł energii elektrycznej  
i magazynów energii z siecią elektroenergetyczną oraz mikrosie-
ciami   

WYBRANE PROJEKTY

 � Technologie materiałów półprzewodnikowych dla elektroniki  
dużych mocy i wysokich częstotliwości (NCBR, TECHMATSTRA-
TEG, 2017) 

 � Napęd hybrydowy wykorzystujący ogniwa paliwowe lekkiego 
statku powietrznego (NCBR, 2015) 

 � Nadprzewodzący magazyn energii z interfejsem energoelektro-
nicznym do zastosowań w sieciach dystrybucyjnych (NCBR, 2015) 

 � EKO-Mobilność (POIG, 2007-2013) 
 � Rozwój technologii układów wykonawczych sterowania dla rakiet 

(NCBR, 2016) 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � aparatura badawcza i oprogramowanie niezbędne do analizy, 
projektowania, budowy i testowania urządzeń elektrycznych 
w obszarze napięć do 2kV: oscyloskopy, analizatory, zasilacze, 
generatory sygnałów, stacje lutownicze, komora termiczna, 
kamery termowizyjne 

 � w razie potrzeby aparatura może być uzupełniona przez zakup 
bądź wypożyczenie, np. w zakresie badań EMC 

PATENTY

 � Hybrid generator apparatus (Hybrydowy generator mocy) 
(US6175217B1) 

 � AC Power Generating System (US2003107349)
 � Electrical machine rotor position identification (EP11615333)
 � Układ do wyrównywania napięć na kondensatorach prostow-

nika aktywnego (PAT.230357) 
 � Modulator szerokości impulsów dla trójfazowego, trójpozio-

mowego przekształtnika napięcia z funkcją wyrównywania 
napięć na kondensatorach tworzących obwód wejściowy 
przekształtnika napięcia (PAT.224275) 

 � Sposób nieciągłej modulacji szerokości impulsów dla wieloga-
łęziowego przekształtnika napięcia oraz modulator do stoso-
wania tego sposobu (PAT.220349) 

 � Sposób nieciągłej modulacji szerokości impulsów dla wieloga-
łęziowego przekształtnika napięcia oraz modulator do stoso-
wania tego sposobu (PAT.221893) 

 � Sposób regulacji oraz układ regulujący (P.426077)
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KONTAKT

 prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski
dr hab. inż. Marek Jasiński, prof. uczelni

mariusz.malinowski@pw.edu.pl,
marek.jasinski@pw.edu.pl

(+48) 22 234 76 15
https://www.isep.pw.edu.pl/zep

ZESPÓŁ ELEKTRONIKI 
PRZEMYSŁOWEJ  
I ENERGOELEKTRONIKI 

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#PRZEKSZTAŁTNIKI AC-DC, DC-AC ORAZ DC-DC DO SYSTEMÓW 
AUTOMATED GUIDED VEHICLE (AGV) #BANKI ENERGII
#PRZEKSZTAŁTNIKI IZOLOWANE DC-DC DLA MIKROSIECI 
I ELEKTROMOBILNOŚCI #WĘGLIK KRZEMU (SIC) #AZOTEK GALU (GAN)
#SYSTEMY ŁADOWANIA AKUMULATORÓW LITOWO-JONOWYCH 
#SYSTEMY ENERGOELEKTRONICZNE W MIKROSIECIACH DC  
I MIKROSIECIACH HYBRYDOWYCH AC-DC 
#MAGAZYNOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #SIECI INTELIGENTNE 
#ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
#KOMUNIKACJA PRZEMYSŁOWA

Zespół działa w ramach Zakładu Elektroniki Przemysłowej bę-
dącego częścią Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej 
Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. 

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z przekształcaniem i ma-
gazynowaniem energii elektrycznej za pomocą przekształtników 
energoelektronicznych. Urządzenia  Zespołu znajdują zastoso-
wanie w prostownikach aktywnych o dwukierunkowym przesyle 
energii, napędach elektrycznych, magazynach energii, ładowar-
kach pokładowych i stacjonarnych do pojazdów hybrydowych, 
elektrycznych, wodorowych itp. 

Od lat zajmuje się integracją rozproszonych źródeł energii 
(w tym OZE takich jak: elektrownie pozyskujące energię  
z fal morskich, wiatrowe, fotowoltaiczne, wodne) z systemem 
elektroenergetycznym. W centrum zainteresowań Zespołu 
znajdują się również zagadnienia związane z sieciami 
inteligentnymi, w tym mikrosieciami hybrydowymi AC-DC. 
Wykorzystywane urządzenia dbają o najwyższą jakość energii 
w punkcie przyłączenia, stabilizują napięcie w obwodzie 
pośredniczącym i skutecznie sterują napędami w trybie pracy 
bez czujnika prędkości/położenia. 

Zespół opracowuje zaawansowane metody sterowania 
inteligentnymi przekształtnikami AC-DC-DC-AC realizowanymi 
przy użyciu najnowszych technologii półprzewodnikowych 
węglika krzemu (ang. Silicon Carbide SiC) oraz azotku galu 
(ang. Gallium Nitride GaN), wykorzystując nowoczesne metody 
komunikacji. 

Realizuje wiele projektów krajowych (NCBR, NCN), europejskich 
(RP7, H2020), międzynarodowych (POLNORD, POLTAJ)  
i we współpracy z przemysłem.

OFEROWANE USŁUGI

Analizy, projektowanie, testowanie systemów energoelektronicz-
nych. Zakres kompetencji od dyskretnych przyrządów mocy, poprzez 
projektowania urządzeń energoelektronicznych na zaawansowanych 
metodach sterowania nie kończąc – podejmujemy również współpra-
cę w ramach projektów interdyscyplinarnych, uwzględniając niety-
powe wymagania konkretnych aplikacji. Kilka możliwości:

 � modelowanie wielko- i małosygnałowe przekształtników 
energoelektronicznych (również w sieciach rozproszonych)

 � modelowanie i symulacja źródeł odnawialnych dla różnych 
parametrów i warunków pracy: elektrownie fotowoltaiczne (PV), 
elektrownie wiatrowe (WT), wodne

 � modelowanie i symulacja magazynów energii
 � opracowanie zaawansowanych algorytmów sterowania 

przekształtnikami energoelektronicznymi:
 ◻ zarządzanie energią w obwodach DC, baterie, PV
 ◻ algorytmy MPPT i GMPPT dla PV oraz WT
 ◻ układy jednofazowe do PV z funkcją kompensacji zaburzeń 

linii zasilającej
 ◻ minimalizacja prądu zaburzeń wspólnych
 ◻ metody modulacji przekształtników wielopoziomowych
 ◻ algorytmy Virtual Inertia Control, Grid-forming, Grid-feeding, 

Grid-following
 � projektowanie i realizacja układów przekształtnikowych
 � testy przekształtników, w tym falowników do OZE, pod kątem 

spełnienia norm i sprawności
 � konsultacje w zakresie optymalizacji dla istniejących instalacji 

fotowoltaicznych
 � konsultacje w zakresie algorytmów sterowania
 � usługi projektowania przekształtników AC-DC i DC-DC do zasto-

sowań w energetyce odnawialnej, bankach energii, zasilaczach 
UPS, mikrosieciach DC, systemach AGV i elektromobilności

 � projektowanie elementów magnetycznych w.cz.
 � projektowanie magazynów energii

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � specjalistyczne oscyloskopy 8-kanałowe, np. 500 MHz Tektronix 
MSO 5 oraz inne 6- i 4- kanałowe

 � dwukierunkowe regulowane zasilacze AC-DC o mocy ponad 
50kW, 800V - symulatory paneli PV magazynów energii itp.

 � sondy prądowe do 750 A
 � obciążenia elektroniczne
 � kamery termowizyjne, np. Flir E60
 � profesjonalne i komercyjne oprogramowanie do symulacji  

i projektowania układów elektronicznych
 � ORCAD, Eagle, Altium Designer, SABER, Plecs, Mutisim
 � regulowane źródła napięcia o mocy 15 kVA oraz 50 kVA  

o zmiennej impedancji i możliwości
 � programowania szerokiej gamy zniekształceń napięcia w punkcie 

przyłączenia

WYBRANE PROJEKTY

 � SIMES – Inteligentny modułowy system bloków przekształcania 
energii elektrycznej dla mikrosieci prądu stałego z jednostkami 
wytwarzania OZE i magazynowania energii (konsorcjum z firmą 
Wibar Instalacje, NCBR, 2020–2023)

 � Przetwarzanie energii w obszarze średnich napięć z wykorzysta-
niem przyrządów mocy z węglika krzemu (ISEP, NCN, 2018–2021)

 � Modularized, Reconfigurable and Bidirectional Charging Infra-
structure for Electric Vehicles with Silicon Carbide Power Elec-
tronics (NCBR, 2020–2023)

 � High-efficient EV charger based on 3-level unfolder and current-
fed isolated DC-DC converters (2019–2020)

 � SPARTAN – Smart multilevel Power conditioning for AeRonauti-
cal elecTricAl uNits (UE, Horyzont 2020, 2018–2021)

 � Modułowy system energoelektroniczny zrównoważonego zarzą-
dzania energią ze źródeł odnawialnych z funkcją magazynowa-
nia do zastosowań w gospodarstwach domowych i przemyśle 
(NCBR, 2017–2020)

 � HPBCEV – High efficiency and high power density bidirectional 
DC-DC converters (NCBR, 2020–2023)

mailto:adziel%40ee.pw.edu.pl?subject=
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KONTAKT

dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. uczelni
Jacek.rabkowski@ee.pw.edu.pl

tel. +48 22 234 7269
https://www.isep.pw.edu.pl/zep

ZESPÓŁ 
ENERGOELEKTRONIKI 
SZEROKOPRZERWOWEJ 

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#ENERGOELEKTRONIKA #PRZEKSZTAŁTNIKI ENERGOELEKTRONICZNE 
#WĘGLIK KRZEMU #AZOTEK GALU #PROJEKTOWANIE OBWODÓW MOCY
#ŚREDNIE NAPIĘCIA #SYSTEMY ŁADOWANIA BATERII

Zespół Energoelektroniki Szerokoprzerwowej (Wide Band-
Gap Team) działa w ramach Zakładu Elektroniki Przemysłowej 
Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej na Wydziale 
Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. 

Prowadzi prace badawcze w zakresie zastosowań najnowszych 
technologii półprzewodnikowych bazujących na węgliku krze-
mu (SiC) i azotku galu (GaN) w urządzeniach energoelektro-
nicznych wykorzystywanych w obszarach odnawialnych źródeł  
i magazynów energii, szybkich systemów ładowania pojazdów 
elektrycznych oraz innych rodzajach zasilaczy napięcia stałego, 
także dla średnich napięć.

Istotnym aspektem działań Zespołu jest współpraca międzyna-
rodowa, która pozwala nie tylko śledzić najnowsze rozwiązania 
techniczne, ale także uczestniczyć w ich tworzeniu. Zespół ma 
doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów ba-
dawczych (Horyzont 2020) oraz we współpracy z partnerami 
przemysłowymi (European Center for Power Electronics). Zespół 
jest także aktywny na rynku krajowym – ma na koncie realizację 
projektów finansowanych przez NCBiR wspólnie z firmami pracu-
jącymi w obszarze energoelektroniki (Medcom, TRUMPF-Huettin-
ger, Markel). Prowadzi również badania podstawowe finansowane 
przez Narodowe Centrum Nauki.

WYBRANE PROJEKTY

 � RECET4Rail (Reliable Energy and Cost Efficient Traction 
system for Railway) – testy elementów półprzewodnikowych 
SiC do systemów bezprzewodowego zasilania pojazdów 
szynowych (UE, Horyzont 2020, Shift2Rail, 2020–2022)

 � MoReSiC (Modularized, Reconfigurable and Bidirectional 
Charging Infrastructure for Electric Vehicles with Silicon 
Carbide Power Electronics) – układ ładowania pojazdów 
elektrycznych z poszerzonymi funkcjonalnościami takimi 
jak magazyn energii i możliwość pracy dwukierunkowej, 
wykorzystujący modułowe podukłady na bazie węglika krzemu 
(NCBR, POLNOR, 2020–2023)

 � High-efficient EV charger based on 3-level unfolder and 
current-fed isolated DC-DC converters – weryfikacja 
nowatorskiej struktury szybkiej ładowarki dla pojazdów 
elektrycznych (European Center for Power Electronics, 2019–
2020)

 � Przetwarzanie energii w obszarze średnich napięć  
z wykorzystaniem przyrządów mocy z węglika krzemu – 
porównanie różnych koncepcji łączników mocy na bazie SiC 
dla przekształtników średniego napięcia (NCN, 2018–2021)

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � szeroka gama zasilaczy napięcia stałego i dedykowanych 
obciążeń

 � stanowiska do badania elementów półprzewodnikowych  
w testach dwupulsowych i pracy ciągłej

 � analizatory i komory kalorymetryczne pozwalające na precy-
zyjne pomiary strat mocy

 � oscyloskopy cyfrowe wraz z sondami pomiarowymi do pracy  
z przekształtnikami energoelektronicznymi

OFEROWANE USŁUGI

 �  testy elementów półprzewodnikowych mocy i ich systemów 
chłodzenia w trybach impulsowych i w pracy ciągłej

 � badania przekształtników energoelektronicznych, w szczegól-
ności wartości i rozkładu strat mocy

 � projektowanie i badania sterowników bramkowych dla szero-
kiej gamy tranzystorów mocy

 � projekty i badania elementów magnetycznych: dławików  
oraz transformatorów

 � dobór elementów i projektowanie obwodów mocy przekształt-
ników energoelektronicznych

 � projektowanie mikroprocesorowych układów sterowania 
dedykowanych dla układów pracujących w szerokim zakresie 
częstotliwości
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KONTAKT

 prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński
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ZESPÓŁ BADAWCZY 
TEORII STEROWANIA 

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#ESTYMACJA UKŁADÓW DYNAMICZNYCH
#MODELOWANIE UKŁADÓW DYNAMICZNYCH 
#IDENTYFIKACJA UKŁADÓW DYNAMICZNYCH #STEROWANIE

Zespół działa w Zakładzie Sterowania, Instytutu Sterowania 
i Elektroniki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym PW. 
Jego członkowie mają duże doświadczenie w projektach  
badawczych z zakresu Teorii Sterowania, tj.  modelowania  
superkondensatorów, procesu nagrzewania oraz modelowa-
nia analogowego układów niecałkowitego zmiennego rzędu. 

Prace Zespołu dotyczą również zagadnień algorytmów  
estymacji ze szczególnym uwzględnieniem estymacji ukła-
dów niecałkowitego rzędu oraz sterowania optymalnego, 
a także sterowania dla liniowych i nieliniowych układów cał-
kowitego i niecałkowitego rzędu. 

Zespół opracował:
 � wiele algorytmów estymacji takich jak: Ułamkowy 

Filtr Kalmana, Rozszerzony Ułamkowy Filtr Kalmana  
oraz Ułamkowy Filtr Kalmana oparty na transformacji 
Unscented, 

 � zmodyfikowane metody poprawy jakości sterowania 
z  użyciem regulatorów PID oraz mechanizmem anti-
-windup, bazując na rachunku niecałkowitego zmienne-
go rzędu, 

 � model oparty na rachunku różniczkowym niecałkowi-
tego rzędu wykorzystujący zjawisko dyfuzji anomalnej  
(w ramach modelowania ultrakondensatorów). 

Posiada także doświadczenie w zakresie sterowania opty-
malnego i układów dodatnich oraz stożkowych. 

OFEROWANE USŁUGI

 � prace badawcze dotyczące: 
 ◻ modelowania procesów transportu ciepła w materiałach 

o złożonej i zmiennej strukturze 
 ◻ modelowania ultrakondensatorów z  wykorzystaniem 

rachunku różniczkowego niecałkowitych rzędów 
 ◻ modelowania układów o zmiennym niecałkowitym rzędzie 

i opracowywania algorytmów sterowania dla takich układów 
 ◻ estymacjii filtrowania z  użyciem algorytmów opartych  

na rachunku różniczkowym niecałkowitego rzędu 
 ◻ metody sterowania z  użyciem algorytmów opartych  

na rachunku różniczkowym niecałkowitego rzędu 
 ◻ sterowania optymalnego układów niecałkowitego rzędu 
 ◻ regulacji predykcyjnej układów niecałkowitego rzędu 
 ◻ własności i sterowania układów dodatnich 

 � aplikacja ww. zagadnień w różnych dziedzinach nauki i techniki, 
m.in.: 

 ◻ automatyce i robotyce – modelowanie, estymacja i sterowa-
nie układami dynamicznymi 

 ◻ inżynierii biomedycznej – modelowanie procesów,  np. roz-
rostu tkanek rakowych 

 ◻ inżynierii materiałowej – modelowanie procesów nagrzewa-
nia materiałów o skomplikowanej strukturze wewnętrznej

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � sprzęt do szybkiego prototypowania oraz testowania 
systemów z wykorzystaniem metod Hardware in the Loop 
(HIL)

 ◻ karta szybkiego prototypowania dSPACE MicroLabBox 
wyposażona dodatkowo w programowalny układ FPGA

 ◻ karta szybkiego prototypowania dSPACE 1104idSPACE 1103

WYBRANE PROJEKTY

 � Modelowanie układów o niecałkowitym, zmiennym rzędzie 
i niestałym sposobie zmiany tego rzędu w czasie (NCN, 2015 
–2019) 

 � Identyfikacja i estymacja układów dynamicznych o stałym 
i zmiennym niecałkowitym rzędzie (NCN, 2012–2015) 

 � Układy dynamiczne ułamkowego rzędu – modelowanie, 
estymacja i sterowanie (NCN, 2009–2012)

 � Modeling and controlling cancer evolution using fractional 
calculus (projekt bilateralny we współpracy z  Technical 
University of Lisbon, 2015–2016) 

 � Modeling, identification and simulation of the fractional-
order diffusion process (projekt bilateralny we współpracy 
z Technical University of Kosice, 2016–2017) 
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ZESPÓŁ 
NANOMETROWYCH 
SYSTEMÓW SCALONYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA

#SYSTEMY SCALONE #PÓŁPRZEWODNIKI 
#PROJEKTOWANIE UKŁADÓW ANALOGOWYCH I CYFROWYCH 
#PRZETWORNIKI AD #PRZETWORNIKI DA #METODY CAD #MODELOWANIE 
#TECHNOLOGIE NANOMETROWE #CMOS #FD-SOI #VESTIC 
#NOWE KONSTRUKCJE ELEMENTÓW I UKŁADÓW SCALONYCH 
#DWUBRAMKOWY TRANZYSTOR BEZZŁĄCZOWY VESFET 
#ELEMENTY CZUJNIKOWE I PAMIĘCI NIEULOTNE VESTIC 

Zespół działa w Zakładzie Metod Projektowania 
w  Mikroelektronice w  Instytucie Mikroelektroniki 
i Optoelektroniki na Wydziale Elektroniki i Technik 
Informacyjnych. 
Jego głównymi obszarami badawczymi w zakresie 
mikroelektroniki i nanoelektroniki są: 

 � modelowanie, badania symulacyjne i eksperymen-
talne, projektowanie oraz testowanie elementów 
i  zintegrowanych systemów elektronicznych  
w nanometrowych technologiach przyszłości, 

 � technika czujnikowa i układy Internetu rzeczy, 
 � systemy ASIC do zastosowań biomedycznych, 

komunikacyjnych, eksperymentów fizycznych i in. 

WYBRANE PROJEKTY

 � OCEAN12: Układy scalone CMOS w technologii 
ultracienkiego krzemu dla pojazdów autonomicz-
nych (UE, Horyzont 2020, 2018–2021) 

 � THINGS2DO: Układy scalone CMOS w technologii 
ultracienkiego krzemu (ENIAC, 2014–2018) 

 � VESTIC: nowy sposób wytwarzania układów scalo-
nych (NCBR, PBS, 2012–2017)

 � Badania właściwości nanometrowych tranzysto-
rów krzemowych o nowej konstrukcji i ich mode-
lowania dla potrzeb wspomagania projektowania 
(CAD) układów scalonych (NCN, 2010–2012)

 � CLEAN: Controlling LEAkage power in Nano 
CMOS  SoC’s (EC FP, 2005–2009)

KONTAKT

dr hab. inż. Andrzej Pfitzner, prof. uczelni 
andrzej.pfitzner@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 72 07 
www.imio.pw.edu.pl 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � LABORATORIA KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIA I SYMULACJI 
SYSTEMÓW SCALONYCH (kilkadziesiąt stanowisk)  

 ◻ systemy komputerowego wspomagania projektowania CAD 
systemów scalonych wiodących na świecie firm: CADENCE, 
SYNOPSYS, MENTOR 

 ◻ oprogramowanie TCAD firmy SYNOPSYS do symulacji procesu 
technologicznego i  właściwości elektrycznych przyrządów 
półprzewodnikowych i  bloków układowych, z  możliwością 
uwzględnienia efektów kwantowych 

 � LABORATORIUM POMIAROWE  
 ◻ półautomatyczna stacja do pomiarów ostrzowych Cascade 

Microtech: Summit 12000B-AP z komorą termiczną 
 ◻ analizatory Agilent Technologies: elementów półprzewodniko-

wych B1500A i logiczny Infinium DSO90254A 
 ◻ obwodowy analizator wektorowy Rhode & Schwarz ZVL6 

OFEROWANE USŁUGI

 � modelowanie i  analiza właściwości elementów i  układów 
scalonych realizowanych w  przyszłościowych technologiach 
nanoelektronicznych (w szczególności FDSOI i VESTIC) oraz ich 
badania symulacyjne i eksperymentalne: 

 ◻ eksploracja symulacyjna i  eksperymentalna nowych 
możliwości układowych w  nanometrowych technologiach 
FDSOI  

 ◻ studia wykonalności systemów scalonych w  nowatorskiej 
technologii VESTIC (VErtical-Slit Transistor based Integrated 
Circuits), w tym: 

 ◻ konstrukcja i badania wszystkich rodzajów tranzystorów 
bipolarnych i polowych w technologii VESTIC, w tym 
nowych bezzłączowych dwubramkowych tranzystorów 
VeSFET (Vertical-Slit Field-Effect transistor)  

 ◻ konstrukcja i badania bloków czujnikowych w techno-
logii VESTIC 

 ◻ konstrukcja i badania bloków pamięci nieulotnej w tech-
nologii VESTIC

 � metody i narzędzia projektowania bloków analogowych 
i  cyfrowych systemów scalonych, z  uwzględnieniem 
rozrzutów produkcyjnych 

 � projektowanie układów ASIC (Application Specific 
Integrated Circuits) do nietrywialnych, innowacyjnych 
zastosowań medycznych, komunikacyjnych (w  tym 
kosmicznych) oraz badań w fizyce wysokich energii i in. 

WYNALAZKI I PATENTY

 � Pierwszy na świecie w technologii UTBB FDSOI (28 i 22 
nm) niskoszumny wzmacniacz do akwizycji sygnałów 
biologicznych (RMS 3.1 μV dla częstotliwości 1 Hz-10 kHz, 
idealnie liniowa charakterystyka przejściowa) 

 � Układ zasilania cyfrowych bramek, zwłaszcza złożonych  
z komplementarnych par tranzystorów bipolarnych  
(PL 228465) 

 � Fuzzy logic controller for rate-adaptive heart pacemaker  
 � Układ ASIC do sterowania pracą i  transmisją danych 

lądownika (na komecie oddalonej 511 mln km od Ziemi) 
w eksperymencie Rosetta 

 � PAC układ przetwarzania danych w  czasie rzeczywi-
stym do identyfikacji energii cząstek przez porówna-
nie ich torów w polu magnetycznym z torami wzorco-
wymi w  eksperymencie na LHC w  CERN w  Genewie  
– pierwszy zaprojektowany w Polsce układ z ok. milionem 
tranzystorów (technologia AMS 350 nm)

 � VeSFET – bezzłączowy nanometrowy dwubramkowy 
tranzystor z wertykalnym kanałem do układów VESTIC, 
w szczególności cyfrowych o małym poborze mocy,  
realizacji struktur czujnikowych i pamięci nieulotnych  
oraz integracji 3D

INNE OSIĄGNIĘCIA

 � Nagroda Zespołowa Ministra Nauki i  Szkolnictwa 
Wyższego za organizację i  koordynację europejskiego 
programu edukacyjnego w  zakresie mikroelektroniki 
i mikrosystemów REASON (Research and Training Action 
for System on Chip Design)
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AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA  

KONTAKT

dr hab. inż. Mariusz Sochacki 
msochack@elka.pw.edu.pl 
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POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#WĘGLIK KRZEMU #ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 
#ENERGOELEKTRONIKA #TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA 
#ELEKTRONIKA WYSOKOTEMPERATUROWA #MISSION CRITICAL APPLICATION 

Zespół działa na Wydziale Elektroniki i Technik Infor-
macyjnych. Jego główne kompetencje i doświadczenie 
obejmują:  

 � projektowanie, wytwarzanie i charakteryzację przy-
rządów mocy oraz wielkiej częstotliwości w  techno-
logiach półprzewodników szerokopasmowych (SiC, 
GaN, diament) – diody Schottky’ego, diody PiN, tran-
zystory MOSFET,

 � wytwarzanie i charakteryzację przyrządów hete-
rozłączowych do fotodetekcji promieniowania UV,  
widzialnego, gamma oraz cząstek (ZnO, SiC, GaN, 
AlN),

 � wytwarzanie (PECVD, ALD, rozpylanie magnetrono-
we), obróbkę termiczną, charakteryzację warstw die-
lektrycznych o  wysokiej przenikalności elektrycznej, 

 � charakteryzację szerokopasmowych materiałów 
półprzewodnikowych – struktura defektowa, stan 
powierzchni, złącza, charakteryzację aktywnych 
elektrycznie defektów w  zakresie temperatur krio-
genicznych technikami DLTS, TSC,

 � konstrukcję przekształtników energoelektronicznych 
z wykorzystaniem przyrządów mocy w technologii 
SiC oraz GaN,

 � technologię montażu SMD na laminatach sztywnych, 
półsztywnych, elastycznych, cięcie laserowe szablo-
nów do sitodruku pasty, laminatów sztywnych, ela-
stycznych, podłoży półprzewodnikowych oraz szkla-
nych,

 � badania niezawodnościowe obwodów drukowanych, 
technologię mikromontażu przyrządów półprzewod-
nikowych.

ZESPÓŁ 
PÓŁPRZEWODNIKÓW 
SZEROKOPASMOWYCH

 � projektowanie nowoczesnych napędów elektrycznych  
dla motoryzacji, urządzeń dźwigowych itp.  

 � konsulting w zakresie wykorzystania nowoczesnej energoelek-
troniki w infrastrukturze budynków mieszkalnych i przemysło-
wych z możliwością projektowania i budowy urządzeń zasilają-
cych i przekształtnikowych 

 � konsulting, analizy, ekspertyzy oraz projektowanie i wytwarzanie 
urządzeń w obszarze transformacji energetycznej 

 � ekspertyzy, analizy, konsulting w  zakresie zastosowania 
zaawansowanych przekształtników energoelektronicznych 
w technice wojskowej z możliwością projektowania urządzeń 
dedykowanych  

 � ekspertyzy, analizy, konsulting w zakresie technologii obwo-
dów drukowanych i montażu w technologii SMD, THT i mie-
szanej, także w zakresie ponadnormatywnych wymagań na 
niezawodność układów elektronicznych – montaż przyrządów  
półprzewodnikowych technikami typowymi dla mikroelektroni-
ki, m.in. techniką wire-bonding  

 � projektowanie  fotodetektorów UV nieczułych na promienio-
wanie widzialne oraz fotodetektorów promieniowania rentge-
nowskiego

WYBRANE PROJEKTY 

 � Technologie materiałów półprzewodnikowych dla elektroniki 
dużych mocy i wysokich częstotliwości w ramach programu 
strategicznego (NCBR, TECHMATSTRATEG, 2017–2021)  

 � Green Power Electronics (UE, Interreg Baltic Sea Region, 2016 
–2019)  

 � Rozwój technologii układów wykonawczych sterowania  
dla rakiet w ramach Programu na rzecz obronności i bezpie-
czeństwa państwa (NCBR, 2016–2019) 

 � Ultraszybkie detektory grafenowe w ramach programu wsparcia 
prac B+R nad zastosowaniem grafenu (NCBR, GRAF-TECH, 
2013–2016) 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � LABORATORIUM KLASY CLEAN-ROOM – przeznaczone 
do wytwarzania przyrządów półprzewodnikowych 
w technologii krzemowej oraz technologii półprzewodników 
szerokopasmowych (węglik krzemu) 

 � LABORATORIUM CHARAKTERYZACJI MATERIAŁÓW 
ORAZ STRUKTUR PÓŁPRZEWODNIKOWYCH – pomiary 
elektryczne, w  tym także pomiary ostrzowe przyrządów 
mikroelektronicznych w szerokim zakresie temperatur, napięć 
i prądów, charakteryzacja aktywnych elektrycznie defektów 
w  materiałach dielektrycznych oraz półprzewodnikowych, 
pomiary przenikalności elektrycznej oraz analiza kąta stratności 
w materiałach dielektrycznych, analiza powierzchni materiałów 
(mikroskopia SEM, analiza składu chemicznego powierzchni 
materiałów techniką EDS, optyczna mikroskopia konfokalna, 
mikroskopia AFM, pomiary profilometryczne) 

 � LABORATORIUM MIKROMONTAŻU PRZYRZĄDÓW 
PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I BADAŃ NIEZAWODNOŚCIOWYCH

OFEROWANE USŁUGI

 � wytwarzanie cienkich warstw metalicznych, dielektrycznych, 
półprzewodnikowych z wykorzystaniem technik naparowywa-
nia, rozpylania oraz pochodnych technik plazmowych 

 � wszechstronna charakteryzacja podłoży półprzewodnikowych 
(techniki mikroskopowe, pomiary elektryczne, charakteryzacja 
od zakresu temperatur kriogenicznych) 

 � modelowanie, konstrukcja, wytwarzanie oraz charakteryzacja 
półprzewodnikowych przyrządów mocy 

 � projektowanie nowoczesnych urządzeń zasilających o unikal-
nej sprawności energetycznej, miniaturyzacja urządzeń zasila-
jących 

 � konsulting w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej 
instalacji fotowoltaicznych z  możliwością projektowania 
nowoczesnych urządzeń falownikowych 

 � ekspertyzy, analizy oraz projektowanie wysokosprawnych 
urządzeń przekształcających energię elektryczną pochodzącą 
z odnawialnych źródeł energetycznych oraz magazynów energii 
elektrycznej 
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ZESPÓŁ TEORII  
I MODELOWANIA 
PRZYRZĄDÓW 
NANOELEKTRONIKI
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA

#NANOELEKTRONIKA #PRZYRZĄDY PÓŁPRZEWODNIKOWE #MODELOWANIE 

Zespół działa na Wydziale Elektroniki i Technik 
Informacyjnych. W obszarze jego zaintereso-
wań znajdują się zarówno zagadnienia teorii  
i zasad działania przyrządów nanoelektroniki, 
jak i techniki ich charakteryzacji, przy czym pra-
ce prowadzone są pod kątem tworzenia i wery-
fikacji modeli charakterystyk elektrycznych tych 
przyrządów. 

Przedmiotem analiz są w szczególności konse-
kwencje charakterystycznych dla nanoelektro-
niki zjawisk kwantowo-mechanicznych, wynika-
jących ze zmniejszonej wymiarowości obszarów 
czynnych przyrządów, takich jak kwantyzacja 
energii, tunelowanie i  tunelowanie rezonan-
sowe, magnetorezystancja tunelowa, blokada 
kulombowska.  

Zespół korzysta z własnej bazy technologicz-
nej. Możliwości technologiczno-pomiarowe są 
istotnie poszerzone dzięki współpracy z  Cen-
trum Zaawansowanych Materiałów i Technolo-
gii CEZAMAT.  

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Bogdan Majkusiak 
majkusiak@imio.pw.edu.pl 

(+48) 22 234 77 73 
www.zpmin.imio.pw.edu.pl

 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � LABORATORIUM TECHNOLOGICZNE TYPU CLEAN-ROOM  
– umożliwiające wytworzenie struktur krzemowych typu 
MOS

 ◻ diody i tranzystory tunelowe typu MOS 
 ◻ tranzystory typu MOSFET, z  ultracienkimi warstwami 

dielektrycznymi różnego typu, m.in.: SiO2, HfO2, Si3N4 

 � LABORATORIUM POMIAROWE – umożliwiające charaktery-
zację prądowo-napięciową (również w zakresie bardzo ma-
łych prądów) i admitancyjną (małosygnałowa konduktancja 
i pojemność) struktur MOS 

 ◻ stanowisko ostrzowe 
 ◻ stanowisko pomiarów charakterystyk prądowo-napięcio-

wych i pojemnościowo-napięciowych 

OFEROWANE USŁUGI

 � badania laboratoryjne struktur półprzewodnikowych typu 
MOS 

 � modele symulacyjne przyrządów półprzewodnikowych typu 
MOS 

 � studia teoretyczne przyrządów typu MOS, takich jak konden-
satory MOS, diody tunelowe MOS, tranzystory tunelowe typu 
MOS i TFET, tranzystory typu MOSFET itp. 

WYBRANE PROJEKTY

 � Modelowanie i  badanie struktur tunelowych typu metal 
-izolator-półprzewodnik (MIS) z podwójną barierą potencjału 
(MNiSW, 2010–2013) 

 � PULLing the limits of NANOcmos electronics (UE, 6 Program 
Ramowy, European Integrated Project PULL-NANO, 2006–
2009)  

 � Thematic Network on Silicon on Insulator Technology, Devi-
ces and Circuits EUROSOI (UE, 6 Program Ramowy, CA EU-
ROSOI, 2004–2006)  

https://zpmin.imio.pw.edu.pl/
https://zpmin.imio.pw.edu.pl/
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ZESPÓŁ TECHNOLOGII, 
DIAGNOSTYKI  
I MODELOWANIA  
DLA NANOELEKTRONIKI  
I FOTONIKI 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA

#ELEKTRONIKA #FOTONIKA #NANOTECHNOLOGIE #INTERNET RZECZY (IOT) #AUTOMATYKA POMIAROWA 
#OPROGRAMOWANIE WBUDOWANE #URZĄDZENIA I BEZPRZEWODOWE SIECI KONTROLNO-POMIAROWE

Zespół działa przy Instytucie Mikroelektroniki i  Optoelektroniki  
na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, realizując prace  
naukowo-badawcze i  wdrożeniowe w  zakresie:  technologii pół-
przewodnikowych (opracowywanie, modelowanie i  optymali-
zacja technologii materiałów i  przyrządów testowych),  tech-
nologii na potrzeby nanoelektroniki, nanofotoniki, sensoryki 
i  bioniżynierii, technologii na potrzeby złożonych układów i  sys-
temów MEMS/MOEMS i  IoT, technologii bezpiecznych układów 
scalonych, badań materiałów, struktur i przyrządów dla nanoelek-
troniki i  fotoniki półprzewodnikowej, inżynierii materiałowej, au-
tomatyki pomiarowej i  przemysłowej, systemu elektroniki wbu-
dowanej, bezprzewodowych sieci pomiarowych i  czujnikowych. 

Na szeroką skalę prowadzi współpracę z różnymi jednostkami na-
ukowymi zarówno w  Polsce, jak i  za granicą. Był partnerem CE-
ZAMAT-u we wnioskach o  międzynarodowe projekty badawcze 
takie jak: projekty sprzężone Teaming/MAB, pt. „CEZAMAT Environ-
ment”, projekt MAB – „COCOONS”, projekt Team – „TERMOPILES”.

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � LABORATORIUM TECHNOLOGII PÓŁPRZEWODNIKOWYCH (typu 
clean-room) o klasie czystości 100/1000, a w nim m.in.:

 ◻ zestaw czterech reaktorów firmy Oxford Instruments 
Plasma Technology do prowadzenia procesów osadzania 
i  trawienia wspomaganego plazmą (PECVD, RIE – zarówno 
w plazmach bazujących na związkach fluoru, jak i chloru) oraz  
do realizacji reaktywnego rozpylania magnetronowego warstw 
dielektrycznych, półprzewodnikowych oraz przewodzących

 ◻ urządzenie firmy SUSS (MJB4) do realizacji procesów 
fotolitografii w  rozdzielczości do 1 µm wraz z  niezbędnym 
osprzętem do obróbki warstw światłoczułych

 ◻ piec termiczny CarboLite Gero do syntezy materiałów 
niskowymiarowych (2D), m.in. grafenu lub siarczku molibdenu 
(MoS2) 

 ◻ infrastruktura przystosowana jest do posługiwania się  
nie tylko typowymi podłożami półprzewodnikowymi w postaci 
podłoży o standardowych średnicach 2”, 3” oraz 4”, ale także ich 
fragmentami i nieforemnymi kawałkami

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Romuald B. Beck  
dr hab. inż. Robert Mroczyński 
romuald.beck@pw.edu.pl, robert.mroczynski@pw.edu.pl 
(+48) 22 234 60 65 
www.zpmin.imio.pw.edu.pl/ 

 � LABORATORIUM CHARAKTERYZACJI ORAZ DIAGNOSTYKI 
PRZYRZĄDÓW I STRUKTUR PÓŁPRZEWODNIKOWYCH: 

 � systemy pomiarowe firmy KEITHLEY (SCS 4200) oraz KEYSIGHT 
(B1500) do prowadzenia wysokorozdzielczych pomiarów parametrów 
i  charakterystyk elektrycznych (pojemnościowo-napięciowych 
oraz prądowo-napięciowych, a także impulsowych, stress&sense 
i prądu pompowania ładunku) materiałów, struktur i przyrządów 
półprzewodnikowych

 � ekranowane stacje ostrzowe firmy SUSS (wyposażone w system 
Probe-Shield) oraz SIGNATONE do prowadzenia niskoszumowych 
pomiarów elektrycznych w temperaturach z zakresu od -60°C do 
200°C wyposażone w mikromanipulatory o precyzji trafiania poniżej 
1 µm, sondy triaksalne i kelwinowskie do pomiarów charakterystyk 
elektrycznych na kawałkach lub całych płytkach o  średnicy  
do 200 mm

 � elipsometr spektroskopowy UVISEL firmy HORIBA JOBYN-YVON 
do prowadzenia pomiarów parametrów optycznych oraz grubości 
warstw i  układów warstw w  zakresie od pojedynczych warstw 
atomowych do kilkudziesięciu mikrometrów (w  zależności od 
transmisji promieniowania dla danego materiału), pozwala także na 
przybliżoną ocenę składu warstw i ich struktury (np. porowatość czy 
pofalowanie powierzchni).

OFEROWANE USŁUGI

 � opracowywanie technologii cienkich i ultracienkich warstw dielek-
trycznych, półprzewodnikowych i przewodzących dla struktur i przy-
rządów nanoelektroniki i fotoniki półprzewodnikowej 

 � konstrukcja i projektowanie struktur testowych na potrzeby uru-
chamiania nowych technologii (nanoelektronicznych, fotonicznych 
i mikrosystemów)

 � wykorzystanie metod plazmowych do realizacji procesów ultrapłyt-
kiej implantacji jonów i modyfikacji właściwości powierzchni ciała 
stałego

 � badania właściwości elektrycznych, optycznych i strukturalnych ma-
teriałów i struktur półprzewodnikowych

 � integracja i badania materiałów niskowymiarowych (2D) oraz nano-
kryształów półprzewodnikowych w nowoczesnych przyrządach na-
noelektronicznych i fotonicznych

 � modelowanie i symulacje działania struktur oraz przyrządów nano-
elektronicznych i fotonicznych

 � kompleksowe projektowanie urządzeń elektronicznych z dzie-
dzin obejmujących automatykę pomiarową oraz automatykę 
przemysłową

 � kompleksowe projektowanie urządzeń elektroniki wbudowanej 
ze szczególnym naciskiem na przenośne precyzyjne urządzenia 
automatyki pomiarowej

 � projektowanie autonomicznych węzłów bezprzewodowych sieci 
czujnikowych typu Smart Mesh i Smart Dust oraz IoT, wykorzy-
stujących technologię energy-harvesting

 � sprzętowe rozwiązania problemów bezprzewodowej komu-
nikacji bliskiego oraz dalekiego zasięgu oparte o technologie 
i standardy odpowiednio NFC, HDX, FDX, EPC oraz Bluetooth, 
SubGHz, WiFi, GSM, ZigBee oraz inne w standardzie 802.15.4

WYBRANE PATENTY

 � A  monitoring method of vertical displacement and vertical 
deflection change of building construction elements, especially 
of the roof, and a system for realization of this method (US 
2012/0166136)

 � Measuring device to monitoring vertical displacement and 
vertical deflection of building construction (P 385572)

WYBRANE PROJEKTY

 � Photograph – Ultra-fast Photodetector based on Graphene 
(NCBR)  

 � Nanophotonics with metal – group-IV-semiconductor nano-
composites: From single nanoobjects to functional ensembles 
(NaMSeN) (NCBR, w ramach współpracy państw z Grupy Wy-
szehradzkiej i Japonii) 

 � Wysokonapięciowe diody Schottky’ego na bazie monokryszta-
łów GaN do zastosowań w przyrządach wysokich mocy (NCBR) 

 � Przestrajalne metamateriały hiperboliczne na potrzeby nowej 
generacji przyrządów fotonicznych (HYPERMAT) (NCBR,  
w ramach programu „Nowoczesne Technologie Materiałowe  
– TECHMATSTRATEG”) 

 � Silicon-based nanostructures and nanodevices for long term 
microelectronics applications – NANOSIL (UE, 7 Program 
Ramowy) 

https://zpmin.imio.pw.edu.pl/
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ZESPÓŁ MIKROSYSTEMÓW  
I CZUJNIKÓW 
POMIAROWYCH

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA  

KONTAKT

dr hab. Jerzy Weremczuk 
jwer@ise.pw.edu.pl 

(+22) 234 77 34 
www.ise.pw.edu.pl 

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#CZUJNIKI #MIKROSYSTEMY #SYSTEMY POMIAROWE #INTELIGENTNE BUDYNKI #IOT
#INTERNET RZECZY #OCHRONA ŚRODOWISKA #URZĄDZENIA UBIERALNE #COMSOL 
#WEARABLES #POMIARY PRZEPŁYWÓW #POMIARY WILGOTNOŚCI GAZÓW #COVENTOR 

Zespół pracuje w ramach Zakładu Mikrosyste-
mów i Systemów Pomiarowych, Instytutu Sys-
temów Elektronicznych, Wydziału Elektroniki 
i Technik Informacyjnych PW. 

Prowadzi szeroko zakrojone badania w  ob-
szarze tematycznym obejmującym zagadnie-
nia konstrukcji mikrosystemów, czujników  
oraz systemów pomiarowych przeznaczo-
nych do aplikacji w inteligentnych budynkach,  
węzłach IoT, medycynie (elektronika noszona), 
ochronie środowiska oraz prace w dziedzinie 
pomiarów przepływów. 

Zespół zrealizował wiele projektów krajowych 
i międzynarodowych we współpracy z ośrodka-
mi naukowymi i firmami przemysłowymi.

OFEROWANE USŁUGI

 � konstruowanie torów pomiarowych do przewodowej 
i  bezprzewodowej akwizycji sygnału z  czujników  
(np. służących do rejestrowania parametrów fizjologicznych 
osób) 

 � budowa autonomicznych systemów pomiarowych przezna-
czonych do pracy w terenie (stacja do pomiarów skażeń wód 
powierzchniowych, autonomiczna łódź pomiarowa) 

 � konstruowanie czujników i systemów do pomiarów fizjolo-
gicznych (elektronika systemu diagnostycznego do szybkiego 
oznaczania biomarkerów w płynach fizjologicznych) 

 � konstrukcja narzędzi technologiczno-pomiarowych wspo-
magających wytwarzanie tkanek za pomocą druku  (druk 3D 
narządów) 

 � konstruowanie czujników pomiarowych do pomiaru 
przepływu cieczy i gazów oraz wilgotności (przepływomierze, 
liczniki ciepła, wzorcowe higrometry i generatory wilgotności) 

 � wzorcowanie przepływomierzy cieczy i gazów oraz mierników 
wilgotności gazów 

 � symulacje numeryczne zjawisk występujących w czujnikach 
(np. analiza pola prędkości w przepływomierzu wirowym, 
analiza gradientów cieplnych w detektorze punktu rosy) 

 � projektowanie struktur mikrosystemów w  środowisku 
Coventor, COMSOL

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � oprogramowanie do modelowania działania i projektowania 
czujników i mikrosystemów (Coventor, COMSOL) 

 � moduł do wizualizacji przepływu z kamerą do rejestracji  
obrazów z dużą częstotliwością  

 � stanowisko do badań przepływomierzy cieczy i gazów  
 � automatyczne stanowisko do badań czujników chemicznych 

(pomiar zawartości jonów, pH) 
 � stanowisko do wzorcowania czujników wilgotności i przy-

spieszenia 
 � moduł do badań termoanemometrycznych pola prędkości 
 � analizatory impedancji, analizator wektorowy

http://ise.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ ELEKTRONIKI 
DRUKOWANEJ  
I INTELIGENTNYCH CZUJNIKÓW 
POMIAROWYCH (ZEDICP)
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA 

#ELEKTRONIKA DRUKOWANA #ELEKTRONIKA ELASTYCZNA #INKJET PRINTING 
#DRUK STRUMIENIOWY #CZUJNIKI DRUKOWANE #CZUJNIKI POMIAROWE 
#SYSTEMY POMIAROWE #POMIARY WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH
#CZUJNIKI WILGOTNOŚCI #HIGROMETR PUNKTU ROSY 

Zespół funkcjonuje w ramach Zakładu Mikrosyste-
mów i Systemów Pomiarowych w Instytucie Syste-
mów Elektronicznych Wydziału Elektroniki i Technik 
Informacyjnych PW. 

Prowadzi prace badawcze w zakresie projektowania 
i realizacji czujników i mikrosystemów z wykorzysta-
niem technologii elektroniki drukowanej i elastycznej. 

Dysponuje specjalistycznym laboratorium do wy-
twarzania oraz testowania elementów, czujników 
i systemów wykonywanych w technologii elektroniki 
elastycznej (druku strumieniowego), a także do pro-
totypowania i wykonywania precyzyjnych elementów 
mechanicznych niezbędnych do budowy systemów 
pomiarowych. 

Dodatkowo, przedmiotem zainteresowania Zespołu są 
aplikacje i technologie związane z opracowywaniem 
systemów inteligentnych i  bezprzewodowych 
dotyczących Internetu rzeczy (Internet of Things).

KONTAKT

dr inż. Grzegorz Tarapata 
gtarapat@elka.pw.edu.pl 

(+48) 22 234 78 20 
zedicp.ise.pw.edu.pl 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � LABORATORIUM CLEAN-ROOM 
 ◻ drukarka technologiczna inkjet-printing Dimatx DMP-

2831  
 ◻ generator plazmy 13 MHz  
 ◻ piec/suszarka  
 ◻ spin-coater  
 ◻ profilometr optyczny  
 ◻ oprzyrządowanie do pomiarów elektrycznych  
 ◻ precyzyjny ploter CNC 

OFEROWANE USŁUGI

 � opracowywanie i  wytwarzanie aparatury pomiarowej 
oraz czujników pomiarowych 

WYBRANE PROJEKTY

 � Demonstrator autonomicznego robota sprzątającego 
bez udziału operatora z automatyczną ekologiczną stacją 
serwisową (NCBR, Demonstrator+, 2013–2016)

 � Rozwój nowej technologii ink-jet printing dla potrzeb 
mikro- czujników i mikrosystemów pomiarowych (NCBR, 
Ink-jet, 2010–2013)

 

http://zedicp.ise.pw.edu.pl/
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ZESPÓŁ SYSTEMÓW 
BIOCYBERNETYCZNYCH  
I AKWIZYCJI DANYCH 

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA KONTAKT

dr hab. inż. Wojciech Zabołotny 
w.zabolotny@elka.pw.edu.pl 

(+48) 22 234 77 17 
www.ise.pw.edu.pl 

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#SYSTEMY AKWIZYCJI DANYCH #SYSTEMY WBUDOWANE  
#UKŁADY PROGRAMOWALNE #ROZPROSZONE SYSTEMY POMIAROWE  
#ELEKTRONIKA DLA EKSPERYMENTÓW FIZYCZNYCH #ELEKTRONIKA BIOMEDYCZNA 

Zespół działa przy Zakładzie Układów i Systemów 
Elektronicznych Instytutu Systemów Elektronicznych 
na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. 

Realizuje badania oraz konstrukcje systemów akwizy-
cji i przetwarzania danych ze szczególnym uwzględ-
nieniem aparatury wspierającej eksperymenty fizyki 
cząstek i fizyki wysokich energii, a także aparatury 
biomedycznej. 

Badania dotyczą przede wszystkim możliwości  
wykorzystania programowanych układów logicznych 
w ścisłym powiązaniu z systemami wbudowanymi 
i systemami mikroprocesorowymi, jak również metod 
realizacji interfejsów sygnałów analogowych.  

Wybrane kompetencje Zespołu: 
 � realizacja algorytmów cyfrowego przetwarzania 

sygnałów w programowanych układach logicznych 
 � realizacja hierarchicznych systemów przetwarza-

nia złożonych struktur danych w programowanych 
układach logicznych 

 � realizacja transmisji danych w rozproszonych sys-
temach wykorzystujących programowane układy 
logiczne 

 � realizacja systemów sterowania w rozproszonych 
systemach wykorzystujących programowane ukła-
dy logiczne 

 � realizacja systemów wejścia/wyjścia analogowego 
dla systemów pomiarowych 

 � realizacja oprogramowania dla systemów wbudo-
wanych do sterowania oraz akwizycji i przetwarza-
nia danych pomiarowych 

WYNALAZKI

 � współpraca (z AGH i GSI/FAIR) przy opracowaniu nowatorskie-
go protokołu komunikacji z układem elektroniki odczytowej  
STS-XYTER dla eksperymentu CBM  

 � nowatorski protokół transmisji danych pomiarowych bez-
pośrednio z układów FPGA z wykorzystaniem standardowej  
infrastruktury sieci Ethernet 

 � nowatorski system do sterowania złożonymi systemami 
realizowanymi w układach programowalnych z wykorzystaniem 
szybkich kanałów komunikacyjnych (sieć Ethernet, interfejs 
PCIe)  

WYBRANE PROJEKTY

 � Connecting Russian and European Measures for Large-scale 
Research Infrastructures – plus CREMLINplus (UE, Horyzont 
2020, 2020–2024) 

 � Opracowanie i wdrożenie protokołu odczytu i sterowania mię-
dzy układem STS-XYTER i dalszymi systemami elektroniczny-
mi do przetwarzania danych, bazującymi na układach FPGA,  
ze szczególnym uwzględnieniem emulacji funkcjonalności GBTx 
(GSI, 2018–2019)  

 � Opracowanie i wdrożenie protokołu odczytu i sterowania mię-
dzy układem STS-XYTER i dalszymi systemami elektroniczny-
mi do przetwarzania danych, bazującymi na układach FPGA  
dla FAIR (GSI, 2017–2018) 

 � Opracowanie i implementacja protokołu odczytu i sterowania 
między układem STS-XYTER i płytą przetwarzania danych DPB 
- dla eksperymentu FAIR (GSI, 2014–2016)   

 � Współudział w projekcie Mobilny punkt dystrybucyjny infra-
struktury teleinformatycznej (NCBR, BIO-9, 2018–2021)

 � symulacja złożonych systemów wykorzystujących progra-
mowane układy logiczne oraz systemy wbudowane, w tym  
kosymulacja sprzętowo-programowa 

 � zagadnienia związane z weryfikacją, testowaniem i diagnosty-
ką złożonych systemów wykorzystujących układy programo-
walne i systemy wbudowane

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � systemy komputerowe (zarówno klasy PC, jak i wbudowane) 
oraz moduły z układami logiki programowalnej i wspomaga-
jące je oprogramowanie, umożliwiające badania i realizację 
rozwiązań z zakresu szybkiej akwizycji i przetwarzania danych 
pomiarowych, realizacji szybkich protokołów transmisji   
danych (do 28 Gb/s w jednym kanale)  

 � moduły do akwizycji i przetwarzania sygnałów biomedycznych 
(EKG, EEG, EMG)

OFEROWANE USŁUGI

 � realizacja cyfrowego przetwarzania sygnałów i  danych, 
zwłaszcza fizycznych i biomedycznych na różnych platfor-
mach  

 � implementacja systemów akwizycji i przetwarzania danych 
oraz sygnałów w układach logiki programowalnej i systemach 
wbudowanych  

 � realizacja rozproszonych systemów sterowania i akwizycji 
danych

INNE OSIĄGNIĘCIA

 � udział w realizacji systemu trygera mionowego dla detektora 
CMS przy akceleratorze LHC w  CERN (współpraca z  UW 
oraz CERN)

http://ise.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ TECHNIKI 
IMPULSOWEJ 
I FOTOAKUSTYCZNEJ 

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA; 
FOTOAKUSTYKA ORAZ TECHNIKA ANALOGOWA,  
SZCZEGÓLNIE UKŁADY IMPULSOWE

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Tomasz Starecki 
t.starecki@elka.pw.edu.pl 

(22) 234 36 57 
www.ise.pw.edu.pl

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#FOTOAKUSTYKA #DETEKCJA FOTOAKUSTYCZNA #APARATURA ELEKTRONICZNA 
#APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA #UKŁADY IMPULSOWE

Zespół Techniki Impulsowej i Fotoakustycznej 
działa w Instytucie Systemów Elektronicznych 
Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. 

Prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie 
fotoakustyki oraz układów i aparatury elektro-
nicznej z obszarów techniki analogowej, cyfrowej 
i mieszanej.

Wybrane kompetencje Zespołu: 
 � projektowanie i realizacja wybranych elemen-

tów przyrządów fotoakustycznych, a także  
całych przyrządów fotoakustycznych, 

 � projektowanie i realizacja układów analo-
gowych, ze szczególnym uwzględnieniem  
układów niskoszumnych, pracujących z bardzo 
małymi poziomami sygnałów oraz szybkich 
układów impulsowych (pikosekundowych), 

 � konstruowanie aparatury elektronicznej (oscy-
loskopy szerokopasmowe, generatory, systemy 
wbudowane, systemy akwizycji danych, inne 
przyrządy i systemy pomiarowe), 

 � modelowanie wybranych elementów i układów, 
zwłaszcza impulsowych, 

 � badanie właściwości (zwłaszcza impulsowych 
i wielkosygnałowych) elementów i układów 
elektronicznych.

WYBRANE PROJEKTY

 � Innowacyjny analizator gromadzący próbki z sensorów w za-
stosowaniach rozproszonych, statystycznych systemach 
predykcyjnego monitorowania stanu konstrukcji  

 � Miniaturowe systemy do realizacji pomiarów fotoakustycz-
nych (z możliwością wykorzystania do pomiaru stężenia 
wybranych gazów)  

 � System do rejestracji szumu sejsmicznego  
 � Oscyloskopy i  rejestratory sygnałów, w  szczególności 

wykorzystujące technikę próbkowania przypadkowego,  
o pasmie od setek MHz do kilku GHz  

 � Generatory przebiegów arbitralnych, generatory impulsów 
o szybkich zboczach (np. o czasie narastania i opadania rzę-
du 35 ps)

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � spektrofotometr FTIR z przystawką fotoakustyczną  
 � oscyloskop o paśmie 25 GHz (real-time)  
 � mieszacz/generator wzorcowych mieszanek gazów  
 � komory fotoakustyczne do pomiarów w technice QEPAS  
 � stoły optyczne, laserowe źródła światła, detektory lock-in 

itp., beam-profiler o paśmie detektora od VIS aż do THz itp., 
umożliwiające zestawienie kompletnych fotoakustycznych 
torów pomiarowych

OFEROWANE USŁUGI

 � opracowanie dowolnych urządzeń (lub systemów) elektro-
nicznych służących do wykonywania różnorodnych pomiarów, 
obróbki zarejestrowanych wyników i sterowania elementami 
sygnalizacyjnymi i wykonawczymi  

 � opracowanie przyrządów lub systemów pomiarowych  
do analizy/detekcji gazów (także ich śladowych ilości) w opar-
ciu o technikę fotoakustyczną

PATENTY

 � Urządzenie do modulacji wiązek światła (PL 208209) 
 � Przedwzmacniacz do mikrofonów pojemnościowych  

(PL 209433) 
 � Fotoakustyczna komora pomiarowa (PL 210128) 
 � Sposób i urządzenie do detekcji synchronicznej z rejestracją 

kształtu sygnału (PL 209465) 
 � Sposób i urządzenie do detekcji fotoakustycznej (PL 209466) 
 � Sposób detekcji fotoakustycznej (PL 214326) 
 � Sposób wykonywania pomiarów fotoakustycznych (PL 214642)  
 � Komora fotoakustyczna (PL 214327)  
 � Komora fotoakustyczna (PL 225525)  
 � Sposób i urządzenie do detekcji fotoakustycznej (PL 225526)

http://ise.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ METROLOGII 
WIELKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA

#METROLOGIA #TECHNIKA WIELKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 
#POMIARY WŁASNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNYCH MATERIAŁÓW 
#POMIARY WILGOTNOŚCI GLEBY #CYTOMETRIA MIKROFALOWA 
#CHARAKTERYZOWANIE MAŁOSYGNAŁOWE 
#CHARAKTERYZOWANIE WIELKOSYGNAŁOWE 
#CHARAKTERYZOWANIE SZUMOWE UKŁADÓW SCALONYCH WIELKIEJ 
CZĘSTOTLIWOŚCI #CHARAKTERYZOWANIE DETEKTORÓW PODCZERWIENI 

Zespół Metrologii Wielkiej Częstotliwości 
działa w  ramach Zakładu Układów i  Aparatury 
Mikrofalowej na Wydziale Elektroniki i  Technik 
Informacyjnych. Jego prace koncentrują się na 
tematyce nowych metod i  urządzeń metrologii 
wielkiej częstotliwości (w.cz). 

Priorytetowym obszarem badań Zespołu są 
zastosowania metrologii w.cz. w nieinwazyjnych 
metodach określania własności dialektrycznych  
i magnetycznych materiałów, w celu wyznaczenia 
ich własności fizycznych. 
Na podstawie szerokopasmowych pomiarów elek-
tromagnetycznych charakteryzuje się:  

 � własności fizyczne gleby (wilgotność, zasolenie, 
skład granulometryczny), 

 � własności fizyczne i skład substancji biologicz-
nych (np. krwi), 

 � własności fizyczne i skład dielektryków i ferro-
magnetyków (np. absorberów w.cz.), 

 � parametry elektryczne układów scalonych  
i podzespołów systemów elektronicznych w.cz.  

KONTAKT

dr hab. inż. Arkadiusz Lewandowski 
a.lewandowski@elka.pw.edu.pl 

(+48) 22 234 78 77 
www.ise.pw.edu.pl

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � 4-wrotowy NVNA (nieliniowy analizator wektorowy) ZVA50– 
pomiary mało- i wielkosygnałowe do 50 GHz, z możliwością 
rozszerzenia do 500 GHz dla pomiarów liniowych 

 � 2-wrotowy VNA (analizator wektorowy) do 40 GHz 
 � klatka Faraday’a na zakres do 6 GHz o powierzchni 30 m2 
 � elektromechaniczny trójharmoniczny strojnik impedancji  

od 1,8 do 18 GHz (MHT-1818) 
 � stacja do pomiarów on-wafer (Summit 9000) wraz z sondami 

koplanarnymi do 40 GHz  
 � system do pomiaru czterech parametrów szumowych 

wzmacniaczy w zakresie do 26 GHz

OFEROWANE USŁUGI

 � konstruowanie szerokopasmowej aparatury pomiaro-
wej w.cz. na zakres od pojedynczych kHz do setek GHz  
do charakteryzowania m.in.:

 ◻ parametrów mało- i wielkosygnałowych obwodów elek-
tronicznych

 ◻ widma przenikalności elektrycznej i magnetycznej mate-
riałów

 ◻ własności szumowych układów elektronicznych   
(w zakresie mikrofalowym)

 � opracowanie metod kalibracji i korekcji w pomiarach w.cz
 � analiza niepewności w pomiarach w.cz.

WYBRANE PROJEKTY

 � Impedance flow cytometry with specificity towards epitopes 
(projekt realizowany przez KU Leuven, Belgia; Research 
Foundation – Flanders, 2018–2021)  

 � Robust parameterized behavioral models enabling efficient 
design and variability analysis of modern microwave nonli-
near devices and circuits (projekt realizowany w KU Leuven 
w Belgii; Research Foundation – Flanders, 2015–2017)

 � Integracja detektorów podczerwieni chłodzonych termo-
elektryczie lub pracujących w  temperaturze otoczenia  
z szerokopasmowym układem odbiorczym (projekt realizowa-
ny we współpracy z VIGO System, NCBR, 2013–2015)

 � Sześciokanałowy system do pomiaru własności dielektrycz-
nych materiałów niejednorodnych w zakresie częstotliwości 
0,05–3 GHz i dla temperatur 0–40°C (projekt realizowany  
we współpracy z Instytutem Agrofizyki PAN w Lublinie, 2015 
–2020) 

PATENTY

 � Złącze linii współosiowych lub falowodowych oraz sposób ich 
łączenia (PAT.232563) 

 � Algorithm of controlling the ultrasonic welding process  
(PL 215708)  

http://ise.pw.edu.pl


ZESPOŁY B+R

62 63POWRÓT DO SPISU TREŚCI

ZESPÓŁ PROJEKTOWANIA 
MIKROFALOWYCH ŹRÓDEŁ 
DUŻEJ MOCY
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA, ELEKTROTECHNIKA

#PÓŁPRZEWODNIKOWE MIKROFALOWE ŹRÓDŁA DUŻEJ MOCY 
#SYSTEMY PRECYZYJNEGO GRZANIA MIKROFALOWEGO 
#ZASILANIE REAKTORÓW SYNTEZ HYDROTERMALNYCH 
#ZASILANIE REAKTORÓW SYNTEZ SOLVO-TERMALNYCH 
#ZASILANIE REAKTORÓW SYNTEZ ORGANICZNYCH 
#GENERACJA PLAZMY W PROCESACH WYTWARZANIA CIENKICH WARSTW 
#GENERACJA PLAZMY W PROCESACH ANALIZY SPEKTRALNEJ 
#WIELOSTOPNIOWE WZMACNIACZE NADAWCZE DUŻEJ MOCY 

Zespół działa na Wydziale Elektroniki i  Technik 
Informacyjnych przy Zakładzie Radiokomunikacji 
i  Radiolokacji Instytutu Radioelektroniki i  Technik 
Multimedialnych. 

Od wielu lat konstruuje półprzewodnikowe mikrofalowe 
źródła dużej mocy stosowane w  systemach grzania 
mikrofalowego na potrzeby m.in. przemysłu AGD, 
farmaceutycznego i  chemicznego oraz generowania 
plazmy dla zastosowań przemysłowych i naukowych. 
Odbiorcami tych urządzeń są głównie firmy zagraniczne 
m.in. Whirpool, B/S/H, RAUTE Oyj., Personal Chemistry 
oraz krajowe, np. ERTEC-Poland. 

Drugim obszarem zainteresowań są układy nadajników 
urządzeń telekomunikacyjnych. 

Zespół zdobył odpowiednie doświadczenie i jest w pełni 
przygotowany do prowadzenia działalności zarówno 
badawczej, jak i  konstrukcyjnej w  zakresie realizacji 
urządzeń precyzyjnego grzania mikrofalowego.  

Dotychczas przy realizacji projektów współpracował 
m.in. z  takimi podmiotami, jak: Instytut Technologii 
Elektronowej, Łukasiewicz – Instytut Technologii 
Materiałów Elektronicznych, Instytut Wysokich Ciśnień 
PAN, Instytutu Fizyki PAN, Wojskowa Akademia 
Techniczna, Politechnika Wrocławska, firmami PIT- 
-RADWAR S.A., Ammono S.A. czy Top-GAN Sp. z o.o., 
NanoCarbon Sp. z o.o. 

KONTAKT

dr hab. inż. Wojciech Wojtasiak 
w.wojtasiak@ire.pw.edu.pl 

(+48) 22 234 58 86 
ztm.ire.pw.edu.pl

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � LABORATORIUM DO POMIARÓW UKŁADÓW 
MIKROFALOWYCH 

 ◻ 3 analizatory widma (do 3 GHz, 20 GHz oraz 26.5 GHz) 
 ◻ 4 wektorowe analizatory sieci (na pasmo 9 kHz–4 GHz,  

50 MHz–20 GHz, czteroportowy 10 MHz–26.5 GHz oraz na 
pasmo 50 MHz–50 GHz) 

 ◻ wektorowy generator sygnałowy z pasmem do 20 GHz, 
miernikami mocy z głowicami do 26.5 GHz 

 ◻ oscyloskopy z pasmem do 0.5 GHz, zasilacze stabilizowane 
 ◻ oprzyrządowanie umożliwiające wykonywanie połączeń 

drutowych metodą ultra-termo-kompresji, co umożliwia 
montaż elementów w postaci chipów (bez klasycznych 
obudów) 

Zespół ma również dostęp do warsztatu z ploterem do obwodów 
drukowanych, piecem do lutowania elementów na płytkach 
PCB, maszyną do osadzania elementów w obudowach BGA oraz 
frezarką CNC.  

OFEROWANE USŁUGI

 � pomiary systemów nadawczych (badania przedcertyfikacyjne) 
 � projektowanie i optymalizacja mikrofalowych wzmacniaczy 

mocy 
 � projektowanie i optymalizacja mikrofalowych generatorów 

i syntezerów częstotliwości 
 � ekspertyzy w zakresie projektowania układów mikrofalowych 

mocy  
 � projektowanie urządzeń z uwzględnieniem technologii pro-

dukcji 
 � projektowanie szerokopasmowych urządzeń do akwizycji i ge-

neracji sygnałów radiowych  
 � analizy termiczne urządzeń elektronicznych

WYBRANE PROJEKTY

 � Technologie materiałów półprzewodnikowych dla elektroniki 
dużych mocy i wysokich częstotliwości (NCBR, TECHMASTRA-
TEG, 2017–2020)

 � Projekt stacji bazowej LTE na pasmo 3.6 GHz (2017–2020) 
 � Opracowanie prototypu radaru wielofunkcyjnego kierowania 

ogniem ze skanowaniem fazowym wiązki w dwóch 
płaszczyznach dla zestawu rakietowego OP średniego zasięgu 
kryptonim WISŁA (NCBR, 2012–2020) 

 � Szerokopasmowy rejestrator radiokomunikacyjny (NCBR, 2013–
2016) 

 � Tranzystory mikrofalowe HEMT AIGaN/GaN na monokrystalicz-
nych podłożach GaN (NCBR, 2012–2016)

INNE OSIĄGNIĘCIA

 � Laur innowacyjności za „Transwerter mikrofalowy” przyznany 
przez Naczelną Organizację Techniczną w  2013 (wspólnie 
z Zespołem Projektowania Systemów Radia Programowalnego 
Politechniki Warszawskiej) 

http://ztm.ire.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ DIAGNOSTYKI 
PROCESÓW I SYSTEMÓW
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA 

#DIAGNOSTYKA PROCESÓW I SYSTEMÓW #DETEKCJA USZKODZEŃ  
#LOKALIZACJA USZKODZEŃ #PREDYKCJA USZKODZEŃ #DIAGNOSTYKA 
BAZUJĄCA NA MODELACH #ROZPOZNAWANIE CYBERATAKÓW #SYSTEMY 
DIAGNOSTYKI ON-LINE #SYSTEMY TOLERUJĄCE USZKODZENIA 
#BEZPIECZEŃSTWO FUNKCJONALNE #DIAGNOSTYKA ELEMENTÓW 
WYKONAWCZYCH

Zespół jest częścią Zakładu Diagnostyki 
i Monitorowania Procesów w Instytucie Automatyki 
i  Robotyki na Wydziale Mechatroniki PW. Jego 
specjalizacją są metody diagnostyki procesów 
przemysłowych.  

Członkowie Zespołu opracowali kilka generacji  
zaawansowanych systemów bieżącej diagnostyki 
procesów. Były one wdrażane w kraju i za granicą  
m.in. w  Cukrowni Lublin, Zakładach Azotowych 
Puławy, EC Siekierki, PKN Orlen, Elektrowni Turów oraz  
w  laboratorium Universite’ des Sciences et 
Technologies de Lille. Obecnie we współpracy z firmą 
ENERBIT realizowany jest system DAHS do akwizycji, 
zaawansowanego przetwarzania, długookresowej 
archiwizacji oraz udostępniania danych procesowych. 
Ponadto w  Zespole opracowano i  wdrożono do 
produkcji w firmie Aplisens S.A. rodzinę inteligentnych 
elektropneumatycznych ustawników pozycyjnych.

Zespół uczestniczył w czterech grantach europejskich 
oraz realizował wiele grantów krajowych w tym NCN  
i  NCBR. Członkowie Zespołu opublikowali ponad 
400 prac naukowych poświęconych problemom 
diagnostyki procesów, w tym 9 monografii. Zespół jest 
od roku 1996 organizatorem lub współorganizatorem 
międzynarodowej cyklicznej konferencji Diagnostics 
of Processes and Systems.

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny
jan.koscielny@pw.edu.pl

(+48) 22 849 96 16 
iair.mchtr.pw.edu.pl/

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � własne oryginalne oprogramowanie diagnostyczne  
– systemy AManD, DiaSter, DAHS

 � systemy sterowania klasy DCS – 800XA, Delta V, OVATION
 � fizyczne stanowiska laboratoryjne z przemysłową aparaturą 

automatyki umożliwiające wprowadzanie uszkodzeń 
i badanie metod detekcji oraz lokalizacji uszkodzeń

 � laboratorium przemysłowych sieci komunikacyjnych  
(7 stanowisk)

WYBRANE PROJEKTY

 � Advanced Decision Support System for Chemical/
Petrochemical Manufacturing Processes – CHEM (UE, 5 
Program Ramowy, 2001–2004)

 � Pilotażowe testy zaawansowanego systemu diagnostyki 
procesów przemysłowych „AMandD” dla układu destylacji 
próżniowej na instalacji Hydroodsiarczania Pozostałości 
Próżniowej (HOG) (PKN ORLEN, 2006–2007)

 � Inteligentny system diagnostyki i wspomagania sterowania 
procesów przemysłowych „DIASTER” (MNiSW, 2007–
2009) 

 � Rozproszony system archiwizacji danych DAHS  
– Opracowanie języka graficzno-skryptowego oraz modułu 
opisu i automatycznej analizy struktury instalacji (Enerbit 
S.A., 2014–2015)

 � System akwizycji danych oraz rozwiązań przedusterkowych 
obiektów infrastruktury środowiskowej ze szczególnym 
uwzględnieniem segmentu wodociągów i kanalizacji wraz  
z  hierarchicznym systemem kontrolno-pomiarowym, 
spełniającym trudne wymagania środowiskowe (RPO WM 
na lata 2014–2020, 2019–2021) 

OFEROWANE USŁUGI

 � aplikacje zaawansowanych systemów diagnostyki on-line 
 � opracowanie specjalizowanych systemów diagnostyki 

urządzeń i systemów
 � opracowanie układów sterowania tolerujących uszkodzenia
 � analiza diagnostyczna urządzeń i systemów oraz projekty 

systemów diagnostycznych
 � opracowanie samodiagnozowalnych, inteligentnych 

urządzeń mechatronicznych 

OSIĄGNIĘCIA

 � Oryginalne metody diagnostyki procesów przemysłowych
 � Systemy zaawansowanej diagnostyki procesów DIAG, 

AMandD, DIASTER
 � Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny (PL 216610 B1)
 � Interfejs sieci komunikacyjnej HART (Interface of HART 

communication network) (PL 224630 B1) 
 � Pozycjoner oraz sposób strojenia pozycjonera (P.432598) 

mailto:jan.koscielny%40pw.edu.pl?subject=
http://iair.mchtr.pw.edu.pl/
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ZESPÓŁ 
ZAAWANSOWANEGO 
STEROWANIA SYSTEMÓW 
CYBER-FIZYCZNYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA

#ZAAWANSOWANE TECHNIKI STEROWANIA #STEROWANIE ODPORNE
#SYSTEMY CYBER-FIZYCZNE #MODELOWANIE I SYMULACJA
#PRZEMYSŁOWE UKŁADY ANALIZY DANYCH #ROBOTY WSPÓŁPRACUJĄCE 
#CYBERBEZPIECZEŃSTWO INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH #NAPĘDY HYBRYDOWE 
#ROZPROSZONA GENERACJA ENERGII #ZROBOTYZOWANA CHIRURGIA OKA

Zespół zaawansowanego sterowania systemów cyber-
-fizycznych funkcjonuje na Wydziale Mechatroniki 
PW i obejmuje specjalistów z Instytutu Automatyki  
i Robotyki oraz Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki. 

Zespół zajmuje się zaawansowanymi algorytmami 
sterowania układów cyber-fizycznych.  Technologie 
leżące u podstaw systemów cyber-fizycznych 
obejmują: bezprzewodowe sieci czujników, protokoły 
komunikacyjne, rozproszone systemy sterowania  
i przetwarzanie w chmurze. 

Przykładów obszarów zastosowań opracowywanych 
rozwiązań jest wiele, np. systemy motoryzacyjne, 
współpracujące systemy robotyczne, systemy 
robotyczne do zastosowań medycznych (chirurgia 
robotyczna), rozproszone wytwarzanie energii  
(np. turbiny wiatrowe), inteligentne domy, itp.

Zespół współpracuje z ośrodkami badawczymi za 
granicą, m.in.The University of Strathclyde oraz Leeds 
Beckett University (Wielka Brytania), University of 
Illinois at Urbana Champaign (USA) oraz Dalian 
University (Chińska Republika Ludowa).

Zespół prowadzi projekty badawcze, a także projekty 
wdrożeniowe dla przemysłu.

KONTAKT

dr hab. inż. Andrzej Ordys, prof. uczelni
andrzej.ordys@pw.edu.pl

 (+48) 22 234 84 03
www.mchtr.pw.edu.pl

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � oprogramowanie do projektowania układów sterowania
 � oprogramowanie do sterowania układów zrobotyzowanych
 � roboty przemysłowe do celów testowania/demonstracji 
 � sterowniki przemysłowe

WYBRANE PROJEKTY

 � Algorytmy, projektowanie i testy cyberbezpieczenstwa  
w instalacjach przemysłowych (POB CYBERiADa, Politech-
nika Warszawska, 2020–2021)

 � CAE method for defining fuel savings associated with 
new technology of coasting (Kingston University London, 
Jaguar Land Rover, 2013–2013)

 � Embedded Control and Estimation for High Precision 
Positioning Systems (Kingston University London, 
Department of Trade and Industry (UK),  2009–2012)

OFEROWANE USŁUGI

 � projektowanie zaawansowanych układów sterowania
 � modelowanie i symulacja
 � układy sterowania dla przemysłu petrochemicznego  

i chemicznego
 � układy sterowania dla przemysłu motoryzacyjnego
 � układy sterowania dla przemysłu energetycznego
 � systemy zrobotyzowane

mailto:andrzej.ordys%40pw.edu.pl%0D?subject=
http://www.mchtr.pw.edu.pl
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LABORATORIUM ROBOTYKI 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA

#PRZETWARZANIE OBRAZÓW #ANALIZA DANYCH #UCZENIE MASZYNOWE
#PLANOWANIE TRASY ROBOTA MOBILNEGO #GŁĘBOKIE SIECI NEURONOWE 
#BUDOWA MAPY NA PODSTAWIE DANYCH SENSORYCZNYCH #LOKALIZACJA 

Laboratorium Robotyki działa przy Instytucie Automa-
tyki i Robotyki na Wydziale Mechatroniki PW. 

Podstawowym celem działania Zespołu jest budowa 
szeroko rozumianych systemów nawigacji robotów 
mobilnych przemieszczających się wewnątrz budynków 
i pojazdów autonomicznych. Tworzone są algorytmy 
planowania bezkolizyjnej trajektorii robota mobilnego, 
budowy map otoczenia,  określenia położenia robota 
w przestrzeni. 

Zespół ma doświadczenie w analizie danych sensorycz-
nych: skanerów laserowych i ultradźwiękowych, kamer, 
radarów typu SAR. Zajmuje się także zagadnieniami 
związanymi z przetwarzaniem obrazów i zastosowaniem 
metod głębokiego uczenia.

KONTAKT

dr hab. Barbara Siemiątkowska, prof. uczelni
barbara.siemiatkowska@pw.edu.pl

(+48) 22 234 84 71
www.mchtr.pw.edu.pl

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � 7 robotów mobilnych, w tym jeden przeznaczony do jazdy 
terenowej (robot Pioneer 3-AT)

 � 5 robotów przemysłowych
 � 5 zestawów mobilnych mikrokomputerów NVidia Jetson
 � 12 kamer wizyjnych USB
 � 4 skanery laserowe 2D firmy SICK (LIDARy)
 � 8 kamer RGBD (w tym jedna oparta na technologii Time of 

Flight)
 � system inercjalne XSense, enkodery inkrementalne 

i absolutne

WYBRANE PROJEKTY

 � Cyfrowa analiza obrazu w technice rolniczej. Opracowanie 
koncepcji, metod i  algorytmów oraz ich implementacji 
w  zastosowaniu do inteligentnego mechanizmu 
niszczącego chwasty w uprawach roślin (NCBR, 2014–2020)

 � Nawigacja robota mobilnego uwzględniajaca informację 
semantyczną (MNiSW, 2011–2014)

OFEROWANE USŁUGI

 � analizy i ekspertyzy w zakresie:
 ◻ nawigacji robotów mobilnych do zastosowań wewnątrz 

budynków
 ◻ nawigacji robotów mobilnych w terenie
 ◻ systemów wizyjnych dla robotów mobilnych 

i przemysłowych
 ◻ doboru sensorów robotów
 ◻ algorytmów planowania ruchu i  planowania zadań 

robotów
 ◻ tworzenia oprogramowania dla robotów w systemie ROS 

(Robot Operating System) w wersjach ROS i ROS2

mailto:barbara.siemiatkowska%40pw.edu.pl%0D?subject=
http://www.mchtr.pw.edu.pl
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 � ZESPÓŁ TECHNOLOGII  PLANARNYCH        526

 � ZESPÓŁ FOTONIKI SCALONEJ          528

 � ZESPÓŁ TECHNOLOGII STRUKTUR OPTYCZNYCH      530

 � ZESPÓŁ MIKRO-GENERATORÓW ENERGII       532

 � ZESPÓŁ INTERNETU RZECZY         534

 � PRACOWNIA ELEKTRONIKI DRUKOWANEJ I MONTAŻU STRUKTUR      542

 � R128+ THE ART OF PHOTONICS         562

 � ZESPÓŁ SPEKTROSKOPII OPTYCZNEJ I LASEROWEJ - SPEKTRO     564

 � NOS – NANOTECHNOLOGIA, OPTYKA, SENSORYKA      566

 � ZESPÓŁ SENSING DEVICES         568

 � ZESPÓŁ BADAWCZY APARATURY DLA FIZYKI WYSOKICH ENERGII    570

 � ZESPÓŁ ELEKTROAKUSTYKI         572

 � ZESPÓŁ SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W AKUSTYCE       574

 � PRACOWNIA SYSTEMÓW AKWIZYCJI I PRZETWARZANIA INFORMACJI    576

 � PRACOWNIA ANTEN I TECHNIKI SUBTERAHERCOWEJ       578

 � ZESPÓŁ PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW RADIA PROGRAMOWALNEGO    580

 � ZESPÓŁ ALGORYTMÓW SPRZĘTOWYCH W MEDIACH CYFROWYCH    582

 � ZESPÓŁ METOD DETEKCJI, ESTYMACJI I PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW     584

 � ZESPÓŁ ADAPTACYJNYCH SYSTEMÓW PRZETWARZANIA INFORMACJI (ZASPI)   586

 � ZESPÓŁ OPTYMALIZACJI ZASOBÓW RADAROWYCH I FUZJI DANYCH    588

 � ZESPÓŁ INTERNETOWYCH SYSTEMÓW POMIAROWYCH      590

 � ZESPÓŁ ŚWIATŁOWODOWYCH CZUJNIKÓW I SYSTEMÓW POMIAROWYCH    592

 � ZESPÓŁ POMIARÓW I EKSPLORACJI SYGNAŁÓW BIOMEDYCZNYCH    594

 � ZESPÓŁ PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW WIELKICH CZĘSTOTLIWOŚCI     598

 � ZESPÓŁ PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH, PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW I INFORMACJI  
W UKŁADACH PROGRAMOWALNYCH        600

 � ZESPÓŁ KOMUNIKACJI FOTONICZNEJ        602

INTERDYSCYPLINARNE ZESPOŁY BADAWCZE ZWIĄZANE Z DYSCYPLINĄ 
AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA  
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 � ZESPÓŁ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW WIARYGODNOŚCI SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH  604

 � MEDICML (MEDICAL DIAGNOSTICS MACHINE LEARNING)      606

 � ZESPÓŁ  SYSTEMÓW WIZYJNYCH I CYBERBEZPIECZEŃSTWA     608

 � ZESPÓŁ ROBOTYKI I UKŁADÓW DYNAMICZNYCH      718

 � ZESPÓŁ SYSTEMÓW STEROWANIA POCISKÓW I RAKIET      720

 � OŚRODEK BADAŃ LOTNICZYCH         722

 � ZESPÓŁ ELEKTRONIKI DRUKOWANEJ        724

 � ZESPÓŁ MIKROSKOPII I TOMOGRAFII HOLOGRAFICZNEJ       728

 � GRUPA ILOŚCIOWEGO OBRAZOWANIA OBLICZENIOWEGO (GIOO)    730

 � ZESPÓŁ MATERIAŁÓW INTELIGENTNYCH        732

 � ZESPÓŁ INŻYNIERII POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH I HYBRYDOWYCH    734

 � ZTW – MES ZESPÓŁ METOD NUMERYCZNYCH ZAKŁADU TECHNIK WYTWARZANIA   738

 � ZESPÓŁ FOTOWOLTAIKI          752

 � PRACOWNIA BADAŃ DOSTĘPNOŚCI, JAKOŚCI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I PROCESÓW  
ZARZĄDZANIA          758

 � INTERDYSCYPLINARNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO      760

INTERDYSCYPLINARNE ZESPOŁY BADAWCZE ZWIĄZANE Z DYSCYPLINĄ 
AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA  CD.
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ZESPÓŁ GRAFIKI 
KOMPUTEROWEJ
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA 

#GRAFIKA KOMPUTEROWA #WIDZENIE KOMPUTEROWE
#CYFROWE PRZETWARZANIE OBRAZÓW 
#SZTUCZNA INTELIGENCJA #ANALIZA DANYCH 
#GRY KOMPUTEROWE #INŻYNIERIA KOMPUTEROWA 

Zespół Grafiki Komputerowej działa w  ramach 
Instytutu Informatyki na Wydziale Elektroniki 
i Technik Informacyjnych. 

Jego prace koncentrują się na inteligentnych 
metodach analizy danych wizualnych oraz 
nowatorskich rozwiązaniach w obszarze zastosowań 
sieci głębokich w analizie danych oraz modelowaniu 
3D i animacji komputerowej danych obrazowych. 
Bardzo ważnym aspektem działalności zespołu jest 
wejście do projektu ALICE w ramach Europejskiej 
Organizacji Badań Jądrowych CERN. Aktywność 
ta zaowocowała m.in. wdrożeniem nowej wersji 
oprogramowania Event Display.  

W  latach 2018–2020 w  zespole Zakładu Grafiki 
Komputerowej powstały m.in.:  

 � oryginalna koncepcja algorytmów wizualnej ana-
lizy danych wdrażana w postaci oprogramowa-
nia Event Display wykorzystywanego do analizy 
wyników eksperymentów fizyki wysokich energii  
w  Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych 
CERN, 

 � metody wyznaczania orientacji przestrzennej dla 
potrzeb wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości, 
które zostały wdrożone w ramach projektu dla 
firmy Google, 

 � metoda konwersji materiałów wideo na komiksy 
wdrożona w ramach działalności firmy Comixify.ai  
(rozwiązanie to było też szeroko prezentowane 
i komentowane w mediach społecznościowych, 
Internecie i środkach masowego przekazu). 

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita 
p.rokita@ii.pw.edu.pl 

(+48) 22 234 77 53 
www.grafi.ii.pw.edu.pl/ 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � pasywne i aktywne stereoskopowe 
systemy wyświetlania, sprzęt VR 

 � system przechwytywania ruchu 
 � system wirtualnego studia typu green box 
 � drony z gimbalami i sprzętem wideo 
 � tablet digitalizujący, skaner 3D 
 � drukarki 3D 
 � kamery wideo 

PATENT

 � Method and apparatus for testing the rendering quali-
ty (EP2743832A1) – opracowanie metod automatycznego  
porównywania, znajdowania i oceny różnic w obrazach gene-
rowanych przez różne przeglądarki internetowe; opracowane 
algorytmy zostały wdrożone w firmie Samsung Electronics 
w systemie automatycznego testowania przeglądarek interne-
towych na różnych platformach sprzętowych i programowych

INNE OSIĄGNIĘCIA

 � Nagroda Diamentowy Laur w konkursie „Lider Bezpieczeństwa 
Państwa 2017” za projekt „Symetryczny szyfrator blokowy” 

OFEROWANE USŁUGI

 � stereoskopowa wizualizacja wysokiej jakości 
 � techniki rekonstrukcji geometrii scen na podstawie 

obrazów 
 � zoptymalizowane algorytmy renderowania dla urządzeń 

mobilnych 
 � zastosowanie zaawansowanej sztucznej inteligencji 

w obrazowej diagnostyce medycznej  
 � zastosowanie zaawansowanej sztucznej inteligencji 

w grach komputerowych 
 � algorytmy i urządzenia dla potrzeb kryptografii 
 � wieloplatformowe silniki gier 
 � zastosowanie metod przetwarzania obrazu w grafice 

komputerowej 
 � interakcja w systemach rzeczywistości wirtualnej 
 � wizualizacja i wizualna analiza danych 
 � biometria oparta na algorytmach rozpoznawania twarzy 

3D 
 � przetwarzanie dokumentów i  rozpoznawanie pisma 

ręcznego 
 � zaawansowane programowanie wydajnych architektur 

GPU 

 

http://www.grafi.ii.pw.edu.pl/
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ZESPÓŁ BADAWCZY 
ZAKŁADU SYSTEMÓW 
INFORMACYJNYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA; 
INFORMATYKA 

#SZTUCZNA INTELIGENCJA #EKSPLORACJA TEKSTU 
#ODKRYWANIE WIEDZY #EKSPLORACJA DANYCH 
#EKSPLORACJA STRUMIENI DANYCH PRZESTRZENNYCH 
#EKSPLORACJA STRUMIENI DANYCH PRZESTRZENNO-CZASOWYCH
 #MODELE REPREZENTACJI WIEDZY #TECHNOLOGIE MOBILNE
#WNIOSKOWANIE W WARUNKACH NIEPEŁNEJ INFORMACJI 
#EKSPLORACJA DANYCH Z ZACHOWANIEM PRYWATNOŚCI 
#PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO #SYSTEM INFORMACYJNY
#BIOINFORMATYKA #BIG DATA #SYSTEMY WIELOAGENTOWE 

Zespół badawczy Zakładu Systemów Informacyjnych 
działa w Instytucie Informatyki na Wydziale Elektro-
niki i Technik Informacyjnych.

Jego prace koncentrują się na:
 �  tworzeniu, rozwoju i zastosowaniach wydajnych 

metod i algorytmów sztucznej inteligencji, 
 � eksploracji danych, tekstu, strumieni danych  

przestrzennych i przestrzenno-czasowych, 
 � odkrywaniu wiedzy i modeli reprezentacji wiedzy, 
 � wnioskowaniu w warunkach niepełnej informacji,  

eksploracji danych z zachowaniem prywatności,  
przetwarzaniem języka naturalnego, systemach 
agentowych i technologiach mobilnych, 

 � analizie danych genetycznych,
 � adaptacji narzędzi i algorytmów do wykonania  

w środowisku chmury. 

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Marzena Bogumiła Kryszkiewicz 
mkr@ii.pw.edu.pl 

(+48) 22 234 77 01 
www.ii.pw.edu.pl/ii_pol/Instytut-Informatyki/

Organizacja-Instytutu/Zaklad-Systemow-
Informacyjnych

W latach 2019–2021 prowadzone prace dotyczyły m.in.: metod 
wyszukiwania i rankingowania informacji  w oparciu o sztucz-
ną inteligencję, zastosowania mechanizmów sztucznej inte-
ligencji do wsparcia obsługi klientów, integracji bazy wiedzy  
z procesami kształcenia uniwersyteckiego oraz budowy  
prototypowego laboratorium do sekwencjonowania DNA.

W okresie tym w Zespole Zakładu Systemów Informacyjnych 
zostały opracowane m.in.: 

 � metody predykcji i detekcji anomalii ze strumieni danych  
z wykorzystaniem ewoluujących impulsowych sieci  
neuronowych, 

 � metoda wydajnego kodowania danych wejściowych  
(ewoluujących) impulsowych sieci neuronowych, 

 � metody odkrywania wzorców sekwencyjnych ze szczegól-
nym uwzględnieniem przestrzenno-czasowych wzorców 
sekwencyjnych i ich reprezentacji,

 � wydajne metody wyznaczania obiektów podobnych  
ze względu na miarę Tanimoto, stanowiącą uogólnienie 
miary Jaccarda,

 � wielodziedzinowy klasyfikator fałszywych wiadomości  
z wykorzystaniem psycho-lingwistycznych cech,

 � metody nawigacji w przestrzeni otwartej i wewnątrz  
budynków, 

 � skalowalna biblioteka SeQuiLa-cov do obliczeń głęboko-
ści pokrycia z danych NGS.

OFEROWANE USŁUGI

 � zastosowanie istniejących i opracowywanie nowych metod 
sztucznej inteligencji i eksploracji danych, m.in. do:

 ◻ segmentacji danych
 ◻ detekcji anomalii (w tym, w strumieniach danych)
 ◻ prognozowania szeregów czasowych
 ◻ wyszukiwania duplikatów i obiektów podobnych/bliskich
 ◻ wyszukiwania informacji
 ◻ przetwarzania języka naturalnego
 ◻ generowania rekomendacji 

 � rozwój skalowalnych narzędzi i algorytmów

WYBRANE PROJEKTY

 � Integracja Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej z uczelnia-
nymi procesami kształcenia (NCBR, 2019–2022)  

 � Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy 
hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy  
dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy (NCBR, 
2010–2013)  

 � Jednoczesna analiza wariantów pojedynczych nukleotydów 
oraz zmian strukturalnych uzyskanych z sekwencjonowania 
eksomowego lub celowanego (MNiSW, 2016–2019)  

 � Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT 
na rzecz włączenia społecznego w procesy decyzyjne (NCBR, 
2014–2016)  

 

https://www.ii.pw.edu.pl/O-Instytucie/Organizacja-Instytutu/Zaklad-Systemow-Informacyjnych
https://www.ii.pw.edu.pl/O-Instytucie/Organizacja-Instytutu/Zaklad-Systemow-Informacyjnych
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ZESPÓŁ ANALIZY DANYCH 
METODAMI SZTUCZNEJ 
INTELIGENCJI

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA;  
ANALIZA DANYCH; SZTUCZNA INTELIGENCJA 

KONTAKT

dr hab. inż. Robert Nowak, prof. uczelni 
robert.nowak@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 77 18 
ai.ii.pw.edu.pl 

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#SZTUCZNA INTELIGENCJA #UCZENIE MASZYNOWE 
#ANALIZA DANYCH #BIG DATA #FUZJA DANYCH #OPROGRAMOWANIE 
#ANALIZA OBRAZÓW MEDYCZNYCH #REKOMENDACJE #PROFILOWANIE 

Zespół Sztucznej Inteligencji działa w ramach 
Instytutu Informatyki Wydziału Elektroniki 
i Technik Informacyjnych PW, realizując ba-
dania w zakresie praktycznych zastosowań 
metod z obszaru sztucznej inteligencji w sys-
temach informatycznych, w tym architektury 
takich rozwiązań, technik weryfikacji jakości 
nowych modeli oraz ich monitorowania. 

Bierze aktywny udział w realizacji projektów, 
których celem jest zastosowanie modeli 
uczenia maszynowego do rozwiązywania 
zadań biznesowych, takich jak predykcja 
zachowań konsumenckich, modelowanie 
obiektów przemysłowych, generowanie re-
komendacji, analiza języka naturalnego,  
prognozowanie szeregów czasowych,  
detekcja anomalii czy też analiza atrybucji. 
Dodatkowo badane są łączenia danych z wie-
lu sensorów opisujących te same obiekty  
(fuzja danych). 

OFEROWANE USŁUGI

 � praktyczne zastosowania metod z obszaru sztucznej inte-
ligencji w systemach informatycznych, w tym architektury 
takich rozwiązań, technik weryfikacji jakości nowych modeli 
oraz ich monitorowania  

 � projekty, których celem jest zastosowanie modeli uczenia 
maszynowego do rozwiązywania zadań biznesowych, takich 
jak: 

 ◻ predykcja zachowań konsumenckich 
 ◻ modelowanie obiektów przemysłowych  
 ◻ generowanie rekomendacji 
 ◻ analiza języka naturalnego 
 ◻ prognozowanie szeregów czasowych 
 ◻ detekcja anomalii 
 ◻ analiza atrybucji 
 ◻ łączenie danych z wielu sensorów opisujących te same 

obiekty (fuzja danych)

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � 4 serwery: 4 x Intel(R) Xeon(R) CPU E7-4830 v3 @ 2.10GHz 
Tesla K20m GPU 256GB RAM; 2 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-
2637 v2 @ 3.50GHz 256GB RAM; 2 x Xeon E5-2630 256GB 
RAM; 2 x Xeon E5620, 96GB RAM 

 � 6 PC z GPU (do obliczeń): i5-8400 CPU @ 4.0GHz, 32GB RAM, 
GTX Titan Xp + GeForce GTX 1080, i7-6850K CPU @ 3.60GHz, 
128GB RAM, 2xGeForce GTX 1080 Ti, i7-8700 CPU @ 4.6 GHz, 
32GB RAM, GeForce GTX 1080 Ti + GeForce GTX 1080, AMD 
Ryzen Threadripper 2920X, 128 GB RAM, 2xGeForce RTX 
2070, AMD Ryzen Threadripper 1920X, 64 GB RAM, 4xGeFor-
ce RTX 2070, AMD Ryzen Threadripper 1920X, 64 GB RAM, 
4xGeForce RTX 2070 

 � laboratorium dla 12 deweloperów

Zespół implementuje oprogramowanie na potrzeby bardzo róż-
norodnej grupy odbiorców, między innymi na potrzeby obron-
ności, medycyny, energetyki, finansów, badań geologicznych. 
Dotychczas  zrealizowano w nim kilkadziesiąt projektów nowego 
oprogramowania do analizy danych metodami sztucznej inteli-
gencji i uczenia maszynowego. Współpracowano z przemysłem,  
m.in. z firmami takimi jak: AdWords, Aspartus, Axa Ubezpieczenia, 
Generali Pl, mBank, Braster S.A., Milton Essex, RosMedia, Patent-
Fund, Samsung Polska, Gamehill, MakeItRight, Sales Intelligence, 
Infoklinika, VirtuAI, Euros Energy, Horizen, Shanghai Talents De-
velopment Center.

WYBRANE PROJEKTY

 � Rozproszony system fuzji danych dla systemów do walki 
z terroryzmem, DAFNE (European Defence Agency, 2010–2012)  

 � System do detekcji nowotworów na zdjęciach termicznych 
piersi (Braster S.A., 2014–2017)  

 � Algorytmy uczenia maszynowego użyte do analizy danych 
z ubezpieczeń motoryzacyjnych (Aspartus S.A., 2017)  

 � Diagnoza skórnych odczynów alergicznych wykorzystująca 
algorytmy sztucznej inteligencji i  widzenia maszynowego  
na podstawie zdjęć termicznych, zdjęć w świetle widzialnym 
oraz wyników badania fizykalnego (Milton-Essex S.A., 2018 
–2020)  

 � Generowanie parafraz (Samsung S.A., 2018)  
 � Moduł fuzji danych w projekcie SYSTEM (wykrywanie  niebez-

piecznych substancji w sieci kanalizacyjnej) (UE, Horyzont 
2020, 2019–2022)

 � Wykrywanie słów z danego słownika pojęć w nagraniach gło-
sowych wraz ze wskazaniem dokładnego znacznika czasowe-
go danego słowa w celu usprawnienia procesu rozpatrywania 
reklamacji (mBank SA, 2020)

 � Automatyczna analiza akustyczna przewodu pokarmowego 
(grant POB PW Inżynieria Biomedyczna, 2020–2021) 

 

http://ai.ii.pw.edu.pl
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BIODATAGEEKS - ZESPÓŁ 
BIOINFORMATYKI I BIG DATA
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA 

#BIG DATA #GENOMIKA #ALGORYTMY ROZPROSZONE
 #CHMURY OBLICZENIOWE #SEKWENCJONOWANIE NASTĘPNEJ GENERACJI

Zespół grupy bioinformatycznej Biodatageeks   
zlokalizowany jest na Wydziale Elektroniki i Technik 
Informacyjnych PW, w Instytucie Informatyki, Zakładzie 
Systemów Informacyjnych. 

Głównym celem działalności Zespołu jest rozwój  
skalowalnych rozwiązań umożliwiających wydajną 
analizę danych genomowych, w oparciu o technolo-
gie big data. Prace badawcze są prowadzone w ścisłej 
współpracy z  wiodącymi ośrodkami genetycznymi  
w  Polsce (z  Zakładem Genetyki Medycznej WUM  
i  Zakładem Genetyki Medycznej Instytutu Matki  
i Dziecka) i za granicą (w szczególności z uczelnią Baylor 
College of Medicine w Houston). 

Jego Członkowie posiadają doświadczenie w realizacji 
grantów międzynarodowych (Szwajcaria, Stany 
Zjednoczone) oraz krajowych (NCN, MNiSW) 
dotyczących analizy wielkoskalowych zbiorów danych 
z NGS i.

KONTAKT

dr hab. inż Tomasz Gambin, prof. uczelni
tomasz.gambin@pw.edu.pl

(+48) 22 234 78 11
http://biodatageeks.org/

NOGAS1974

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � klaster Hadoop
 � rozwijane przez członków zespołu oprogramowanie,  

w tym pakiet SeQuiLa do obliczeń rozproszonych na danych 
z NGS, stanowiący rozszerzenie platformy Apache Spark

  OFEROWANE USŁUGI

 � opracowanie skalowanych potoków przetwarzania  
dla danych z NGS 

 � współpraca przy opracowaniu infrastruktury informatycznej 
na potrzeby laboratoriów diagnostyki molekularnej 

 � współpraca w projektach wymagających przetwarzania 
wielkich wolumenów danych omicznych

WYBRANE PROJEKTY

 � Centers for Mendelian Genomics (finansowane przez 
NIH, Stany Zjednoczone, 2013–2014)

 � „CLANG – ClinicaL ANalysis in Genomics” (program 
Sciex, Szwajcaria)

 � Rozwój skalowalnych algorytmów na potrzeby 
przetwarzania danych z sekwencjonowania następnej 
generacji (NCN, OPUS, 2015–2018)

 � Rozwój algorytmów i  metod do analizy wariantów 
pojedynczych nukleotydów oraz zmian strukturalnych  
z sekwencjonowania eksomowego (MNiSW, Iuventus 
Plus, 2016–2019)
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ZESPÓŁ ZASTOSOWAŃ 
GŁĘBOKICH SIECI 
NEURONOWYCH W MEDIACH 
CYFROWYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Zespół działa w  ramach Zakładu Inżynierii 
Multimediów w  Instytucie Radioelektroniki 
i  Technik Multimedialnych na Wydziale 
Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki 
Warszawskiej. 

W  obszarze jego zainteresowań znajdują 
się metody przetwarzania i  analizy mediów 
cyfrowych w  tym algorytmy, procedury  
i  standardy  ze szczególnym uwzględnieniem  
zastosowań głębokich sieci neuronowych  
w zadaniach typu CREAMS:

 � (C)ompression – kompresja obrazu i dźwięku,
 � (R)ecognition – rozpoznawanie obiektów  

w obrazie,
 � (E)mbedding – zanurzanie mediów cyfrowych 

w innych mediach cyfrach,
 � (A)nnotation – adnotacje mediów cyfrowych 

(w  tym segmentacja, indeksowanie, 
opisywanie, streszczanie), 

 � (M)odeling 2D/3D for HCI – modelowanie 
2D/3D na potrzeby interfejsu człowiek-
maszyna,

 � (S)ecurity – wykorzystanie mediów cyfrowych 
w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa 
transmisji i archiwizacji danych.

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Władysław Skarbek
wladyslaw.skarbek@pw.edu.pl

(+48) 22 234 53 15
https://zim.ire.pw.edu.pl/

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

#SIECI NEURONOWE #MEDIA CYFROWE #TECHNIKI MULTIMEDIALNE 
#RADIOKOMUNIKACJA #BIOINŻYNIERIA #SYSTEMY POMIAROWE 

WYBRANE PROJEKTY

 � Analiza procesów neowaskularyzacji metodami cyfrowego przetwarzania 
obrazu (MEN, 1999–2002)

 � Optymalizacja architektur sprzętowych koderów danych wizyjnych (MEN, 
2005–2006)

 � Algorytmy adaptacyjnego transkodowania cyfrowego sygnału wizyjnego i ich 
implementacja sprzętowa (MEiN, 2006–2007)

 � Detekcja wczesnych udarów niedokrwiennych mózgu z wykorzystaniem 
komputerowych metod przetwarzania, ekstrakcji i wizualizacji informacji 
z badań anatomicznych TK (MEN, 2007–2009)Strukturalna kamera HD-3D 
(MEN, 2012)

 � Webcam Eye Tracking (PW, 2013) 
 � Współpraca z firmą Samsung Electronics Polska Sp. z.o.o. w realizacji projektu: 

Face Detection and Frontalization (Samsung Electronics Polska Sp. z.o.o., 2014) 

WYBRANE OSIĄGNIĘCIA

 � wypromowanie szeregu wyróżnionych prac dyplomowych z obszaru sieci 
głębokich w mediach cyfrowych o wynikach na poziomie porównywalnym 
ze światowym - Dyplomanci Studium Podyplomowego „Głębokie Sieci Neu-
ronowe - Zastosowania w Mediach Cyfrowych” bronili prac między innymi  
w następujących tematach:

 ◻ Zastosowania głębokich sieci neuronowych dla detekcji budynków na zdję-
ciach lotniczych

 ◻ Wykorzystanie głębokich sieci neuronowych do wspomagania diagnostyki 
nowotworów skóry

 ◻ Multimodalna koloryzacja obrazów w skali szarości z wykorzystaniem głę-
bokich sieci neuronowych

 ◻ Identyfikacja mówcy z wykorzystaniem rekurencyjnych sieci neuronowych 
typu LSTM

 ◻ Zastosowanie modeli uczenia maszynowego i uczenia głębokiego do pre-
dykcji parametrów determinujących sprawność bloku energetycznego

 ◻ Rozpoznawanie zakażenia CoViD-19 na podstawie zdjęć rentgenowskich 
klatki piersiowej z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych oraz gra-
dientowego wzmocnienia

 ◻ Two-Stage Spell Corrector based on BERT model
 ◻ Detekcja odpadów z wykorzystaniem uproszczonej architektury głębokich 

sieci neuronowych 

OFEROWANE USŁUGI

 � analiza i projektowanie modułów typu CREAMS
 � projektowanie i  programowanie modułów typu 

CREAMS (platformy PyTorch oraz TensorFlow/Keras)
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ZESPÓŁ 
METAHEURYSTYCZNYCH 
METOD OPTYMALIZACJI  
I ICH ZASTOSOWAŃ
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

#ALGORYTMY EWOLUCYJNE #ALGORYTMY GENETYCZNE 
#PODEJMOWANIE DECYZJI #SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 
#SIECI OPTYCZNE #SIEĆ 5G 

Zespół działa na Wydziale Elektroniki i Technik  
Informacyjnych, w Instytucie Informatyki, Zakła-
dzie Sztucznej Inteligencji.  

Zainteresowania badawcze i realizowane przez  
Zespół prace dotyczą rozwoju technik optymaliza-
cji globalnej wykorzystujących algorytmy ewolucyj-
ne i inne metaheurystyki, w szczególności:

 � analizy teoretycznej i eksperymentalnej 
istniejących metod metaheurystycznych,

 � doskonalenia adaptacyjnych technik strojenia 
parametrów metaheurystyk,

 � badania i rozwoju metod uwzględniania ograni-
czeń w metodach metaheurystycznych.

Jego klientami i partnerami były dotychczas takie 
firmy, jak: Poczta Polska, Orange Polska czy Euros 
Energy. 

KONTAKT

dr hab. inż. Jarosław Arabas 
jarabas@elka.pw.edu.pl 

(+48) 22 234 74 32 
www.ii.pw.edu.pl 

OFEROWANE USŁUGI

 � badania własności metaheurystyk, a w szczególności  
algorytmów ewolucyjnych, ewolucji różnicowej, CMA-ES 
i innych 

 � propozycje nowych algorytmów oraz ulepszeń już istnie-
jących 

 � zastosowanie metaheurystycznych metod optymalizacji 
i rozwiązywania rzeczywistych problemów, takich jak: 

 ◻ projektowanie urządzeń
 ◻ optymalizacja parametrów modeli teoretycznych  

zjawisk fizycznych
 ◻ minimalizacja kosztu pracy urządzeń przemysłowych 

 � zastosowanie metaheurystycznych metod optymalizacji 
w zagadnieniach związanych z projektowaniem i stero-
waniem sieciami telekomunikacyjnymi  

 ◻ optymalizacja zasobów w sieciach teleinformatycz-
nych uwzględniająca wydatki kapitałowe (CapEx) 
i wydatki operacyjne (OpEx) 

 ◻ optymalizacja pojemności krawędzi  
 ◻ prognozowanie ruchu na podstawie danych historycz-

nych 
 ◻ ocena jakości sieci teletransmisyjnych (QoS) 

 � analiza sieci operatorów telekomunikacyjnych (głównie 
sieci optyczne, oparte na światłowodach) oraz sieci 5G, 
a także sieci czujnikowych realizujących technologię 
Internetu Rzeczy (IoT) 

WYBRANE PROJEKTY

 � Optymalizacja logistyki przesyłek (Poczta Polska,  
2018–2021)  

 � Inteligentne sieci telekomunikacyjne (Orange Polska, 
2018–2021)  

 � Prognozowanie zapotrzebowania na ciepło/chłód i opty-
malizacja ekonomiczno-techniczna zapotrzebowania  
na energię elektryczną (Euros Energy, 2019–2020)  

 � Rozwój własnego solwera optymalizacji numerycznej 
(Differential Evolution Strategy, 2017–2020) 

 

http://ii.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ UCZENIA 
MASZYNOWEGO
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

#UCZENIE MASZYNOWE #SZTUCZNA INTELIGENCJA 
#ANALIZA DANYCH #PREDYKCJA #PROGNOZOWANIE 
#WSPOMAGANIE DECYZJI 

KONTAKT

dr hab. inż. Robert Nowak, prof. uczelni 
robert.nowak@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 77 18 
ai.ii.pw.edu.pl;

 www.imio.pw.edu.pl

Zespół Uczenia Maszynowego działa w Zakładzie Sztucznej 
Inteligencji, który jest częścią Instytutu Informatyki na 
Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. 

Przedmiotem prowadzonych badań są struktury klasyfika-
torów, aproksymatorów i predyktorów, a także efektywne 
algorytmy uczenia maszynowego, w szczególności uczenia 
ze wzmocnieniem. 

Zespół podejmuje problemy naukowe kluczowe dla rozwoju 
dziedziny uczenia maszynowego, takie jak:  

 � opracowanie algorytmów uczenia generujących zestawy 
reguł decyzyjnych na podstawie zbiorów uczących 
znacznej wielkości, 

 � opracowanie algorytmów uczenia on-line, które są 
efektywne i nie zależą od hiperparametrów wymagających 
dopasowania do problemu, 

 � opracowanie algorytmów uczenia ze wzmocnieniem 
potrzebujących minimalną ilość doświadczenia do 
wyznaczenia bliskiej optymalnej polityki sterowania, 

 � opracowanie algorytmów uczenia ze wzmocnieniem 
możliwych do zastosowania w robotyce. 

Posiada doświadczenie w realizacji projektów, w których 
celem jest analiza danych, a także opracowywanie systemów 
wspomagających decyzje na podstawie analizy danych. 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � zasoby obliczeniowe wystarczające do podejmowania 
projektów obejmujących przetwarzanie znacznej ilości 
danych, tj.: serwery o łącznej liczbie rdzeni CPU przekra-
czającej 100, wyposażone w ponad 10 wysokowydajnych 
kart GPU 

OFEROWANE USŁUGI

 � analiza danych liczbowych i tekstowych  
 � systemy dokonujące prognozy/predykcji 
 � systemy wspomagające decyzje dotyczące wielkości ekonomicz-

nych i technicznych, np. cen 
 � systemy rekomendujące 
 � systemy wykrywające anomalie

PATENTY MIĘDZYNARODOWE 

 � Distributed processing of data records (US Patent 10,482,154) 
 � Method and system for processing data in a parallel database 

environment (US Patent 9,953,067)  
 � Parallel tree based prediction (US Patent 9,710,751) 
 � Parallel decision or regression tree growing (US Patent 9,684,874) 

 WYBRANE PROJEKTY 

 � Algorytmy ML w sieci optycznej DWDM TMPL (2019–2020) 
 � Modelowanie predykcyjne i optymalizacja przepływu energii 

przemysłowych instalacji chłodniczych i mroźniczych (NCBR, 
2019–2020)

 � System rekomendacyjny do sprzedaży ofert turystycznych 
w środowisku e-commerce (2019) 

 � Wykorzystanie algorytmów uczenia maszynowego  
do lokalizacji terminali w sieci mobilnej (2019) 

 � Analiza możliwości zastosowania algorytmów uczących się 
w analizie zawartości przesyłanych oraz składowanych danych 
w pamięciach masowych (2018)

 � Wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji do mobilnych 
aplikacji wspierających aktywność sportową (2018) 

 

http://ai.ii.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ PROBLEMÓW 
ZAPEWNIENIA 
WYSOKIEJ JAKOŚCI 
OPROGRAMOWANIA 

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA  

KONTAKT

dr hab. inż. Ilona Bluemke  
ilona.bluemke@pw.edu.pl  

(+48) 22 234 13 92  
www.ii.pw.edu.pl 

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#JAKOŚĆ OPROGRAMOWANIA #TESTOWANIE OPROGRAMOWANIA 
#MODELOWANIE OPROGRAMOWANIA #UML 

Zespół działa na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyj-
nych w ramach Instytutu Informatyki w zakładzie Oprogra-
mowania i Architektury Komputerów. 

Zajmuje się wieloma zagadnieniami z zakresu modelowania, 
projektowania, implementacji oprogramowania wysokiej 
jakości. Badania Zespołu dotyczą wielu aspektów procesu 
produkcji oprogramowania prowadzonych tak,  by zapewnić 
wysoką  jakość zewnętrzną (użytkową)i wewnętrzną (jakość 
produktu).  Szczególny nacisk w badaniach jest położony  
na problematykę testowania.
Badania dotyczą różnych jego metod, w szczególności testo-
wania mutacyjnego, kombinatorycznego, metamorficznego.  
Prowadzone są prace nad automatyczną oceną efektyw-
ności i wysiłku testowania, a także opracowane są systemy 
do różnych metod testowania i oceny wysiłku testowania  
na podstawie  diagramów UML.

Zespół realizuje zlecenia komercyjne, a jednym z klientów 
była m.in. firma KAMIKA.

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � specjalistyczne oprogramowanie do testowania mutacyjnego 
dla różnych języków programowania i różnych typów programów,  
metamorficznego, kombinatorycznego, automatycznej oceny 
wysiłku testowania

OFEROWANE USŁUGI

 � modelowanie oprogramowania
 � projektowanie oprogramowania
 � testowanie oprogramowania
 � ocena wysiłku testowania
 � analiza jakości testów

WYBRANE PROJEKTY

 � Innowacyjny analizator cząstek mini 3D (NCBR, 2015–2018) 

 

http://www.ii.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ BEZPIECZEŃSTWA 
SYSTEMÓW 
KOMPUTEROWYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA; 
CYBERBEZPIECZEŃSTWO 

#BEZPIECZEŃSTWO SIECIOWE #STEGANOGRAFIA SIECIOWA 
#ANALIZA ZŁOŚLIWEGO OPROGRAMOWANIA 
#BEZPIECZEŃSTWO INTERNETU RZECZY #BLOCKCHAIN #SYSTEMY VLC  

Zespół Bezpieczeństwa Systemów Komputerowych 
działa przy Instytucie Informatyki na Wydziale Elektroni-
ki i Technik Informacyjnych i zajmuje się zagadnieniami 
szeroko pojętego obszaru cyberbezpieczeństwa, czego 
efektem są liczne publikacje, udział w międzynarodo-
wych projektach badawczych oraz bogata współpraca 
międzynarodowa. 

Obecnie koncentruje się głównie na trzech podstawo-
wych obszarach badawczych:  

 � analizie złośliwego oprogramowania, przykładowo 
przeprowadzone zostały badania wielu rodzin 
zagrożeń typu ransomware, których wyniki zostały 
przekazane m.in. polskiej Policji oraz przedstawione 
w siedzibie Europolu, 

 � ukrytych kanałach sieciowych, metodach stega-
nografii sieciowej oraz sposobach jej wykrywania  
– aktualnie Zespół prowadzi badania nad tym zagad-
nieniem w ramach projektu CoCoDe (Covert Chan-
nels Detection) finansowanego przez Air Force Offi-
ce of Scientific Research (AFOSR). 

Członkowie Zespołu koordynują również, stworzoną 
we współpracy z  Europolem, inicjatywę CUIng 
(Criminal Use of Information Hiding), której celem jest 
podnoszenie świadomości dot. technik ukrywania 
informacji oraz integracja ekspertów pochodzących 
z  różnych środowisk (naukowców, ekspertów z  firm 
i  instytucji). Obecnie w  ramach CUIng współpracuje 
ponad 300 ekspertów z ponad 30 krajów z całego świata.

KONTAKT

dr hab. inż. Wojciech Mazurczyk, prof. uczelni, 
dr hab. inż. Krzysztof Cabaj

wojciech.mazurczyk@pw.edu.pl, 
kcabaj@ii.pw.edu.pl 

+48 (22) 234 77 11 
www.cssg.zoak.ii.pw.edu.pl 

Zespół rozwija możliwości wykrywania różnego rodzaju  
ataków sieciowych (np. skanowania, ataków odmowy usługi, 
spoofingu) za pomocą specjalistycznych modułów bezpie-
czeństwa funkcjonujących na kontrolerze SDN.

W  ramach tych zagadnień zespół współorganizuje także 
międzynarodowe warsztaty 5G-NS (5G Networks Security) 
oraz CUING (Criminal Use of Information Hiding), które 
odbywają się razem z  konferencją ARES (International 
Conference on Availability, Reliability and Security). Ponadto 
grupa współorganizuje także  warsztaty International 
Workshop on Traffic Measurements for Cybersecurity 
(WTMC). 

W  ciągu ostatnich lat zainteresowania Zespołu obejmo-
wały również inne zagadnienia bezpieczeństwa dotyczące                            
m.in. systemów automatyki przemysłowej, Internetu rzeczy 
(IoT), Visible Light Communication (VLC) oraz technologii 
blockchain.  
Zespół realizuje badania oraz projekty, prowadząc bogatą 
współpracę międzynarodową z  ośrodkami naukowymi 
z Niemiec, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii i innych krajów. 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � dostęp do serwerów i systemów bezpieczeństwa w sieci 
Instytutu Informatyki (w tym sieci systemów HoneyPot  
oraz dedykowanych systemów dynamicznej analizy 
złośliwego oprogramowania)

OFEROWANE USŁUGI

 � usługi badawczo-rozwojowe w zakresie szeroko rozumianego 
cyberbezpieczeństwa, w tym:  

 ◻ analiza zagrożeń bezpieczeństwa oraz projektowanie 
i badanie skuteczności mechanizmów zabezpieczeń 

 ◻ analizy i ekspertyzy w zakresie bezpieczeństwa sieciowego 
i informacyjnego

WYBRANE PROJEKTY

 � IoRL (Internet of Radio Light) – Internet Przyszłości w oparciu  
o sieci radiowe oraz komunikacje światła widzialnego (UE, 
Horyzont 2020, UE, 2017–2020)  

 � CoCoDe (Covert Communication Detection) – Wykrywanie 
ukrytej komunikacji sieciowej (Air Force Office of Scientific 
Research, USA, 2017–2020) 

 � 5G@PL: Deployment of 5G network in Polish market (NCBR, 
Gospostrateg, 2018–2020)  

 � IVLIS (International Virtual Lab on Information Security) 
(FernUniversitaet within Foerderprogamm Innovative Lehre, 
Niemcy, 2017–2019)  

 � E2S2E: Energy Efficient and Secure Smart Environment 
(German Ministry of Education and Research, 2016–2018)  

INNE OSIĄGNIĘCIA

 � Inicjator i koordynator międzynarodowej inicjatywy CUIng 
(Criminal Use of Information Hiding), która powstała  
w 2016 roku we współpracy z Europol European Cyber Crime 
Centre 

 � Prezentacja wyników analizy złośliwego oprogramowania 
Cryptowall w siedzibie Europolu (Haga, 2016) 

 

http://www.cssg.zoak.ii.pw.edu.pl


ZESPOŁY B+R

92 93POWRÓT DO SPISU TREŚCI

ZESPÓŁ SYSTEMÓW 
ROZPROSZONYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA 

#SYSTEMY ROZPROSZONE #WERYFIKACJA TEMPORALNA
#WERYFIKACJA FORMALNA #SYMULACJA
#AUTONOMICZNY TRANSPORT MIEJSKI 

Zespół działa na Wydziale Elektroniki i Technik Infor-
macyjnych PW, prowadzi prace nad modelowaniem 
i weryfikacją systemów rozproszonych, wpisując się 
przy tym w takie obszary badawcze, jak: 

 � sztuczna inteligencja i robotyka – w zakresie 
współpracy autonomicznych robotów kontro-
lowanych poprzez technologie IoT oraz algoryt-
mów zarządzania w autonomicznym transporcie 
miejskim. Planowane jest również wykorzystanie 
algorytmów sztucznej inteligencji w procesie we-
ryfikacji poprawności systemów rozproszonych,

 � cyberbezpieczeństwo i analiza danych – w zakre-
sie dowodzenia poprawności systemów rozpro-
szonych poprzez formalną weryfikację. 

KONTAKT

dr hab. inż. Wiktor Daszczuk 
Wiktor.Daszczuk@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 78 12 
www.ii.pw.edu.pl 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � rozproszone stacje robocze  
 � program do modelowania i  weryfikacji systemów  

rozproszonych Dedan  

OFEROWANE USŁUGI

 � modelowanie systemów rozproszonych  
 � symulacja systemów rozproszonych  
 � formalna weryfikacja systemów rozproszonych  
 � symulacja autonomicznego transportu miejskiego 

WYBRANE PROJEKTY

 � Eco-Mobilność (projekt międzyuczelniany i międzywydzia-
łowy, 2011–2015)  

 � Projekt i wykonanie elementów nowoczesnego interfejsu 
użytkownika dla systemu zarządzania przepływem pracy, 
zrealizowanego w architekturze klient-serwer (Syndatis  
Sp. z o.o., 2018) 

 � Symulator autonomicznego transportu miejskiego Feniks 
(2011–obecnie) 

 � Program do modelowania i weryfikacji systemów rozpro-
szonych Dedan (2015–obecnie) 

INNE OSIĄGNIĘCIA

 � Nagroda zespołowa II stopnia Prezesa Rady Ministrów RP 
za prace w projekcie Eco-Mobilność: transport przyjazny 
środowisku – wykonanie algorytmów zarządzania flotą  
autonomicznego transportu miejskiego i  symulatora,  
badanie przepustowości sieci transportu (2016) 

 � Nagroda Advanced Transport Assotiation im. Martina 
Lowsona (Belgia, 2016) 

 

http://www.ii.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ ZAAWANSOWANYCH 
METOD ANALIZY  
I PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW  

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

KONTAKT

dr hab. inż. Kajetana Marta Snopek 
kajetana.snopek@pw.edu.pl

(+48) 22 234 77 13
https://zim.ire.pw.edu.pl/

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#ANALIZA OBRAZÓW #PRZETWARZANIE OBRAZÓW #SYGNAŁY BIOMEDYCZNE  
#SYGNAŁY ZESPOLONE #SYGNAŁY HIPERZESPOLONE #SYGNAŁY ANALITYCZNE 
#ROZKŁADY CZASOWO-CZĘSTOTLIWOŚCIOWE #ROZKŁADY FALKOWE  
#MODELOWANIE SYGNAŁÓW #DEKOMPOZYCJA SYGNAŁÓW 
#REKONSTRUKCJA SYGNAŁÓW #ALGORYTMY PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW 

Zespół działa od wielu lat w Instytucie Radioelektro-
niki i Technik Informacyjnych na Wydziale Elektroni-
ki i Technik Informacyjnych. Współpracuje naukowo  
z Zakładem Projektowania Systemów CAD/CAM  
i Komputerowego Wspomagania Medycyny Wydzia-
łu Matematyki i Nauk Informacyjnych PW.

W ramach swej działalności zespół zajmuje się:
 � rozwijaniem teorii zespolonych i hiperzespolo-

nych sygnałów wielowymiarowych,
 � rozwijaniem i  testowaniem zaawansowanych 

metod analizy sygnałów wielowymiarowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem sygnałów aku-
stycznych i obrazów,

 � modelowaniem i  analizami symulacyjnymi 
w obszarze przetwarzania sygnałów,

 � przetwarzaniem obrazów monochromatycznych 
i kolorowych (2-D, 3-D), w tym sygnałów biome-
dycznych,

 � implementacją algorytmów dekompozycji 
i rekonstrukcji obrazów monochromatycznych 
i kolorowych,

 � znakowaniem wodnym i steganografią.

OFEROWANE USŁUGI

 � modelowanie i analiza sygnałów wielowymiarowych
 � opracowanie i weryfikacja eksperymentalna zaawansowanych 

algorytmów przetwarzania sygnałów wielowymiarowych

WYBRANE PROJEKTY

 � Wielowymiarowe rozkłady Wignera i funkcje niejednoznaczo-
ności dla sygnałów analitycznych. Rozwinięcie teorii oraz za-
stosowania

 � Podwójnie-wymiarowe rozkłady klasy Cohena – badania wła-
sności oraz zastosowań

 � Czasowo-częstotliwościowe właściwości szerokopasmowych 
sygnałów telekomunikacyjnych i ich wykorzystanie w znako-
waniu wodnym i steganografii

 � Czasowo-częstotliwościowe schematy w detekcji i rozpozna-
waniu sygnałów

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � oprogramowanie MATLAB (licencja PW)
 � oprogramowanie LabView
 � specjalistyczna aparatura pomiarowa w Laboratorium 

Sygnałów i Systemów w Instytucie Radioelektroniki i Technik 
Multimedialnych, w szczególności:

 ◻  generatory sygnałowe 
 ◻ oscyloskopy
 ◻ opracowane przez pracowników Instytutu układy 

modulatorów AM, FM i PM oraz filtrów analogowych
 � zestawy CompactRIO firmy National Instruments zawierające 

każdy: 
 ◻ kasetę NIcRIO-9073
 ◻ moduł 4-kanałowego przetwornika C/A NI 9263
 ◻ moduł 32-kanałowego przetwornika A/C NI 9205

Kaseta NIcRIO-9073 zawiera własny procesor z przemysłowym 
systemem operacyjnym czasu rzeczywistego taktowany zegarem 
266 MHz oraz strukturę FPGA złożoną z 2 M bramek. Jest ona 
połączona z komputerem poprzez złącze Ethernet i laboratoryjną 
sieć komputerową. Do sterowania zestawem służą programy 
utworzone w środowisku LabView. Taka konfiguracja zapewnia 
uniwersalność stanowisk i możliwość rozbudowywania ich  
o rozmaite funkcje oraz dodatkową aparaturę.

 

mailto:kajetana.snopek%40pw.edu.pl%0D?subject=
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ZESPÓŁ RADAROWYCH 
TECHNIK OBRAZUJĄCYCH 

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

KONTAKT

dr hab. inż. Piotr Samczyński  
psamczyn@elka.pw.edu.pl  

(+48) 22 234 55 88 
zrto.ise.pw.edu.pl/   

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#RADAR #PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW #RADAR SAR #RADAR ISAR 
#RADAR OBRAZUJĄCY #RADAR PASYWNY #RADAR SZUMOWY #RADAR FMCW 
#WALKA RADIOELEKTRONICZNA #WRE #ROZPOZNAWANIE SYGNATUR RADAROWYCH 
#PRZETWARZANIE ZOBRAZOWAŃ RADAROWYCH

Zespół Radarowych Technik Obrazujących 
(RTO) świadczy usługi badawcze w ramach Pra-
cowni Technik Radiolokacyjnych, Zakładu Teorii 
Obwodów i Sygnałów na Wydziale Elektroniki 
i Technik Informacyjnych PW. RTO specjalizuje 
się w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów pod 
kątem tworzenia dwuwymiarowych (2D) i trój-
wymiarowych (3D) zobrazowań radarowych 
z  wykorzystaniem techniki uwzględniającej 
syntetyczną aperturę SAR (ang. Synthetic Aper-
ture Radar) oraz odwróconą technikę SAR: ISAR 
(ang. Inverse SAR).  

W  ramach prac Zespołu opracowany został 
szereg demonstratorów technologii radarów 
zarówno aktywnych, jak i pasywnych SAR/ISAR 
pokrywających szerokie spektrum częstotliwo-
ści pracy od niskich VHF, poprzez pasmo C, X, 
K i W, kończąc na pasmach submilimetrowych 
(THz). 

Zespół prowadzi także badania w  tematyce 
przetwarzania sygnałów w wielopasmowych ak-
tywno-pasywnych systemach radarowych, roz-
poznawania sygnatur sygnałów radarowych, 
radionamierzania emisji radiokomunikacyjnych 
i radarowych oraz technik walki radioelektro-
nicznej.

WYBRANE PROJEKTY

 � Multitech security system for interconnected space control 
ground stations (UE, 7 Program Ramowy, SCOUT, 2014–2018)

 � Zastosowanie technik mikrofalowych do obserwacji powierzch-
ni ziemi (NCBR, uSAR, 2012–2015)

 � Multichannel passive ISAR imaging for military applications 
(EDA, MAPIS, 2014–2017)

 � Radarowy system wspomagania nawigacji inercyjnej dla rakiet 
i amunicji precyzyjnej w oparciu o pokładowe zobrazowania 
powierzchni ziemi z wykorzystaniem technologii SAR (NCBR, 
NAVSAR, 2018–2021)  

 � 3D Radar Imaging for Non-Cooperative Target Recognition 
(EDA, RING, 2020–2023)  

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � dwa najnowocześniejsze laboratoria pozwalające na opraco-
wywania, testowanie i walidację systemów radarowych, wy-
posażone w aparaturę pomiarową pozwalającą na testowa-
nie urządzeń radiowych i radarowych w szerokim spektrum 
częstotliwości od VHF/UHF, poprzez pasma S, L, CX, Ku, Ka 
do pasm submilimetrowych W i sub THz (100, 300 i 500 GHz)

OFEROWANE USŁUGI

 � przetwarzanie sygnałów radiolokacyjnych SAR   
 � opracowywanie algorytmów oraz ich implementacji na plat-

formach sprzętowych  
 � przeprowadzanie zaawansowanych symulacji scen radaro-

wych i walidacji wyników symulacji z wykorzystaniem rzeczy-
wistych pomiarów

PATENTY

 � Sposób kalibracji kołowego szyku antenowego i układ do sto-
sowania tego sposobu (P.400195)  

 � Sposób syntezy i analizy sygnałów dla radaru impulsowego  
i układ do stosowania tego sposobu (P.401210)  

 � Układ synchronizacji sygnału radiolokacyjnego, zwłaszcza 
impulsowego (P.403218) 

 

http://zrto.ise.pw.edu.pl/
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ZESPÓŁ PRZETWARZANIA 
SYGNAŁÓW 
RADIOLOKACYJNYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA 

#RADAR #PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW #OPTYMALIZACJA #WRE 
#RADAR MIMO #RADAR OBRAZUJĄCY #RADAR SZUMOWY #RADAR FMCW 
#WALKA RADIOELEKTRONICZNA #ROZPOZNAWANIE SYGNATUR RADAROWYCH 
#PRZETWARZANIE ZOBRAZOWAŃ RADAROWYCH #ANALIZY PROPAGACYJNE 
#NAMIERZANIE ŹRÓDEŁ SYGNAŁU #SYMULACJE SYGNAŁÓW RADIOWYCH 
#MODELOWANIE SYSTEMÓW RADAROWYCH #USUWANIE ZAKŁÓCEŃ

Zespół pracuje w ramach Pracowni Technik Radiolokacyjnych 
przy Zakładzie Teorii Obwodów i Sygnałów Instytutu Systemów 
Elektronicznych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych 
PW. 

Jego Członkowie prowadzą badania dotyczące nowoczesnych 
rodzajów radarów, m.in.: radarów mono- i multistatycznych,  
impulsowych, w  tym tych z  elektronicznie sterowaną 
wiązką,  radarów z  falą ciągłą, takich jak radary szumowe 
oraz skupione i  rozproszonych radarów MIMO (Multiple 
Input Multiple Output). Badania te w szczególności dotyczą 
zagadnień związanych z algorytmami przetwarzania sygnałów 
radarowych, usuwania sygnałów niepożądanych, efektywnych 
metod korelacji sygnałów, lokalizacji obiektów oraz ich 
obrazowania. 

Zespół ma bogate doświadczenia zarówno w  badaniu 
symulacyjnym systemów radarowych, implementacji 
efektywnych numerycznie algorytmów cyfrowego 
przetwarzania sygnałów optymalizowanych do pracy w czasie 
rzeczywistym, jak i w terenowych badaniach pomiarowych 
skonstruowanych demonstratorów. 

Obszar zainteresowania Zespołu obejmuje także tema-
tykę walki radioelektronicznej, w  tym metody zmylania 
i przeciwdziałania zmylaniu radaru, a także prace w zakre-
sie identyfikacji i  namierzania sygnałów radiowych i  rada-
rowych z  zastosowaniem techniki takich jak DOA, TDOA  
oraz wykrywania i zwalczania dronów.

Współpracuje z ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą, 
przemysłem krajowym i zagranicznym, użytkownikami radarów 
– Wojskami Obrony Przeciwlotniczej i  Przeciwrakietowej  
oraz Wojskami Radiotechnicznymi i MON, a także z Europejską 
Agencją Obrony, Europejską Agencją Kosmiczną i  NATO 
Science and Technology Organisation.

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa
krzysztof.kulpa@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 74 78

OFEROWANE USŁUGI

 � opracowanie metod, algorytmów i oprogramowania cyfrowe-
go przetwarzania sygnałów – w tym radiokomunikacyjnych  
i radarowych 

 � wykonanie pomiarów polowych pól elektromagnetycznych 
 � opracowanie metod cyfrowego usuwania sygnałów 

niepożądanych (zakłóceń) z sygnału pomiarowego  
 � przetwarzania sygnałów radiolokacyjnych 
 � opracowanie ekspertyz, analiz i koncepcji w zakresie technik 

radarowych i WRE 
 � opracowanie i wdrażanie technologii i urządzeń radiolokacyj-

nych, nawigacyjnych i WRE 
 � symulacje systemów radiolokacyjnych, nawigacyjnych, radio-

wych i WRE 
 � symulacje sygnałów radiolokacyjnych, nawigacyjnych, 

radiowych i WRE przy zadanej scenie 

WYBRANE PROJEKTY

 � Radar szumowy krótkiego zasięgu z elektronicznie sterowaną 
wiązką do wykrywania i  śledzenia pocisków rakietowych 
„SZURAD” (NCBR, 2016–2020)  

 � Opracowanie prototypu radaru wielofunkcyjnego kierowania 
ogniem ze skanowaniem fazowym wiązki w  dwóch 
płaszczyznach dla zestawu rakietowego OP krótkiego zasiegu 
(ZROP-KZ) kryptonim NAREW (NCBR, 2012–2013)

 � Metoda elektromagnetyczna estymacji stopnia penetracji 
propantu w  procesie szczelinowania (EMPROP, NCBR,  
2014–2017)

 � Wielokanałowe pasywne zobrazowania w trybie odwróconej 
syntetycznej apertury ISAR w zastosowaniach wojskowych) 
(EDA,  2014–2017)

 � Inercyjny system nawigacyjny na potrzeby technik rakieto-
wych (Mesko, 2018–2019) 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � analizator widma z funkcją analizatora obwodów do 26 GHz 
 � wielokanałowy generator sygnałów do 6,6 GHz 
 � wielokanałowy rejestrator sygnałów do 6,6 GHz 
 � radia programowalne USRP 
 � zestaw wzmacniaczy i anten mikrofalowych wraz z osprzętem 

PATENTY

 � Sposób pozyskiwania sygnałów do wyznaczania  
niejednoznaczności wzajemnej w radarze pasywnym i układ  
do stosowania tego sposobu (Numer patentu/prawa: 224206)

 � Układ synchronizacji sygnału radiolokacyjnego, zwłaszcza 
impulsowego (Wynalazek, Numer patentu/prawa: 222869)

 � Sposób tłumienia stałych ech będących poza zasięgiem 
radaru w  układzie odbiornika i  układ do stosowania tego 
sposobu (Wynalazek, PL 221859)

 � Sposób kalibracji kołowego szyku antenowego i  układ  
do stosowania tego sposobu (Numer patentu/prawa: 222025)

 � Sposób syntezy i analizy sygnałów dla radaru impulsowego  
i układ do stosowania tego sposobu (PL 221459)
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POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ZESPÓŁ RADIOLOKACJI 
PASYWNEJ (ZRP)

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA 

#RADAR #RADAR PASYWNY #RADAR SZUMOWY
#CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW
#PASYWNA KOHERENTNA LOKALIZACJA OBIEKTÓW 
#WYKRYWANIE OBIEKTÓW #ŚLEDZENIE OBIEKTÓW 
#LOKALIZACJA OBIEKTÓW #SYGNAŁY TELEKOMUNIKACYJNE 

Zespół pracuje przy Zakładzie Teorii Obwodów 
i Sygnałów Instytutu Systemów Elektronicznych 
Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych EITI. 

Zajmuje się przede wszystkim radiolokacją pa-
sywną, która do działania wykorzystuje sygnały 
zewnętrznych nadajników niekooperujących. 

Wybrane obszary działań Zespołu to:  
 � algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów 

(cyfrowe formowanie wiązek, filtracja, analiza 
widmowa, detekcja, estymacja, śledzenie), 

 � implementacja algorytmów cyfrowego prze-
twarzania sygnałów w środowiskach: C, C++, 
CUDA, OpenCL, FPGA, 

 � budowa rozproszonych środowisk do prowa-
dzenia obliczeń, 

 � odbieranie, rejestracja i przetwarzanie dużych 
strumieni danych, 

 � programowalne odbiorniki radiowe (software 
defined radio), 

 � analiza sygnałów telekomunikacyjnych, 
 � układy z przetwornikami A/C i C/A. 

KONTAKT

dr hab. inż. Mateusz Malanowski, prof. uczelni 
m.malanowski@elka.pw.edu.pl 

(+48) 22 234 36 56 
zrp.ise.pw.edu.pl 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � analizator widma do 18 GHz  
 � analizator obwodów do 18 GHz  
 � oscyloskop do 2 GHz 
 � wielokanałowy rejestrator sygnałów do 6 GHz z  pasmem 

jednoczesnym 100 MHz  
 � wysokowydajne serwery obliczeniowe z kartami graficznymi 

OFEROWANE USŁUGI

 � analizy, projektowanie i wykonanie systemów radiolokacyj-
nych 

 � opracowanie algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów 
 � tworzenie oprogramowania w językach C++, Python, VHDL  
 � analiza sygnałów telekomunikacyjnych 

PATENTY I WYNALAZKI

 � Filtr cyfrowy kształtujący właściwości korelacyjne, zwłaszcza 
w nadajniku radaru (P-414218)  

 � Filtr cyfrowy wieloczęstotliwościowy (Numer pat. 228466)  
 � Sposób syntezy i analizy sygnałów dla radaru impulsowego 

i układ do stosowania tego sposobu (PAT.221459) 
 � Sposób kalibracji kołowego szyku antenowego i  układ do 

stosowania tego sposobu (Numer pat. 222025) 
 � Sposób tłumienia stałych ech będących poza zasięgiem 

radaru w  układzie odbiornika i  układ do stosowania tego 
sposobu (PAT.221859)  

 � Układ odbiorczy dla radaru pasywnego (Numer pat. 224213)  
 � Układ synchronizacji sygnału radiolokacyjnego, zwłaszcza 

impulsowego (Numer pat. 222869)  

 WYBRANE PROJEKTY 

 � Opracowanie systemu radiolokacji pasywnej na potrzeby 
zestawów rakietowych Obrony Przeciwlotniczej ZROP (PCL 
PET, 2012–2021)  

 � Opracowanie demonstratora technologii radaru śledzącego 
do kierowania artylerią przeciwlotniczą (Projekt rozwojowy 
własny MNiSW, 2010–2012) 

 � Synthetic Aperture Radar for All Weather Penetrating UAV 
Application – SARAPE (EDA, 2010–2012) 

 � Multichannel passive ISAR imaging for military applications 
(MAPIS) Project (EDA, 2014–2017) 

 � Projekt obronnościowy pk. „GRANIT” (NCBR, 2018–2022) 

INNE OSIĄGNIĘCIA

 � IEEE Radar Systems Panel of the AES Society Fred Nathan-
son Memorial Radar Award 202 

 � uczestnictwo w pracach grup NATO Science and Technolo-
gy Organisation

 

http://zrp.ise.pw.edu.pl


ZESPOŁY B+R

102 103POWRÓT DO SPISU TREŚCI

ZESPÓŁ OPTYMALIZACJI    
I ANALIZY SIECI
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA 

#SIECI TELEINFORMATYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE 
#MODELOWANIE MATEMATYCZNE #OPTYMALIZACJA
#PROGRAMOWANIE LINIOWE I CAŁKOWITOLICZBOWE #TEORIA KOLEJEK
#ALGORYTMY PROJEKTOWANIA SIECI #ANALIZA WYDAJNOŚCIOWA SIECI

Zespół Optymalizacji i Analizy Sieci działa na Wydziale 
Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. Zajmuje się 
projektowaniem i  analizą sieci teleinformatycznych 
przewodowych i bezprzewodowych, w tym optycznych, 
pakietowych, radiowych oraz sensorowych. 

Za pomocą metod optymalizacyjnych (takich jak 
np. programowanie liniowe i całkowitoliczbowe czy 
optymalizacja kombinatoryczna) członkowie Zespołu 
opracowują algorytmy projektowania sieci w aspekcie 
ich wymiarowania oraz kierowania i zabezpieczania 
ruchu, wykorzystując teorię kolejek do analizy 
optymalizowanych rozwiązań sieciowych. Ponadto, 
przy optymalizacji i analizie sieci Zespół stosuje 
metody uczenia maszynowego opartego na modelach 
probabilistycznych i sieciach neuronowych.

Zespół posiada bogate doświadczenie zdobyte dzięki 
realizacji licznych projektów badawczych oraz szerokiej 
współpracy międzynarodowej z ośrodkami naukowymi 
takimi jak: Lunds Universitet (Szwecja), Sorbonne 
Universités – Université de Technologie de Compiègne 
(Francja), Université de Montpellier (Francja), 
Politecnico di Milano (Włochy) oraz Universitat de 
Girona (Hiszpania).  

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Michał Pióro 
m.pioro@tele.pw.edu.pl 

(+48) 22 234 73 83 
zsut.tele.pw.edu.pl 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � przemysłowe środowiska programowania matematycznego 
AMPL i CPLEX oraz solwery zadań programowania  
liniowego, całkowitoliczbowego oraz kwadratowego CPLEX 
i GUROBI 

 � wydajna platforma sprzętowa umożliwiająca prowadze-
nie zaawansowanych obliczeń optymalizacyjnych oparta  
na wieloprocesorowych serwerach i środowisku wirtuali-
zacyjnym 

WYBRANE PROJEKTY

 � Nowa funkcjonalność w systemie FiNOS (Fiber Network 
Optimization System) umożliwiająca optymalizowanie sieci 
światłowodowych do każdego budynku (Orange Polska S.A., 
2014) 

 � Distributed optical access network optimalization (Roz-
proszona optymalizacja optycznych sieci dostępowych) 
(MNiSW, Iuventus Plus, 2013–2014)

  OFEROWANE USŁUGI

 � prace badawczo-rozwojowe z zakresu badań operacyjnych 
dotyczące projektowania i zarządzania sieciami i usługami 
teleinformatycznymi 

 � modelowanie problemów analizy i optymalizacji konfigura-
cji, wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa infrastruk-
tury sieciowej i usługowej oparte na teorii optymalizacji 
i matematycznej teorii kolejek

 � rozwijanie algorytmów oraz komputerowych narzędzi  
do analizy i optymalizacji systemów usługowych i siecio-
wych oraz wspomagania decyzji  
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ZESPÓŁ SYSTEMÓW I USŁUG 
INTERNETU RZECZY

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

KONTAKT

dr inż. Jarosław Domaszewicz 
j.domaszewicz@tele.pw.edu.pl 

(+48) 22 234 58 93 
zsut.tele.pw.edu.pl 

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#SYSTEMY WBUDOWANE #MIKROKONTROLERY #INTERFEJSY PRZEWODOWE I BEZPRZEWODOWE 
#SYSTEMY OPERACYJNE WĘZŁÓW #PLATFORMY SPRZĘTOWE I PROGRAMOWE INTERNETU RZECZY
#SIECI KOMUNIKACYJNE INTERNETU RZECZY: SIECI SENSOROWE I SIECI LPWAN 
#PROTOKOŁY SIECIOWE I PROTOKOŁY WARSTWY APLIKACJI INTERNETU RZECZY 
#METODY ANALIZY DANYCH Z SYSTEMÓW SENSOROWYCH #KOMPRESJA DANYCH 
W SIECIACH SENSOROWYCH #ARCHITEKTURY SYSTEMÓW INTERNETU RZECZY 
#ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI I USŁUGAMI INTERNETU RZECZY 
#PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW, USŁUG I APLIKACJI INTELIGENCJI OTOCZENIA
#INTERFEJSY UŻYTKOWNIKA DLA OBIEKTÓW INTERNETU RZECZY 
#SYSTEMY HUMAN-IN-THE-LOOP 

Zespół Systemów i  Usług Internetu Rzeczy  
działa w Zakładzie Sieci i Usług Teleinformatycz-
nych Instytutu Telekomunikacji PW na Wydziale 
Elektroniki i Technik Informacyjnych. 
Jego Członkowie posiadają duże doświadcze-
nie w  zakresie problematyki Internetu rzeczy, 
a w szczególności w zakresie: 

 � węzłów mikrokontrolerowych, 
 � komunikacji i przetwarzania danych w sieciach 

takich węzłów,
 � obiektów i usług dla użytkownika końcowego 

(z uwzględnieniem innowacyjnych interfejsów 
użytkownika),

 � architektur złożonych systemów (w tym plat-
form w chmurze i zarządzania). 

Zespół realizował projekty finansowane z progra-
mów ramowych Unii Europejskiej (H2020, FP7, 
FP6): kierował udziałem PW w siedmiu takich pro-
jektach, a w dwóch przypadkach członek Zespołu 
był koordynatorem konsorcjum.

WYBRANE PROJEKTY 

 � Synergy of integrated sensors and technologies for urban 
secured environment SYSTEM (UE, Horyzont 2020, 2018–2021) 

 � Flexible IoT networks for value creators. FLEXNET (NCBR, Celtic-
Next, 2019–2021) 

 � Sewage monitoring system for tracking synthetic drug 
laboratories. Micromole (UE, Horyzont 2020, 2015–2019) 

 � Detection of watercourse contamination in developing 
countries using sensor networks – Enlarged (UE, 7 Program 
Ramowy, 2011–2015) 

 � Soft actuation over cooperating objects middleware. SACCOM 
(UE, 7 Program Ramowy, 2012–2013)  

OPRACOWANIA

 � Rozproszony system do monitorowania zanieczyszczeń ścieków 
w kanalizacji 

 � Model rozproszonej aplikacji Internetu rzeczy. Architektura  
i implementacja emulatora aplikacji Internetu rzeczy do genera-
cji ruchu, w celu testowania sieci 

 � Soft actuation: model interakcji z  użytkownikiem aplikacji 
z dziedziny Smart Home/Smart Office, typu Human-in-the-Loop 

 � Maszynowa generacja kodu protokołu komunikacyjnego 
łączącego dwa mikrokontrolery wbudowane w obiekty Internetu 
rzeczy 

 � Rozproszony system do monitorowania zanieczyszczeń wody 
w rzekach 

INNE OSIĄGNIĘCIA 

 � nominacja do nagrody Kryształowej Brukselki 2016 Krajowego 
Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w kategorii 
Nagroda Indywidualna

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

Zespół dysponuje różnorodnym zestawem węzłów mikrokontrole-
rowych, sensorów, elementów wykonawczych, środowisk progra-
mistycznych Internetu rzeczy dających możliwość projektowania, 
prototypowania i badań, tj.: 

 � liczne węzły Raspberry PI, Intel Edison, Intel Galileo, Arduino 
UNO, Arduino Mini Pro, Arduino ESP8266, LoLin ESP8266 

 � mikrokomputery wbudowane zgodne z  PC ALIX, nakładki 
Ethernet, czytnik NFC 

 � moduły czujników: światła, temperatury, wilgotności, ciśnienia, 
poboru energii, zanieczyszczeń powietrza i innych wielkości 
fizycznych 

 � przełączniki sieci Ethernet: 24x 1 Gbit, 2x 1 Gbit, 100 Mbit 
 � rutery z oprogramowaniem OpenWRT 
 � specjalistyczne przyrządy i  oprogramowanie do rozwoju  

i uruchamiania oprogramowania dla systemów wbudowanych 
 � maszyny wirtualne do rozwoju oprogramowania z repozytoria-

mi kodu i dokumentacji 
 � maszyny wirtualne serwerów aplikacyjnych z systemami ope-

racyjnymi Windows i Linux oraz środowiskami wirtualizacji/
konteneryzacji/orkiestracji Docker/Kubernetes

OFEROWANE USŁUGI

Badania i rozwój w zakresie:  
 � koncepcji i prototypowania węzłów, obiektów, aplikacji i syste-

mów dla Smart Home, Smart City, Smart Office 
 � interakcji z użytkownikiem dla obiektów i aplikacji Internetu 

rzeczy  
 � energooszczędnych protokołów komunikacji dla węzłów  

Internetu rzeczy  
 � analizy wydajności sieci sensorowych
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ZESPÓŁ SYSTEMÓW I SIECI 
CZUJNIKOWYCH IOT
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA 

#INTERNET RZECZY #TELEINFORMATYKA 
#CZUJNIKI #SIECI CZUJNIKOWE #DRONY 

Zespół działa w  ramach Zakładu Systemów  
Telekomunikacyjnych Instytutu Telekomunikacji 
na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. 

Dotychczasowe  projekty, w jakie był zaangażowa-
ny, to m.in.:  

 � system  monitorowania  pola  golfowego  Lisia  
Polana, 

 � system nadzoru temperatury i wilgotności ACO 
Polska, 

 � realizacja operatorskiej stacji bazowej dla firmy 
Netemera, 

 � system monitorowania ruchu drogowego 
w oparciu o czujniki parkingowe, 

 � system nadzoru pasiek. 

KONTAKT

 dr hab. inż. Krzysztof Perlicki 
k.perlicki@tele.pw.edu.pl 

(+48) 22 234 77 86 
zst.tele.pw.edu.pl 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � LABORATORIUM BEZPRZEWODOWYCH SYSTEMÓW                  
AD-HOC z dostępem zdalnym zrealizowanym w technologii 
VPN

 � 2 bramki operatorskie Kerlink LoRaWAN działające na tere-
nie Warszawy

 � 2 mikrobramki The Thing Indoor Gateway
 � 8-kanałowe koncentratory RPi+iC880A-SPI
 � jednokanałowe bramki prototypowe Dragino LG01-N
 � nakładki rozwojowe LorGPS HAT V1.0
 � 14 prototypowych węzłów IoT The Things Node
 � 10 prototypowych węzłów IoT The Things Uno
 � lokalizatory IoT HidnSeek STL-1
 � czujniki parkingowe Winext AN_101D parking sensor
 � zestaw specjalizowanych czujników IoT
 � specjalistyczna infrastruktura obliczeniowa zbudowana 

w oparciu o wirtualizację z usługami przetwarzania w chmu-
rze

 � specjalistyczne usługi serwerowe IoT, tj.:
 ◻ serwer MQTT
 ◻ platforma rozwojowa Node-RED
 ◻ serwer prezentacji i analizy wyników Grafana

OFEROWANE USŁUGI

 � projektowanie aplikacji IoT z wykorzystaniem technologii 
LoRa (tryb peer-to-peer) i LoRaWAN (tryb z zarządzaniem)

 � projektowanie aplikacji IoT z wykorzystaniem technologii 
Bluetooth Low Energy

 � budowa rozwiązań własnościowych typu IoT
 � projektowanie i wdrażanie energooszczędnych czujników dla 

telemetrii
 � integracja istniejących rozwiązań telekomunikacyjnych  

z sieciami IoT
 � opracowywanie architektury komunikacyjnej z uwzględnie-

niem założeń dotyczących środowiska pracy
 � prototypowanie serwerów aplikacji dla usług IoT z modułami 

programistycznymi typu machine learning i data mining

WYBRANE PROJEKTY

 � System nadzoru pomieszczeń o podwyższonym stopniu zagroże-
nia (dla firmy ACO Polska)

 � Aplikacja IoT regulująca pracę stacji transformatorowej oraz ma-
gazynu chemii (dla firmy ACO Polska)

 � Analiza bezpieczeństwa modulacji LoRa i protokołów LoRaWAN  
(we współpracy z Zakładem Cyberbezpieczeństwa)

 � Wykrywanie zatorów w ruchu ulicznym w oparciu o czujniki par-
kingowe zamontowane na ulicy Nowowiejskiej 

 � Aplikacja nadzorująca środowisko pasieki pszczelarskiej
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ZESPÓŁ ARCHITEKTUR  
I ZASTOSOWAŃ INTERNETU

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA KONTAKT

prof. dr hab. inż. Wojciech Burakowski 
wojtek@tele.pw.edu.pl 

(+48) 22 234 77 16 
aai.tele.pw.edu.pl 

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#SYSTEMY CHMUROWE #TECHNIKA EDGE/FOG/MEC #SIECI 5G WRAZ Z OTOCZENIEM 
#WIRTUALIZACJA SIECI NFV #SIECI PROGRAMOWALNE #METODY ORKIESTRACJI 
#SYSTEMY DYSTRYBUCJI TREŚCI MULTIMEDIALNYCH #INTELIGENTNE SIECI 
#PROJEKTOWANIE SIECI #PROTOTYPOWANIE ELEMENTÓW SIECI I APLIKACJI 

Zespół Architektur i  Zastosowań Internetu 
działa w  ramach Instytutu Telekomunikacji 
Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych 
PW i zajmuje się projektowaniem, testowaniem 
i wdrażaniem nowych elementów (ekosyste-
mów, mechanizmów i  algorytmów) do infra-
struktur telekomunikacyjno-obliczeniowych  
w sieciach teleinformatycznych. 

Posiada bogate doświadczenie w  realizacji   
projektów europejskich, krajowych o znaczeniu 
strategicznym, jak również projektów  o znacze-
niu lokalnym.  

W ostatnim czasie prace Zespołu skupiają się 
m.in. na opracowaniu metod służących do wy-
krywania ataków DDoS, projektowaniu syste-
mu do oferowania usług na brzegu sieci Edge/
Fog/MEC, opracowaniu metod zarządzania 
ruchem w systemach chmurowych, systemów 
monitorowania parametrów środowiskowych 
z  wykorzystaniem systemów IoT, systemów 
dystrybucji treści multimedialnych oraz pro-
jektowaniu krajowego laboratorium sieci 5G  
wraz z otoczeniem.

WYBRANE PROJEKTY

 � Krajowe laboratorium sieci i usług 5G wraz z otoczeniem  
(koordynacja projektu, POIR, 2021–2023)

 � System MEC dla wspierania zaawansowanych aplikacji w śro-
dowisku sieci przewodowych i bezprzewodowych 3G/4G/5G 
(projekt SyMEC, POIR, 2019–2022) 

 � Skalowalne i wydajne rozwiązanie programistyczne chroniące 
sieci operatorskie przed atakami typu DDoS (NCBR, projekt 
TAMA, 2018–2019)   

 � Autonomous Control for a  Reliable Internet of Services 
(ACROSS) (ICT COST Action IC1304, 2012–2017)  

 � Infrastruktura badawcza dla badań w  obszarze programu 
Horyzont 2020 (POIG, projekt PLLAB2020, 2014–2015) 

 � Inżynieria Internetu Przyszłości (POIG, EFRR, projekt IIP, 2010 
–2013)

PATENT

 � Sposób i urządzenie odbiorcze do adaptacyjnego pobierania 
treści multimedialnych (PAT.227259)

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � LABORATORIUM ZAZI – część krajowego laboratorium 
badawczego PLLAB 2020  

 ◻ generatory/analizatory ruchu Spirent oraz IXIA, urządzenia 
synchronizacji czasu GPS  

 ◻ urządzenia i oprogramowanie laboratorium przetwarzania 
i strumieniowania wideo 

 ◻ symulatory sieci  
 ◻ urządzenia laboratorium IoT 

OFEROWANE USŁUGI

 � analizy w obszarze infrastruktur sieciowo-obliczeniowych  
 � projektowanie i  testowanie elementów, mechanizmów 

i algorytmów infrastruktury sieciowo-obliczeniowej  
 � realizacja eksperymentów badawczych z  wykorzystaniem 

infrastruktury PLLAB 2020  
 � opracowanie rozwiązań prototypowych w obszarze infrastruk-

tur sieciowo-obliczeniowych 
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ZESPÓŁ SIECI 
KOMÓRKOWYCH 
NASTĘPNEJ GENERACJI
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

#5G #6G #CYBERBEZPIECZEŃSTWO SIECI KOMÓRKOWYCH 
#CZĘŚĆ RDZENIOWA SIECI KOMÓRKOWEJ #SDN #NFV 
#NETWORK SLICING #PLANOWANIE I WYMIAROWANIE SIECI 
#WDRAŻANIE SIECI KOMÓRKOWEJ #KOMUNIKACJA MMWAVE

Zespół Sieci Komórkowych Następnej Generacji 
działa w ramach Instytutu Telekomunikacji Wydziału 
Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. Zajmuje się 
wszystkimi technicznymi zagadnieniami związanymi  
z sieciami komórkowymi następnej generacji (5G, 6G)  
– prowadzi badania naukowe dotyczące sieci 6G 
i realizuje analizy oraz doradza w zagadnieniach 
wdrożenia sieci 5G w Polsce i w Europie. 

Jego Członkowie pracują nie tylko przy realizacji 
projektów badawczych, ale również przy praktycznych 
rozwiązaniach wdrażania sieci 5G razem z dostawcami 
sprzętu i operatorami sieci komórkowych.

Ponadto Członkowie Zespołu doradzają Rządowi RP 
w zakresie cyberbezpieczeństwa 5G, Ministerstwu 
Infrastruktury w zakresie sieci 5G dla autonomicznej 
motoryzacji, jak również innym podmiotom  w zakresie 
zagadnień dotyczących 5G. Na poziomie europejskim 
pracują przy ciałach standaryzacyjnych 3GPP, O-RAN 
Alliance oraz z Komisją Europejską (Agencja UE 
ds. Cyberbezpieczeństwa – ENISA) przy tematyce 
cyberbezpieczeństwa 5G.

KONTAKT

dr hab. inż. Jordi Mongay Batalla, prof. uczelni
jordi.mongay.batalla@pw.edu.pl

http://mobilenetworks.tele.pw.edu.pl/

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � dostęp do instalacji 5G New Radio (5G NR) połączonej do EPC (Non-
-standalone) – infrastruktura ta została zestawiona we współpracy  
z operatorem Orange i dostawcą sprzętu Ericsson; obejmuje dwie 
anteny Ericsson AIR 6488 Massive MIMO obsługujące standardowe 
sektory (120 stopni) przeznaczone do typowej komunikacji 
bezprzewodowej i działające w trybie Non-Standalone

 � dostęp do infrastruktury szkieletowej 5G Core standalone  
– umożliwiającej realizowanie zaawansowanych prac badawczych 
dotyczących nowych funkcjonalności, takich jak network slicing 
czy funkcje zarządzania opartego na sztucznej inteligencji;  
we wdrażanym tesbedzie, 5G Core umożliwia dostęp  
do następujących funkcji sieciowych NF: NRF, PCF+PCRF, UDM+ 
AUSF + HSS/HLR, AMF+MME/SGSN, NSSF, SMF+S/PGW-C, 
UPF+S/PGW-U (NFVO jest wdrożony do orkiestracji sieci, a VNFM  
do zarządzania VNF w swojej własnej lokacji)

OFEROWANE USŁUGI

 � planowanie i wymiarowanie sieci 5G
 � testowanie usług i aplikacji w sieci 5G
 � opracowanie rozwiązań mobilnej sieci rdzeniowej 
 � ekspertyza sieci mobilnych 5G/6G
 � opracowanie i wdrożenie planów oszacowania ryzyka sieci 

biznesowych

WYBRANE OSIĄGNIĘCIA

 � doradztwo w Ministerstwie Infrastruktury oraz Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów odnośnie do wdrożenia sieci 5G i cyberbezpieczeń-
stwa sieci

 � doradztwo techniczne w grupie roboczej European Blockchain Servi-
ces Infrastructure (EBSI)

 � Złoty Cyborg dla liderów Telekomunikacji

WYBRANE PROJEKTY

 � Security framework for 5G network based on multiple 
providers: specification, implementation and development of 
evaluation process (CyberSecIdent IV, NCBR, 2021–2024)

 � Adaptacja do świadomości kontekstowej dla usług eMBB  
w sieciach 5G (Sonata bis, NCN, 2019–2022)

 � 5G and next generation mobile Performance compliance 
testing assurance (Celtic-Plus 5G-Perfecta, European Celtic-
Plus Programme, 2019–2021)

 � Wdrażanie sieci 5G w gospodarce polskiej (Gospostrateg 5G@
PL, NCBR, 2018–2021)

 � 5G certification scheme as Non CEI expert in 5G cybersecurity 
risk assessment within the European Union Agency for 
Cybersecurity (ENISA)
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SMoG – GRUPA 
MODELOWANIA 
OPROGRAMOWANIA 

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

KONTAKT

dr hab. inż. Michał Śmiałek, prof. uczelni
michal.smialek@ee.pw.edu.pl

(+48) 22 628 45 68
smog.iem.pw.edu.pl

Zespół SMoG działa na Wydziale Elektrycznym 
i zajmuje się różnymi aspektami wytwarzania 
oprogramowania, szczególnie zagadnieniami języków 
programowania i modelowania oprogramowania. 

W obszarze zainteresowań zespołu znajdują się 
również zagadnienia obliczeń wysokoskalowych 
(obliczenia wymagające dużych zasobów 
obliczeniowych) i języków ułatwiających tworzenie 
aplikacji obliczeniowych dla różnorodnych 
zastosowań w działalności innowacyjnej (innowacje 
usług, produktów) i innych dziedzinach. 

Zespół koordynował i uczestniczył w projektach 
we współpracy z innymi państwami członkowskimi 
Unii Europejskiej. Był koordynatorem naukowym 
projektu ReDSeeDS (6 Program Ramowy 
Badań UE), uczestniczył w projekcie REMICS 
(7 Program Ramowy Badań UE) oraz obecnie 
koordynuje konsorcjum projektu BalticLSC 
(Program Interreg BSR). Współpracował również  
z firmami takimi jak: EurA A.G (Niemcy), Tartu 
Science Park (Estonia), Infovide-Matrix S.A. (przejętą 
przez ASSECCO POLAND), Blu Age Software 
(Francja), PRO DV Software AG (Niemcy), Softeam 
(Francja) oraz Visma Software (Norwegia).

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA #MODELOWANIE OPROGRAMOWANIA 
#ANALIZA I PROJEKTOWANIE OPROGRAMOWANIA  
#JĘZYKI PROGRAMOWANIA I MODELOWANIA OPROGRAMOWANIA 
#SYSTEMY OBLICZEŃ WYSOKOSKALOWYCH (HPC) 
#SYSTEMY OBLICZEŃ INŻYNIERSKICH

WYBRANE PROJEKTY

 � ReDSeeDS (Requirements Driven Software Development System) 
– zaawansowany system umożliwiający automatyczną translację 
wymagań zapisanych w formie modeli w działający kod systemu 
spełniający te wymagania (UE, 6 Program Ramowy, 2006–2009)

 � REMICS (REuse and Migration of legacy applications  
to Interoperable Cloud Services) – wytworzenie podsystemu 
migracji oprogramowania poprzez odzyskiwanie scenariuszy 
działania systemu, powstanie wtyczki do systemu ReDSeeDS 
umożliwiającej automatyzację zbierania scenariuszy przebiegu  
i generację wynikowego kodu systemu (UE, 7 Program Ramowy, 
2011–2013)

 � BalticLSC (Baltic Large Scale Computing) – zbudowanie 
międzynarodowej sieci dla obliczeń wysokoskalowych, 
wykorzystującej innowacyjny język i narzędzia do efektywnego 
tworzenia złożonych aplikacji dla obliczeń w różnorodnych 
dziedzinach zastosowań (European Regional Development Fund, 
2018–2021)

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � system ReDSeeDS umożliwiający automatyczną translację 
wymagań oprogramowania w działający kod w wybranym 
języku programowania

 � system BalticLSC umożliwiający łatwe tworzenie złożonych 
aplikacji obliczeniowych oraz ich efektywne uruchamianie 
w sieci łączącej wiele serwerów, klastrów i centrów 
obliczeniowych

Zespół dysponuje zasobami obliczeniowymi w formie serwerów 
połączonych w klaster obliczeniowy. Standardowa konfiguracja 
pojedynczego serwera: karta RTX 2080Ti, 128 GB RAM, Intel Core 
i9. Zespół posiada również dostęp do całej międzynarodowej sieci 
obliczeniowej w ramach projektu BalticLSC

OFEROWANE USŁUGI

 � opracowywanie aplikacji obliczeniowych dla różnych dziedzin 
zastosowań w przemyśle, usługach, medycynie, ochronie 
środowiska, meteorologii itd. (w ramach systemu BalticLSC 
i uruchamiane w wydajnym środowisku obliczeniowym  
w ramach budżetu projektu)

 � zastosowanie nowoczesnych języków i metod modelowania 
oprogramowania w projektach wytwarzania oprogramowania 
– metody wypracowane zarówno w ramach projektów 
badawczych (ReDSeeDS, REMICS, BalticLSC), jak i projektów 
realizowanych w przemyśle wytwarzania oprogramowania

http://smog.iem.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ PROJEKTOWANIA 
SYSTEMÓW CAD/CAM
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA 

#SYSTEMY CAD/CAM/CAE #WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ 
#RZECZYWISTOŚĆ ROZSZERZONA #RZECZYWISTOŚĆ MIESZANA 
#MODELOWANIE GEOMETRYCZNE #WIZUALIZACJE #GRAFIKA 
KOMPUTEROWA #WIDZENIE KOMPUTEROWE #SYMULACJE FIZYCZNE 
#GRY KOMPUTEROWE #PROGRAMOWANIE MASZYN CNC #DRUK 3D  

Zespół działa w  ramach Zakładu Projektowania  
Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania  
Medycyny na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyj-
nych PW. 

Ma duże doświadczenie w rozwijaniu i optymalizacji  
systemów CAD/CAM oraz projektowaniu i przetwarza-
niu środowisk wirtualnych z użyciem technologii VR/AR. 
Członkowie Zespołu od lat realizują projekty na zlecenie 
firm krajowych i zagranicznych oraz ośrodków nauko-
wo-badawczych.  

Zespół specjalizuje się w  metodach modelowania  
geometrycznego i algorytmach grafiki komputerowej, 
ze szczególnym uwzględnieniem wizualizacji kształtu 
złożonych obiektów, efektów symulacji komputerowych 
oraz różnych aspektów generowania obrazów w czasie 
rzeczywistym, wykorzystując potencjał współczesnych 
kart graficznych, obliczeń równoległych i rozproszo-
nych. 

Prowadzone badania obejmują również konstruk-
cję efektywnych i dokładnych metod projektowania  
dynamicznej interakcji ze sceną 3D, algorytmy planowa-
nia i weryfikacji trajektorii ruchu w wielowymiarowych 
przestrzeniach konfiguracji oraz programowanie i wery-
fikację zadań dla obrabiarek sterowanych numerycznie 
i robotów.  

KONTAKT

dr inż. Joanna Porter-Sobieraj
cadcam@mini.pw.edu.pl

(+48) 22 234 70 57 
cadcam.mini.pw.edu.pl

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � nowoczesne laboratorium ze stacjami roboczymi 
wyposażonymi w  karty graficzne GeForce RTX oraz 
z dostępem do wydajnego klastra obliczeniowego GPGPU 

 � gogle wirtualnej rzeczywistości Valve Index, Oculus Rift S, 
Oculus Quest, Oculus Rift, HTC Vive z kontrolerami, okulary 
NVIDIA 3D Vision 

 � czujniki gestów Leap Motion 
 � sensory Microsoft Kinect 
 � kierownice i manipulatory ze sprzężeniem zwrotnym 
 � skaner 3D NextEngine 
 � drukarki 3D Creality Cr-10 v2
 � frezarki CNC3018 
 � kamery wideo 

WYBRANE PROJEKTY

 � Edukacja w wirtualnej rzeczywistości (NCBR, POWER 2014–
2020, 2019–2022) 

 � Badanie wpływu zastosowania technik programowania 
równoległego i  rozproszonego na wydajność algorytmu 
SLAM (1000 realities Sp. z o.o., 2020) 

 � Model masowo-sprężysty w symulacji wytrzymałościowej 
struktur kompozytowych drukowanych 3D filamentem 
z ciągłych włókien (9T Labs, 2020) 

 � Generowanie i  optymalizacja wielowłóknowych 
i  wielopasmowych aranżacji w  druku 3D dla części 
składających się z obszarów zakazanych (9T Labs, 2019–
2021) 

 � Numeryczne środowisko do automatycznej generacji 
geometrii 3D (QuickerSim Sp. z o.o., 2019)

  OFEROWANE USŁUGI

 � rozszerzanie i integrowanie systemów CAD/CAM/CAE 
 � usługi badawcze w  zakresie technologii rzeczywistości 

wirtualnej, mieszanej i rozszerzonej 
 � tworzenie dedykowanych rozwiązań VR/AR 
 � projektowanie interfejsów naturalnych oraz doświadczeń 

użytkownika (UI/UX) 
 � opracowanie innowacyjnych metod modelowania złożonej 

geometrii 
 � wydajna wizualizacja i  symulacja zjawisk i  procesów 

fizycznych 
 � optymalizacja algorytmów i struktur danych 

mailto:cadcam%40mini.pw.edu.pl%20?subject=
http://cadcam.mini.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ PRZETWARZANIA 
I ANALIZY STRUMIENI 
DANYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

#ANALIZA DANYCH #UCZENIE MASZYNOWE  
#STRUMIENIE DANYCH #BIG DATA 

Zespół przetwarzania i  analizy strumieni składa się 
z pracowników i doktorantów związanych z Zakładem 
Systemów Przetwarzania Informacji Wydziału 
Matematyki i Nauk Informacyjnych PW. 

Przedmiotem prac Zespołu są metody wstępnego 
przetwarzania danych, metody uczenia maszynowego 
oraz systemy informatyczne bazujące na platformach 
Big Data. Zainteresowania Zespołu są szczególnie  
skoncentrowane na algorytmach i  całościowych  
rozwiązaniach dedykowanych dla tzw. inteligentnych 
miast (ang. Smart City) oraz zastosowań przemysło-
wych. Metody rozwijane przez Grupę powstają m.in. we 
współpracy z przedstawicielami przedsiębiorstw oraz 
ośrodków badawczych, w tym z zespołami z Hiszpanii, 
Francji i Nowej Zelandii. 

Członkowie Zespołu dysponują rozległym doświadcze-
niem w przygotowaniu, zarządzaniu i realizacji projek-
tów (szczególnie projektów R&D finansowanych zarów-
no ze środków krajowych, jak i zagranicznych), w tym  
w przygotowaniu i realizacji projektów międzynarodo-
wych np. Horyzont 2020.

KONTAKT

dr hab. inż. Maciej Grzenda, prof. uczelni
maciej.grzenda@pw.edu.pl

(+48) 22 621 93 12
www.mini.pw.edu.pl/~grzendam

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � zasoby serwerowe Wydziału Matematyki i  Nauk 
Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, służące do 
realizacji obliczeń i oceny nowych metod analizy danych

WYBRANE PROJEKTY

 � VaVeL: Variety, Veracity, VaLue: Handling the Multiplicity of 
Urban Sensors (UE, Horyzont 2020, ICT-16, 2015–2018)

 � LOKKOM: Kompleksowe metody wyznaczania lokalizacji 
terminala sieci telefonii komórkowej przemieszczającego 
się w terenie otwartym i budynkach (NCBR, 2014–2016)

 � CoMobility: Co-designing inclusive mobility (Icelend, 
Liechtenstein, Norway Grants, 2021–2024)

 � Metody uczenia maszynowego dedykowane dla niepełnych 
strumieni danych (POB Sztuczna Inteligencja i Robotyka, 
2020–2021)

  OFEROWANE USŁUGI

 � przygotowanie analiz oraz całościowych rozwiązań 
informatycznych dedykowanych dla zagadnień 
praktycznych – wstępne przygotowanie danych oraz ocena, 
dobór istniejących lub przygotowanie dedykowanych 
metod uczenia maszynowego adekwatnych dla danego 
zagadnienia. Przykładowe zagadnienia: 

 ◻ predykcja wyników procesów przemysłowych,  
np. gładkości produktu będącego efektem obróbki  
skrawaniem przy zadanych parametrach i obserwowanej 
charakterystyce pracy urządzeń 

 ◻ prognozowanie liczby zapytań do usług sieciowych
 ◻ identyfikacja cech behawioralnych ułatwiających 

autoryzację użytkownika
 ◻ identyfikacja grup odbiorców o  zbliżonych profilach 

zapotrzebowania na usługi systemów infrastruktury, 
np. zapotrzebowania na wodę lub ciepło w systemach 
energetyki cieplnej

mailto:maciej.grzenda%40pw.edu.pl%20?subject=
http://www.mini.pw.edu.pl/~grzendam
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MI2.AI - RESPONSIBLE 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
ZESPÓŁ BADAWCZY  
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

 INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA; 
 INFORMATYKA

#ANALIZA DANYCH #UCZENIE MASZYNOWE 
#INTERPRETOWALNE UCZENIE MASZYNOWE #SZTUCZNA INTELIGENCJA 
#WYJAŚNIALNA SZTUCZNA INTELIGENCJA #STATYSTYKA 
#DATA SCIENCE #ANALIZA DANYCH MEDYCZNYCH 
#PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO #WIZUALIZACJA DANYCH 

KONTAKT

dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. uczelni
przemyslaw.biecek@pw.edu.pl 

(+48)  22 621 93 12
mi2.mini.pw.edu.pl

Zespół badawczy MI2 Data Lab działa na Wydziale Matematyki 
i Nauk Informacyjnych PW oraz na Wydziale Matematyki, 
Informatyki i Mechaniki UW. Składa się z matematyków oraz 
informatyków posiadających doświadczenie w analizie danych, 
budowaniu modeli uczenia maszynowego oraz ich walidacji.

Obszary badań Zespołu:

 � budowanie modeli zgodnie z regułami odpowiedzialnego 
uczenia maszynowego do rozwiązywania rzeczywistych 
problemów (ang. Responsible ML),

 � analiza danych medycznych, zarówno w formie tabelarycz-
nej, jak i w postaci zdjęć oraz tekstu,

 � budowanie rozwiązań opartych o przetwarzanie języka  
naturalnego,

 � budowanie oraz zarządzanie oprogramowaniem do  
odpowiedzialnego uczenia maszynowego.

Zespół współpracował z wieloma firmami oraz instytucjami 
takimi jak: LekSeek, Biuro Informacji Kredytowej, 
Daftcode, Nethone, McKinsey & Company, Neptune.ai, 
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Śląski Uniwersytet 
Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Medyczny im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum 
Onkologii.

 INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � webserwer dla usług REST 
 � użytkowy serwer 24xCPU, 258GB RAM, 48 TB HDD 
 � superkomputer GPU 16x NVIDIA A100, CPU 4x AMD Rome 

7742, 3TB RAM, 1PB HDD + SSD
 � drukarka 3D

WYBRANE PROJEKTY

 � HOMER: Uczenie maszynowe zorientowane na człowieka 
(NCN, SONATA BIS, 2020–2025) 

 � Innowacyjny moduł systemu analizy danych medycznych 
i leków dedykowany dla sektora medycznego (NCBR, 2018–
2020) 

 � DALEX: Lokalne, brzegowe i globalne objaśnienia złożonych 
modeli uczenia maszyn (NCN, Opus 2018–2022) 

 � MLGenSig (Machine Learning Genetic Signatures) Metody 
uczenia maszynowego w budowie zintegrowanych sygnatur 
genetycznych (NCN Opus, 2017–2021)

  OFEROWANE USŁUGI

 � wsparcie w opracowaniu modeli uczenia maszynowego 
stosowanych do problemów tabelarycznych, tekstowych 
oraz obrazowych 

 � wsparcie w budowaniu prototypu modelu, produktyzacji 
modelu 

 � przeprowadzanie ekspertyz i audytów modeli w zakresie wy-
jaśniania i walidacji fairness modeli uczenia maszynowego 

 � opracowywanie dedykowanego oprogramowania wspiera-
jącego analizę oraz wizualizację danych

mailto:przemyslaw.biecek%40mini.pw.edu.pl%20%20?subject=
http://mi2.mini.pw.edu.pl/
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ZESPÓŁ 
PROGRAMOWANIA 
PROCESORÓW GPU 
I ALGORYTMÓW 
RÓWNOLEGŁYCH HPC
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA; 
INFORMATYKA  

#GPGPU #GPU #ALGORYTMY RÓWNOLEGŁE #ETL 
 #OBLICZENIA INTENSYWNE #SIMD #MASOWE OPERACJE NA DANYCH

Zespół programowania procesorów GPU i algorytmów 
równoległych HPC  działa w  ramach Zakładu 
Systemów Przetwarzania Informacji na Wydziale 
Matematyki i Nauk Informacyjnych PW. 

Karty obliczeniowe GPU oferują imponujące możli-
wości przetwarzania równoległego, łącząc ogromną 
moc z oszczędnością energii. Zespół zajmuje się opra-
cowywaniem i praktycznym zastosowaniem nowych 
algorytmów i struktur danych, które pozwalają w pełni 
wykorzystać moc obliczeniową nowoczesnych kopro-
cesorów SIMD (Single Instruction Multiple Data). 

Wyniki badań Zespołu znajdują zastosowanie  
w wyszukiwaniu i kompresji danych, cyberbezpie-
czeństwie, indeksowaniu i przetwarzaniu infor-
macji, usprawnianiu i przyspieszaniu procesów 
ETL (Encode-Transform-Load), genomice, prze-
twarzaniu strumieni danych i wielu innych.     

Zespół specjalizuje się również w wysokowydajnych 
obliczeniach na wielu kartach GPU w  klastrach 
i, szerzej, w rozproszonym przetwarzaniu danych. 

KONTAKT

dr inż. Krzysztof Kaczmarski
krzysztof.kaczmarski@pw.edu.pl

(+48) 22 234 59 23 
centrum.datascience.edu.pl/gpu

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � klaster Eden: 4 maszyny NVIDIA DGX A100 w  sumie 
oferujące: CPU: 256 Cores, 5 TB RAM. GPU: 221184 Cores, 
1280 GB RAM. Komunikacja wewnętrzna: Mellanox QM8700 
Infiniband 200Gbps, Komunikacja zewnętrzna: Mellanox 
SN2700 Ethernet 100 Gbps. Serwer składu danych: DDN 
AX400I 256TB+SS9012 1PB 

 � komputer Pascal1: Dell C4130 oferujący 4 karty NVIDIA 
P100. CPU: 36 Cores, 250 GB RAM. GPU: 14336 Cores, 64GB 
RAM. 

 OFEROWANE USŁUGI

 � opracowywanie algorytmów i implementowanie bibliotek 
użytkowych dla procesorów GPU:

 ◻ wykonujących operacje związane z masowym przetwa-
rzaniem danych, np. na potrzeby baz danych, indeksowa-
nia dużych zbiorów danych itd.

 ◻ przyspieszających transfer danych pomiędzy urządzenia-
mi za pomocą dedykowanych metod kompresji 

 ◻ parsujących dane, w tym dane tekstowe liniowe oraz pół-
strukturalne 

 ◻ przygotowujących dane do dalszego przetwarzania, 
w  tym w  ramach złożonych procesów ETL (Encode-
Transform-Load) 

 ◻ przetwarzających wszelkiego rodzaju dane genomiczne
 � przeróbki istniejących rozwiązań i aplikacji pozwalające 

na przeniesienie algorytmów na procesory GPU w celu ich 
przyspieszenia 

 � pomoc w  uruchomieniu zadań obliczeniowych GPU  
na klastrze Eden działającym na wydziale MiNI PW w zakre-
sie zadań obliczeniowych klasy HPC

WYBRANE PROJEKTY

 � Biblioteka flavors: Szybkie indeksowanie i wyszukiwanie 
w drzewach Trie dla GPU (open-source: github.com/mis-
wut/flavors)

 � Biblioteka feathergpu: Superszybkie metody lekkiej 
kompresji na GPU (open-source: github.com/mis-wut/
feathergpu)

KNOW-HOW

 � Moduł szybkiego tworzenia szeregów czasowych z logów 
tekstowych na procesorze GPU (2020)

mailto:krzysztof.kaczmarski%40pw.edu.pl%0D?subject=
http://centrum.datascience.edu.pl/gpu
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OŚRODEK BADAŃ  
DLA BIZNESU
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA 

#OPTYMALIZACJA #UCZENIE MASZYNOWE #SZTUCZNA INTELIGENCJA 
#ANALIZA DANYCH #BIG DATA #CYBERBEZPIECZEŃSTWO
#SIECI NEURONOWE #WYKRYWANIE ANOMALII #ROZPOZNAWANIE WZORCÓW 
#ANALIZA STATYSTYCZNA

KONTAKT

dr inż. Marcin Luckner
marcin.luckner@pw.edu.pl

(+48) 22 621 93 12
obb.mini.pw.edu.pl

Ośrodek Badań dla Biznesu funkcjonuje od 2011 roku  
na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych PW. 
Jego kadra łączy znajomość ́nowoczesnych technik 
komputerowych z bogatym zapleczem matematycz-
nym. Doświadczeni kierownicy z certyfikatami Agile 
Project Managment, PRINCE2 Practitioner i Project 
Management Professional zapewniają profesjonalną 
realizację projektów. 

Główne obszary badawcze to:
 � uczenie maszynowe, 
 � sztuczna inteligencja, 
 � optymalizacja, 
 � analiza danych, 
 � statystyka i prawdopodobieństwo. 

Ośrodek realizuje prace badawczo-rozwojowe  
dla spółek akcyjnych i  spółek skarbu państwa  
(m.in. Orange S.A, Barlinek S.A, Poczta Polska S.A)  
oraz prowadzi badania pilotażowe dla startupów. 
Dodatkowo zrealizował wiele grantów krajowych 
(NCBR) i europejskich (Horyzont 2020). 

Ponadto Ośrodek oferuje szkolenia dostosowane 
do potrzeb klienta biznesowego, m.in. z  uczenia 
maszynowego i  statystycznej analizy danych. 
Popularyzuje wyniki badań poprzez prestiżowe 
publikacje i wdraża studentów w proces realizacji 
projektów naukowych.

 OFEROWANE USŁUGI

 � realizacja projektów badawczo-rozwojowych z  zakresu informatyki 
i matematyki

 � przeprowadzenie proof-of-concept rozwiązań opartych o  uczenie 
maszynowe i sztuczną inteligencję

 � optymalizacja zysków, kosztów, zużycia surowców, z wykorzystaniem 
algorytmów matematycznych i uczenia maszynowego

 � analiza danych, w tym danych z systemów Big Data, struktur grafowych, 
danych przestrzennych

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

Ośrodek korzysta z  infrastruktury Wydziału Matematyki i  Nauk 
Informacyjnych PW obejmującej klastry obliczeniowe, wyposażenia 
laboratoriów VR, GPU i  CAD/CAM, laboratorium biomedycznego 
i laboratorium systemów wbudowanych.

WYBRANE PROJEKTY

 � Sztuczna inteligencja, biometria oraz zaawansowane profilowanie dla 
innowacyjnej ochrony kont użytkowników w bankowości elektronicznej 
(na zlecenie firmy Nethone,  NCBR, 2018–2019)

 � Modelowanie ryzyka kredytowego w oparciu o dane społecznościowe (na 
zlecenie firmy FinAi, NCBR, 2018–2019)

 � VaVeL: Variety, Veracity, VaLue: Handling the Multiplicity of Urban 
Sensors – analiza danych strumieniowych z sensorów miejskich (projekt 
realizowany m.in. z Urzędem m.st. Warszawy, Orange i IBM, UE, Horyzont 
2020, 2016–2018)

 � Opracowanie algorytmów planowania dynamicznego (na zlecenie 
P.P.U OMEGA, EFRR, 2016–2017)

 � Opracowanie narzędzia do optymalizacji struktury surowca (na zlecenie 
firmy Barlinek SA, 2016–2017)

mailto:marcin.luckner%40pw.edu.pl%20?subject=
http://obb.mini.pw.edu.pl
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PRACOWNIA OBRAZOWYCH  
I POMIAROWYCH 
ZASTOSOWAŃ REZONANSÓW 
MAGNETYCZNYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA; 
BIOINŻYNIERIA; OBRAZOWANIE MRI; RELAKSONOMETRIA NMR 

#MRI #DNP 

Pracownia obrazowych i pomiarowych zastosowań 
rezonansów magnetycznych działa w ramach Za-
kładu Elektroniki Jądrowej i Medycznej na Wydziale 
Elektroniki i Technik Informacyjnych. 

Główne zainteresowania pracowni dotyczą 
zjawisk rezonansów magnetycznych: Jądrowego 
Rezonansu Magnetycznego (NMR), Elektronowego 
Rezonansu Paramagnetycznego (EPR) oraz badania 
mechanizmów indukowania i utrzymywania 
wysokich stopni polaryzacji spinowej zwanej 
hiperpolaryzacja. Hyperpolaryzacja próbek stałych 
(C13, Si29) czy gazowych (He3, Xe129) pozwala 
na wzmocnienie ich sygnału NMR o cztery rzędy 
wielkości. 
Prowadzone w pracowni prace dotyczą moni-
torowania dynamiki szybkich procesów czy po-
miary niskich stężeń atomowych in vitro i in vivo 
z wykorzystaniem danych obrazowych MRI w szcze-
gólności: funkcjonalnego rezonansu magnetyczne-
go (fMRI) [obrazowanie BOLD], perfuzji narządowej 
MRI, dyfuzji (DWI) czy spektroskopii lokalizowanej 
MRS. 

Dotychczasowi klienci pracowni to m.in.: Instytut 
Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Instytut 
Biocybernetyki i  Bioinżynierii IBIB PAN, Klinika 
Małych Zwierząt SGGW, Warszawski Uniwersytet 
Medyczny oraz Wojskowy Instytut Medycyny 
Lotniczej.

KONTAKT

dr hab. inż. Piotr Bogorodzki, prof. uczelni 
piotr.bogorodzki@ire.pw.edu.pl   

www.ire.pw.edu.pl/zejim 

Główne kierunki badań prowadzonych przez Zespół:
 � Opracowywanie nowych metod analizy danych obrazo-

wych z rezonansów magnetycznych: EPR, NMR, DWI, fMRI, 
MRS

 � Projektowanie nowych urządzeń badawczych i aparatury 
wspomagającej prace doświadczalne w rezonansie ma-
gnetycznym

 � Badania i rozwój rozwoju technik i technologii hiperpolary-
zacji w obrazowaniu MR wykorzystujace zjawisko przeno-
szenia magnetyzacji elektronowej (wielokrotnie wiekszej 
od magnetyzacji jądrowej) na jądrową w polu elektroma-
gnetycznym (Dynamic Nuclear Polarization DNP)

 � Rozwój technik hiperpolaryzacji z wykorzystaniem pom-
powania optycznego (optical pumping, OP) wykorzystu-
jącego pobudzone spolaryzowanym światłem laserowym 
elektrony metali alkalicznych do indukowania polaryzacji 
jądrowej w gazach szlachetnych takich jak hel, xenon  
i krypton

 � Opracowanie metod pobudzania i akwizycji sygnału NMR/
MRI dostosowanych do próbek optymalizowanych pod 
kątem zachowania magnetyzacji

 � Rozwój innowacyjnych hiperpolaryzowanych znaczników 
MR, identyfikacja nowych i rozszerzenie istniejącej 
bazy chemicznych i biologicznych zagadnień badanych 
technikami hiperpolaryzowanym NMR I MRI

WYBRANE PROJEKTY

 � Mikrofalowa Broń Obezwładniająca (MBO) (NCBR, 2014–
2023)  

 � Samonaprowadzające na receptory integrynowe „termicz-
nie reaktywne” wielofunkcyjne nanocząstki magnetyczne 
enkapsulowane w kilku warstwach grafenu w molekular-
nym obrazowaniu MR przeciwnowotworowej terapii opar-
tej na personalizowanej nanomedycynie czasu rzeczywi-
stego (NCBR, ERA-NET EuroNanoMed-II, 2015–2019)  

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � tomograf Rezonansu Magnetycznego G-Scan firmy ESAOTE  
 � tomograf Rezonansu Magnetycznego Picker z  konsolą 

naukową PROSBA   

OFEROWANA USŁUGA

 � projektowanie układów 

PATENT

 � Nanocząstki pokrytego grafenem żelaza do zastosowa-
nia do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego 
(Graphene-encapsulated iron nanoparticles for use in ma-
gnetic resonance imagining, P.433152)

http://www.ire.pw.edu.pl/zejim
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PRACOWNIA CYFROWEGO 
PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW 
POMIAROWYCH (CPSP)

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

KONTAKT

prof. dr hab. Roman Z. Morawski
r.morawski@ire.pw.edu.pl

(+48) 22 234 77 21
www.ire.pw.edu.pl/cpsp

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#METROLOGIA #PRZETWARZANIE DANYCH POMIAROWYCH 
#MONITORING MOBILNOŚCI OSÓB #CZUJNIKI RADAROWE #CZUJNIKI GŁĘBI

Pracownia CPSP jest częścią Zakładu Inżynierii 
Multimediów w  Instytucie Radioelektroniki 
Technik Multimedialnych na Wydziale 
Elektroniki i  Technik Informacyjnych PW. 
Specjalizuje się w zakresie metod i algorytmów 
przetwarzania danych pomiarowych oraz 
ich zastosowań w  różnych obszarach opieki 
zdrowotnej, ekologii i technologii żywności. 

Projekty realizowane przez Pracownię w ciągu 
ostatnich siedmiu lat dotyczyły głównie prze-
twarzania danych pomiarowych w systemach 
monitoringu opartych na czujnikach radaro-
wych i czujnikach głębi.

WYBRANE PROJEKTY

 � Care support for elderly and disabled people by radar-sensor 
technology (współpraca z  Western Norway University  
of Applied Sciences (Bergen), Norway Grants)

 � Safe at home: Developing and researching an enhanced 
monitoring technology for home-dwelling elderly and disabled 
persons (współpraca z Western Norway University of Applied 
Sciences (Bergen), Regional Research Fund (Norway)) 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � eksperymentalny system do monitoringu mobilności 
osób, oparty na czujnikach radarowych i  czujnikach głębi 
(z oprogramowaniem badawczym umożliwiającym szybkie 
prototypowanie systemów monitoringu dostosowanych  
do konkretnych pomieszczeń)

OFEROWANE USŁUGI

 � projektowanie prototypowych rozwiązań systemów 
monitoringu osób, opartych na czujnikach radarowych 
i  czujnikach głębi, dla zastosowań w  instytucjach służby 
zdrowia

PATENTY

 � Flash Optical Performance Monitor (Patent EP 1,685,663) 
 � Flash Optical Performance Monitor (Patent US 7,315,370) 
 � Method of Interpreting Spectrometric Data (Patent CA 

2,237,944)
 � Method for Extracting Spectral Parameters of Channels from 

Non-Channelised Light (Patent US 6,826,331)
 � Apparatus and Method for Light Spectrum Measurement 

(Patent EP 0,983,490)

mailto:r.morawski%40ire.pw.edu.pl%0D?subject=
https://cpsp.ire.pw.edu.pl/
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KONTAKT

dr hab. inż. Marcin Kołodziej 
marcin.kolodziej@ee.pw.edu.pl 

(+48) 22 234 73 57 
www.sites.google.com/view/biomedyczni/,  

http://sip.iem.pw.edu.pl/index.php/nauka/ze-
spol-naukowy-eeg/

ZESPÓŁ PRZETWARZANIA 
I ANALIZY SYGNAŁÓW 
BIOMEDYCZNYCH

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#PRZETWARZANIE I ANALIZA SYGNAŁÓW #ELEKTROENCEFALOGRAFIA 
#EEG #INTERFEJS MÓZG-KOMPUTER #INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA 
#DATA MINING #ANALIZA SYGNAŁÓW BIOMEDYCZNYCH #DEEP LEARNING 
#ROZPOZNAWANIE EMOCJI #INFORMATYKA AFEKTYWNA 

Zespół działa na Wydziale Elektrycznym PW, a celem 
jego badań jest opracowanie nowych efektywnych 
i ekonomicznych rozwiązań z zakresu bezpośredniej 
komunikacji mózg–komputer, z  wykorzystaniem 
sygnałów EEG pozyskanych głównie w  trybie 
bezinwazyjnym. 

W  efekcie prac Zespołu powstały nowe algorytmy 
z  zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów EEG 
(usuwanie artefaktów, ekstrakcja cech, selekcja cech, 
klasyfikacja) umożliwiające radykalne ograniczenie 
liczby używanych elektrod.  

Aktualnie prowadzone są zaawansowane i  szeroko 
zakrojone prace związane z predykcją i wykrywaniem 
napadów epileptycznych na podstawie analizy sygnałów 
EKG, EEG, ECoG. Badania prowadzone są we współpracy 
z Kliniką Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego.  

WYBRANE PROJEKTY

 � Expert system for recognition of emotions with the use of EEG 
signal (Samsung R&D, 2012–2013)

 � Opracowanie metod przetwarzania i analizy sygnału ECoG  
na użytek lokalizacji źródeł epilepsji (2017) 

 � Opracowanie metod akwizycji, przetwarzania i analizy sygnału 
EEG – Metoda rozpoznawania stopnia zmęczenia i obniżenia 
uwagi na podstawie oceny funkcjonowania pracownika oraz 
analizy sygnałów EEG (NCBR, 2017–2019) 

 � Opracowanie efektywnych metod akwizycji i nowych 
algorytmów przetwarzania sygnału EEG na użytek interfejsu 
mózg–komputer (MNiSW, 2010–2011)

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � aparatura do rejestracji sygnałów elektrofizjologicznych 
(EOG, EDA, eye-tracker) 

 � elektroencefalograf (EEG) 
 � autorski system do komunikacji bezpośredniej mózg–

komputer (interfejs mózg–komputer) 
 � autorskie stanowisko do rozpoznawania emocji (EEG, 

EOG, EDA, eye-tracker, skaner 3D twarzy) 

OFEROWANE USŁUGI

 � opracowanie wyspecjalizowanych metod przetwarzania 
i analizy sygnałów fizjologicznych

 � analiza sygnałów biomedycznych (EEG, EKG, EMG i inne) 
– oprócz sygnałów elektrofizjologicznych w obszarze 
zainteresowań Zespołu mieszczą się również sygnały 
wideo oraz audio 

OPRACOWANIA

 � System do komunikacji bezpośredniej mózg–komputer 
(interfejs mózg-komputer) 

 � Stanowisko do rozpoznawania emocji (EEG, EOG, EDA,                   
eye-tracker, skaner 3D twarzy)  

http://www.sites.google.com/view/biomedyczni
http://sip.iem.pw.edu.pl/index.php/nauka/zespol-naukowy-eeg
http://sip.iem.pw.edu.pl/index.php/nauka/zespol-naukowy-eeg
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PRACOWNIA 
BIOPRZEPŁYWÓW
ZESPÓŁ BADAWCZY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA 

#HEMODYNAMIKA #KRĄŻENIE MÓZGOWE #MECHANIKA TĘTNIC  
#KRĄŻENIE PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO #TĘTNIAKI #BADANIA EX VIVO 
#MODELOWANIE MATEMATYCZNE #MODELOWANIE KOMPUTEROWE  
#NUMERYCZNA MECHANIKA PŁYNÓW #BIOPRZEPŁYWY

Pracownia Bioprzepływów jest częścią Zakładu 
Diagnostyki i  Monitorowania Procesów Instytutu 
Automatyki i Robotyki Wydziału Mechatroniki PW.

W swojej działalności skupia się na zagadnieniach związa-
nych z inżynierią biomedyczną. Istotnym obszarem działal-
ności pracowni są badania eksperymentalne i numeryczne 
związane z hemodynamicznymi uwarunkowaniami krąże-
nia mózgowego. Wśród osiągnięć Zespołu należy również 
wymienić opracowanie metodyki przeprowadzania testu  
infuzyjnego i  opatentowanie układu do wyznaczania 
parametrów kompensacyjnych przestrzeni wewnątrz-
czaszkowej. We współpracy z Warszawskim Uniwersyte-
tem Medycznym Zespół przeprowadził unikalne badania  
wytrzymałości ścian tętnic mózgowych oraz tętniaków. 
Prowadzi również prace badawcze związane z krążeniem 
krwi w kole tętniczym mózgu.

Przedstawiciele pracowni we współpracy z  PMOD 
Technologies LLC uczestniczą także w pracach w zakresie 
wykorzystania obrazowych danych medycznych do 
przeprowadzania symulacji przepływowych dopasowanych 
do pacjenta. W  zakresie analiz CFD realizowane były 
również badania wychodzące poza zakres bioprzepływów. 
Obejmowały one między innymi opracowanie mieszalnika 
w  technologii MEMS oraz analizy numerycznej 
aerodynamiki polskiego supersamochodu Arrinera 
Hussarya.

KONTAKT

dr inż. Adam Piechna
adam.piechna@pw.edu.pl

(+48) 22 849 96 16
www.pracowniabioprzelywow.blogspot.com

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � stanowisko do badania wytrzymałości naczyń krwionośnych
 � model koła tętniczego mózgu wykonany ze szkła 

organicznego pozwalający na badanie krążenia mózgowego
 � badania symulacyjne w oparciu o oprogramowanie ANSYS

WYBRANE PROJEKTY

 � Badania krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego zakończone 
między innymi opracowaniem algorytmu skracającego czas 
trwania testu infuzyjnego (projekt własny PW, 2004–2016)

 � Badania symulacyjne mieszania w  mikromikserach 
wykonanych technologią MEMS, propozycja konstrukcji 
urządzenia opartej o zasady biomimetyczne (projekt własny, 
2006–2009)

 � Eksperymentalne i  numeryczne badania przepływów 
w  krętych kanałach, zakończone opracowaniem 
fenomenologicznego wzoru na opór krętych kanałów dla 
szerokiego zakresu liczb Deana (projekt własny, 2010–2012)

 � Badania aerodynamiki polskiego supersamochodu Arrinera 
Hussarya (we współpracy z  Arrinera, wydziałem MEiL 
i Symkom, 2015–2018)

 � Biomechaniczne badania własności tętnic mózgowych  
i  tętniaków, zakończone określeniem wartości ciśnień 
pękania oraz odkształceń krytycznych (we współpracy 
z WUM, 2012–obecnie)

 � Badania hydrodynamicznych uwarunkowań krążenia 
mózgowego, między innymi mechanizmów autoregulacji  
i syndromu odwróconego Robin Hooda (projekt własny PW, 
2012–obecnie)

PATENT

 � Układ do wyznaczania parametrów kompensacyjnych 
przestrzeni wewnątrzczaszkowej podczas testu infuzyjnego 
(PL 217417-B1)  

OFEROWANE USŁUGI

 � pełen  zakres  numerycznych  analiz  przepływowych 
obejmujący:

 ◻ przepływy  laminarne i turbulentne
 ◻ przepływy wielofazowe 
 ◻ wymianę ciepła
 ◻ przemiany fazowe
 ◻ spalanie
 ◻ modelowanie ruchomych elementów

mailto:adam.piechna%40pw.edu.pl%0D?subject=
http://www.pracowniabioprzelywow.blogspot.com
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#INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA #OBRAZOWANIE MEDYCZNE #BIOMECHANIKA 
#ANALIZA RUCHU #OCHRONA RADIOLOGICZNA #DATA SCIENCE 
#PRZETWARZANIE OBRAZÓW (IMAGE PROCESSING) #FANTOMY
#ANALIZY SZEREGÓW CZASOWYCH (TIME SERIES MODELING)  
#ANALIZA PRZYCZYNOWOŚCI (CAUSALITY ANALYSIS)  
#INTELIGENTNE PRZETWARZANIE BIOSYGNAŁÓW #ULTRASONOGRAFIA 
#ECHOKARDIOGRAFIA #MODELE FIZYCZNE LEWEJ KOMORY SERCA 

Zespół Inżynierii Biomedycznej działa na Wydziale 
Mechatroniki PW, w  Instytucie Metrologii i  Inżynierii 
Biomedycznej, przy Zakładzie Inżynierii Biomedycznej 
oraz Zakładzie Elektroniki Medycznej i Przemysłowej.  

Zespół posiada szerokie kompetencje w zakrasie: 
konstrukcyjno-projektowym, opracowywania algorytmów 
akwizycji i przetwarzania danych, ochrony radiologicznej. 
Pozwala to na zindywidualizowane podejście do każdego 
problemu badawczego/wdrożeniowego w  sposób 
całościowy i interdyscyplinarny. 

W  obszarze zainteresowań Zespołu znajdują się 
m.in.: ochrona radiologiczna (narażenie pacjenta 
i  personelu medycznego), konstrukcja detektorów 
promieniowania jonizacyjnego, konstrukcja fantomów 
dedykowanych do prac badawczych, modelowanie 
transportu promieniowania z  wykorzystaniem kodów 
MCNP oraz FLUKA, rozwiązania sprzętowe do pomiaru 
aktywności układu oddechowego i krążenia, rozwiązania 
telemedyczne dla sportowców, zastosowanie sztucznej 
inteligencji do analizy sygnałów biomedycznych, rozwój 
osobistej, elektronicznej aparatury biomedycznej, metody 
obrazowania odkształceń w echokardiografii (Speckle 
Tracking Echocardiography) i  przetwarzania danych 
echokardiograficznych, modelowanie numeryczne 
odkształcania fantomów i  tworzenie syntetycznych 
danych echokardiograficznych, elastografia i pokrewne, 
zastosowanie metod dopplerowskich, wykorzystanie 
sygnałów elektroneurograficznych do sterowania 
ruchem oraz zastosowanie metod przetwarzania obrazów 
w analizie ruchu, np. kolarstwie.

KONTAKT

dr hab. inż. Piotr Tulik
piotr.tulik@pw.edu.pl

  (+48) 22 234 86 44 
www.mchtr.pw.edu.pl

ZESPÓŁ INŻYNIERII 
BIOMEDYCZNEJ
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � aparat rentgenowski z torem wizyjnym
 � otwarty ultrasonograf Ultrasonix SonixTouch Research  

wraz z modułem SonixDAQ i zestawem głowic 
 � modele fizyczne serca, w  różnych wariantach, wraz  

ze stanowiskami umożliwiającymi ich odkształcanie  
 � urządzenia umożliwiające wytwarzanie modeli fizycznych 

i fantomów tkankowych
 � modelowe stanowisko do ultrasonograficznej, obiektywnej oceny 

właściwości mechanicznych i funkcjonalnych mięśni szkieletowych 
 � otwarty system dopplerowski wraz z sondami 
 � system ADInstruments Powerlab 16/35 + Octal BioAmp + Exercise 

Physiology System + Human NIBP Nano System 
 � stymulatory 
 � elektromiograf 
 � liczne sensory z  zakresu robotyki mobilnej: kamery cyfrowe, 

termowizyjne, skanery laserowe Sick, kamery 3D typu Kinect 
 � pneumonitory 
 � bieżnia 
 � cykloergometr 

WYBRANE PROJEKTY

 � Opinia o „Zapewnieniu zgodności wielkości piksela w macierzy 
pomiarowej detektora (obrazu) do wielkości piksela na 
ekranie monitora w stosunku 1:1 dla detektorów o kształcie 
heksagonalnym” (FUJIFILM Europe GmbH Sp. z o.o., 2018)

 � Podstawy metrologiczne terapii z wykorzystaniem promieniowania 
jonizującego (MEiN, program Polska Metrologia, 2022–2024)

OFEROWANE USŁUGI

 � badania z wykorzystaniem medycznego aparatu RTG 
 � konstrukcja specjalistycznych modeli fizycznych  

oraz fantomów do prac badawczych 
 � studia wykonalności i projektowanie badań pilotażowych 
 � opracowanie rozwiązań diagnostycznych wykorzystujących 

sztuczną inteligencję 
 � zestawianie biomedycznych stanowisk pomiarowych 
 � tworzenie syntetycznych danych ultrasonograficznych 

i echokardiograficznych opartych o modele numeryczne 
narządów 

 � badania z zakresu sensorów taktylnych i miękkiej robotyki 
 � zastosowanie sygnałów elektromiograficznych 

i  elektroneurograficznych do konstrukcji interfejsu 
człowiek-maszyna 

 � opracowanie i implementacja algorytmów śledzenia ruchu 
wykorzystujących urządzenia niskobudżetowe 

 � inżynieria odwrotna – od pomiaru do wykonania 
parametrycznego modelu CAD

PATENTY I OPRACOWANE ROZWIĄZANIA

 � Urządzenie do obiektywnej oceny właściwości 
mechanicznych i  funkcjonalnych mięśni szkieletowych 
(Zgłoszenie patentowe A1 430692)

 � Detektory promieniowania jonizującego (GUM) 
 � Napełnialny fantom do modelowania warunków klinicznych 

w scyntygrafii kośca (NIO-PIB Oddział w Krakowie) 
 � Pneumonitory 
 � Czynny, mechaniczny model lewej komory serca do badań 

echokardiograficznych 

mailto:piotr.tulik%40pw.edu.pl%20?subject=
http://www.mchtr.pw.edu.pl
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LABORATORIUM 
BIOSURFAKTANTÓW

NAUKI CHEMICZNE
KONTAKT

prof. dr hab. inż. Kamil Wojciechowski
kamil.wojciechowski@pw.edu.pl

(+48) 22 234 51 06
http://kbm.ch.pw.edu.pl/index.php/

badania/bsmzm/

Grupa działa na Wydziale Chemicznym 
PW, w Katedrze Biotechnologii Medycznej. 
Zajmuje się tematyką zjawisk zachodzących  
na granicach faz, tj.: 

 � badaniami nad aktywnością powierzchniową 
cząsteczek związków pochodzenia natural-
nego z wykorzystaniem białek i ekstraktów 
roślinnych pozyskiwanych metodami zielonej 
chemii, bez użycia rozpuszczalników organicz-
nych,

 � badaniami z wykorzystaniem modelowych mo-
nowarstw naśladujących błony komórkowe, 
np. lipidy naskórka (stratum corneum),

 � badaniami napięcia powierzchniowego 
i  reologii powierzchniowej metodą analizy 
kształtu kropli,

 � polimerami o właściwościach przeciwdrobno-
ustrojowych.

Zespół współpracuje z  firmami z  branży prze-
twórstwa chemicznego działającymi w  obsza-
rze farb i lakierów, surfaktantów i kosmetyków,  
m.in. AkzoNobel, Selena Labs, PCC Exol. 
Na bazie doświadczeń Zespołu powstała firma 
SaponLabs, prowadząca działalność B+R w dzie-
dzinie kosmetyków naturalnych. 

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#SAPONINY #BIOSURFAKTANTY #BIAŁKA  
#AKTYWNOŚĆ POWIERZCHNIOWA #SURFAKTANTY 
#MONOWARSTWY #DWUWARSTWY #LIPIDY

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � aparatura do badań: 
 ◻ napięcia powierzchniowego
 ◻ reologii powierzchniowej
 ◻ potencjału zeta cząstek
 ◻ potencjału zeta powierzchni 
 ◻ profilu zmętnienia próbki 
 ◻ wanna Langmuira z mikroskopem fluorescencyjnym

OFEROWANE USŁUGI

 � analiza aktywności powierzchniowej (napięcie powierzchnio-
we, zdolności pianotwórcze, emulgujące)

 � analiza stabilności próbek dyspersji (np. emulsji) 
 � badanie oddziaływania związków chemicznych na modelowe 

błony lipidowe

WYNALAZEK

 � Tensjometr stereoskopowy

WYBRANE PROJEKTY

 � Saponiny jako potencjalne zamienniki syntetycznych surfak-
tantów (NCN, OPUS, 2012–2015)

 � Badanie struktury monowarstw zaadsorbowanych na grani-
cach faz ciecz–ciecz (MNiSW, 2009–2010)

 � Określenie mechanizmu powstawania różnicy potencjałów 
na granicy faz ciecz–membrana jonoczuła zawierająca sole 
tetraalkiloamoniowe (MNiSW, badanie własne, 2008–2010)

mailto:kamil.wojciechowski%40ch.pw.edu.pl?subject=
http://kbm.ch.pw.edu.pl/index.php/en/home/
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SENSORY I SYSTEMY 
MULTISENSOROWE
ZESPÓŁ BADAWCZY  
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

NAUKI CHEMICZNE

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski 
prof. dr hab. inż. Patrycja Ciosek-Skibińska 

wojciech.wroblewski@pw.edu.pl
patrycja.ciosek@pw.edu.pl

(+48) 22 234 56 31,  (+48) 22 234 78 73
http://kbm.ch.pw.edu.pl/index.php/

badania/bsmzm/  

Prace badawcze prowadzone przez Zespół  
Sensorów i Systemów Multisensorowych  
w Katedrze Biotechnologii Medycznej  
Wydziału Chemicznego PW dotyczą projekto-
wania receptorów molekularnych, konstrukcji  
(bio)sensorów oraz systemów multisenso-
rowych do analizy chemicznej. Ich efektem 
jest m.in. opracowanie selektywnych senso-
rów chemicznych oraz innowacyjnych syste-
mów multisensorowych typu elektroniczny 
język, użytecznych w analizie środowiskowej  
i procesowej, a także w diagnostyce klinicznej. 

Prowadzone są również prace dotyczące 
analitycznych zastosowań obrazowania  
za pomocą fluorescencji 2D biopróbek oraz ich 
interakcji z nanomateriałami (np. kropki kwan-
towe, nanooptody). 

Zainteresowania badawcze Zespołu obejmują 
także zastosowanie peptydów i ich metalo-
kompleksów jako bioreceptorów w sensorach 
elektrochemicznych przeznaczonych do dia-
gnostyki klinicznej.

#RECEPTORY MOLEKULARNE #BIOMIMIKA 
#BIORECEPTORY PEPTYDOWE #SENSORY CHEMICZNE 
#NANOSENSORY #SYSTEMY MULTISENSOROWE 
#ELEKTRONICZNY JĘZYK #CHEMOMETRIA 
#BIOELEKTROCHEMIA #FLUORESCENCJA 2D

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � stacje elektrochemiczne (wielokanałowe potencjostaty, wie-
lokanałowe miliwoltomierze)

 � stanowisko do obrazowania za pomocą fluorescencji 2D 
(otrzymywanie widm 2DF oraz ich analiza numeryczna)

 � stanowisko FIAlab do analizy przepływowej/wstrzykowej/se-
kwencyjnej z detekcją elektrochemiczną/optyczną 

 � spektrofotometr UV-Vis, czytnik płytek z detekcją UV-Vis i flu-
orescencyjną/luminescencyjną  

OFEROWANE USŁUGI

 � opracowane przez Zespół systemy multisensorowe sprzężone  
z odpowiednimi technikami chemometrycznymi (elektroniczny 
język) mogą znaleźć zastosowanie w analizie farmaceutycznej  
i diagnostyce klinicznej; przykładowe aplikacje:

 ◻ badanie efektywności maskowania smaku gorzkiego farma-
ceutyków (w tym korelacja wyników elektronicznego języka  
i panelu ludzkiego określającego smak)

 ◻ badanie kinetyki uwalniania substancji czynnych i pomocni-
czych z formulacji farmaceutycznych

 ◻ analiza płynów dializacyjnych do półilościowego oznaczania 
mocznika i kreatyniny

 ◻ rozróżnianie i oznaczanie aminokwasów i oligopeptydów,
 ◻ detekcja efektu cytotoksycznego w hodowlach komórkowych 

(screening leków) 

WYBRANE PROJEKTY

 � Macierze (nano)softsensorów dla celów bioanalitycznych (NCN, 
2019–2024)

 � Potencjometryczne matryce czujnikowe do badania uwalniania 
substancji leczniczych oraz pomocniczych z preparatów farma-
ceutycznych (NCN, 2014–2017)

 � Multisensorowe narzędzia dla kontroli procesów w bioreaktorach 
(NCBR, 2011–2013)

 � Badanie aktywności redoks trójskładnikowych kompleksów pep-
tydów modelowych Aß i Ctr, jonów Cu(II)/Ni(II) oraz wybranych 
neuroprzekaźników (IDUB PW 2020–2022)

mailto:kamil.wojciechowski%40ch.pw.edu.pl?subject=
http://kbm.ch.pw.edu.pl/index.php/en/home/
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ZESPÓŁ NANOMATERIAŁÓW, 
BIOSENSORÓW  
I DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

NAUKI CHEMICZNE

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska
elzbieta.malinowska@pw.edu.pl

(+48) 22 234 56 57
http://kbm.ch.pw.edu.pl/index.php/

badania/nbd/ 

Zespół Nanomateriałów, Biosensorów i Diagno-
styki Medycznej znajduje się na Wydziale Che-
micznym PW, w Katedrze Biotechnologii Medycz-
nej.
 
Prowadzone badania dotyczą opracowywa-
nia urządzeń analitycznych przeznaczonych  
do zastosowań klinicznych i biomedycznych.  
Realizowane projekty są związane przede wszyst-
kim z konstrukcją (bio)sensorów z zastosowa-
niem technik elektrochemicznych, masowych  
i optycznych. Zespół dokonuje syntezy oraz 
modyfikacji nanostruktur, które znajdują zasto-
sowanie bioanalityczne, opracowuje warstwy 
receptorowe składające się z cząsteczek kwa-
sów nukleinowych, przeciwciał oraz enzymów. 
Ponadto bada możliwość zastosowania nano-
cząstek i metalokompleksów jako znaczników  
optycznych i elektrochemicznych. Specjalizuje 
się także w opracowywaniu miniaturowych elek-
trod jonoselektywnych i referencyjnych. 

Grupa współpracuje m.in. z Instytutem Metro-
logii i Inżynierii Biomedycznej, Wydziałem Me-
chatroniki PW, Narodowym Instytutem Zdrowia 
Publicznego, a także partnerami zagranicznymi 
– University of Michigan (USA) – Mark E. Mey-
erhoff.  

Prowadzi badania w ramach projektów finanso-
wych przez Politechnikę Warszawską (POB BIB), 
NCN, NCBR.

#ANALITYKA BIOMEDYCZNA #DIAGNOSTYKA MEDYCZNA 
#SENSORY I BIOSENSORY #SYNTEZA I MODYFIKACJA NANOSTRUKTUR 
#NANOCZĄSTKI I METALOKOMPLEKSY JAKO ZNACZNIKI 
#ELEKTRODY JONOSELEKTYWNE #SAMOORGANIZUJĄCE SIĘ MONOWARSTWY 
#WARSTWY RECEPTOROWE DNA

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � laboratorium elektroanalityczne w pełni wyposażone  
w stacje do pomiarów m.in. amperometrycznych, woltampe-
rometrycznych oraz impedancyjnych firm CH Instruments  
i PalmSens oraz w stacje do pomiarów potencjometrycznych 
firmy Lawson Labs

OFEROWANE USŁUGI

 � przeprowadzanie analiz z użyciem technik prądowych
 � oznaczanie jonów z wykorzystaniem potencjometrii
 � opracowywanie (bio)sensorów do zastosowań klinicznych i bio-

medycznych 

ZGŁOSZENIE PATENTOWE

 � Przepływowy mikrosystem do przeprowadzania łańcuchowej 
reakcji polimerazy (PCR) (P.428242)

WYBRANE PROJEKTY

 � Funkcjonalne materiały kompozytowe do drukowalnych senso-
rów do telerehabilitacji – EUKINES (Grant TECHMATSTRATEG-
-III/0032/2019, NCBR, 2021–2023)

 � Materiały biopolimerowe o programowanej chemicznie i gene-
tycznie selektywności do metali ciężkich dla ultraczułych bio-
sensorów nowej generacji – ASTACUS (TECHMATSTRATEG III, 
NCBR, 2021–2023)

 � Opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania miniatu-
rowych urządzeń diagnostycznych do szybkiego oznaczania 
biomarkerów w płynach fizjologicznych i innych próbkach bio-
logicznych (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020, 
NCBR, 2018–2021) 

mailto:kamil.wojciechowski%40ch.pw.edu.pl?subject=
http://kbm.ch.pw.edu.pl/index.php/en/home/
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ZESPÓŁ CHEMII MEDYCZNEJ
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

NAUKI CHEMICZNE

#SYNTEZA ORGANICZNA #BIOKATALIZA #AZOLE 
#INHIBITORY KINAZ #ZWIĄZKI PRZECIWDROBNOUSTROJOWE 
#ZWIĄZKI PRZECIWNOWOTWOROWE #YLIDY

KONTAKT

dr hab. inż. Edyta Łukowska-Chojnacka
edyta.chojnacka@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 76 77
https://kbslik.ch.pw.edu.pl/ 

zespoly-badawcze/

Zespół działa w Katedrze Biotechnologii Środków Leczniczych  
i Kosmetyków Wydziału Chemicznego PW. Prowadzi badania pod-
stawowe w zakresie projektowania oraz syntezy nowych aktyw-
nych biologicznie związków wykazujących działanie przeciwdrob-
noustrojowe oraz przeciwnowotworowe. Realizowane projekty 
obejmują dwa nurty badawcze: klasyczną syntezę organiczną  
oraz biokatalizę. 

Obszar zainteresowań Zespołu obejmuje przede wszystkim:
 � badania nad wykorzystaniem biotransformacji w syntezie 

związków aktywnych biologicznie,
 � projektowanie i syntezę inhibitorów kinaz białkowych,
 � badanie wpływu inhibitorów kinaz na przeżywalność komó-

rek nowotworowych,
 � syntezę pochodnych azotowych związków heterocyklicz-

nych wykazujących aktywność przeciwdrobnoustrojową,
 � badanie reakcji przegrupowań ylidów generowanych  

z czwartorzędowych soli amoniowych.

Współpracuje z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego  
– Państwowego Zakładu Higieny, Instytutem Gruźlicy i Chorób 
Płuc, Narodowym Instytutem Leków, CEZAMAT PW.

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � chromatograf GC (Agilent Technologies 6850)
 � chromatograf HPLC (Shimadzu HPLC LC‐20AD) 

OFEROWANE USŁUGI

 � synteza chemiczna pochodnych azotowych związków hete-
rocyklicznych

 � optymalizacja warunków enzymatycznego kinetycznego roz-
działu mieszanin racemicznych alkoholi i estrów

 � optymalizacja warunków asymetrycznej redukcji prochiral-
nych ketonów z udziałem dehydrogenaz

 � analizy GC oraz HPLC 

WYBRANE PROJEKTY

 � Optymalizacja otrzymywania biologicznie aktywnych N-fena-
cylodibromobenzimidazoli jako substratów do dalszych syn-
tez substancji o potencjalnym działaniu przeciwgrzybiczym  
(Wydział Chemiczny, PW, NChem 2, 2021–2022)

 � Badanie synergistycznego hamowania proliferacji komórek 
nowotworowych przez inhibitory kinazy kazeinowej CK2 oraz 
inhibitory szlaku syntezy tymidylanu (NCN, 2015–2019)

 � Badanie mechanizmów inhibicji kinazy kazeinowej CK2 (NCN, 
2011–2014)

 � Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym 
i kosmetycznym (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
– Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2010–2015)

mailto:kobiela%40ch.pw.edu.pl?subject=
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LABORATORIUM 
BIOKATALIZY  
I BIOTRANSFORMACJI
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
NAUKI CHEMICZNE
#BIOKATALIZY W ASYMETRYCZNEJ SYNTEZIE
#CHEMOENZYMATYCZNE METODY SYNTEZ
#ENZYMY W CHEMII ORGANICZNEJ #OPTYCZNIE CZYNNE ZWIĄZKI
#CHIRALNE LEKI #ENZYMATYCZNY ROZDZIAŁ KINETYCZNY (EKR)
#STEREOSELEKTYWNE BIOREDUKCJE 
#REAKCJE Z ZASTOSOWANIEM HYDROLAZ
#REAKCJE Z ZASTOSOWANIEM OKSYDOREDUKTAZ
#POWIĘKSZANIE SKALI PROCESÓW BIOTECHNOLOGICZNYCH
#DOKOWANIE MOLEKULARNE #INHIBITORY KINAZY BIAŁKOWEJ CK2
#CHROMATOGRAFIA GAZOWA #CHIRALNE HPLC

KONTAKT

dr inż. Paweł Borowiecki
pawel.borowiecki@pw.edu.pl

(+48) 22 234 76 77 (wew. 21)
https://kbslik.ch.pw.edu.pl/ 

zespoly-badawcze/ 
https://lbb-wut-borowiecki.ch.pw.edu.pl/ 

Zespół powstał przy Katedrze Biotechnologii Śródków Leczniczych  
i Kosmetyków Wydziału Chemicznego PW. Specjalizuje się w opraco-
wywaniu:

 � wydajnych chemoenzymatycznych syntez aktywnych składników 
farmaceutycznych (API) i/lub ich optycznie czynnych prekursorów;

 � procedur rozdziałów kinetycznych (KR) mieszanin racemicznych 
alkoholi II-rzędowych i/lub odpowiednich estrów z zastosowaniem 
lipaz jako biokatalizatorów;

 � procedur stereoselektywnej redukcji prochiralnych związków kar-
bonylowych z zastosowaniem mikroorganizmów i/lub rekombino-
wanych dehydrogenaz alkoholowych;

 � metod analitycznych do detekcji/monitoringu procesów enzyma-
tycznych oraz do oznaczania czystości chemicznej i enancjome-
rycznej otrzymywanych produktów (chromatografia gazowa, chi-
ralne HPLC, spektroskopia NMR).

Prowadzi również prace badawcze w zakresie:
 � zastosowań biokatalizy w asymetrycznej syntezie optycznie czyn-

nych związków o znaczeniu biologicznym, szczególnie pochodnych 
o udokumentowanej aktywności przeciwnowotworowej, prze-
ciwdrobnoustrojowej oraz biocydowej;

 � chemii leków innowacyjnych – komputerowe projektowanie  
oraz synteza nowych związków o potencjalnej aktywności przeciw-
nowotworowej (głównie z grupy inhibitorów ludzkiej kinazy białko-
wej CK2) oraz przeciwgrzybowej (inhibitory kalcyneuryny);

 � syntezy nowych odczynników dla reakcji katalizowanych lipazami 
celem uzyskania poprawy efektywności rozdziałów kinetycznych 
oraz uproszczenia procesów wydzielania produktów bez koniecz-
ności stosowania technik chromatograficznych;

 � powiększania skali procesów chemoenzymatycznych (biotechno-
logicznych);

 � racjonalizacji wyników eksperymentalnych z użyciem dokowania 
molekularnego (wyznaczanie stereopreferencji enzymów w proce-
sach katalitycznych, analiza oddziaływań białko–ligand);

 � określania budowy przestrzennej nowych, nieracemicznych związ-
ków organicznych przy użyciu metod spektroskopowych z zasto-
sowaniem chiralnych odczynników derywatyzujących (CDAs)  
oraz chiralnych odczynników solwatujących (CSAs).

 � Kataliza enzymatyczna jako wszechstronne narzędzie  
w syntezie pochodnych 1,3-dimetyloksantyn o potencjalnej 
aktywności przeciwnowotworowej (NCN, 2015–2016)

 � Rozwój nauki – rozwojem regionu – stypendia i wsparcie 
towarzyszące dla mazowieckich doktorantów (Projekt 
systemowy Samorządu Województwa Mazowieckiego, 
2014–2015)

OFEROWANE USŁUGI

 � projektowanie alternatywnych metod syntezy optycznie 
czynnych składników czynnych leków z zastosowaniem me-
tod biokatalitycznych oraz klasycznej syntezy organicznej

 � selekcjonowanie odpowiednich biokatalizatorów pod kątem 
ich zastosowania w syntezie organicznej

 � poszukiwanie nowych rekombinowanych enzymów o dużym 
potencjalnie biotechnologicznym

 � optymalizacja warunków procesów biotransformacji wybra-
nych związków organicznych

 � intensyfikacja procesów enzymatycznych z użyciem metod 
chemicznych oraz fizykochemicznych

 � opracowywanie warunków analiz GC oraz HPLC
 � oczyszczanie oraz charakterystyka spektralna i chiralo-

optyczna stereoizomerów
 � synteza bibliotek związków do badań biologicznych
 � publikowanie oraz opatentowywanie innowacyjnych rozwią-

zań chemicznych i/lub biotechnologicznych
 � przygotowywanie wspólnych wniosków projektowych oraz 

aplikowanie o granty konsorcyjne w krajowych agendach 
naukowych (NCBR)

Oferta przeznaczona jest dla firm sektora: farmaceutycznego, 
biotechnologicznego oraz chemicznego.

PATENT

 � Sulfony halogenometyloarylowe do zastosowania w le-
czeniu chorób spowodowanych przez Candida albicans  
(PL 229427)

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � aparatura analityczna:
 ◻ chromatografy gazowe (3 aparaty GC; Agilent & HP)
 ◻ wysokosprawne chromatografy cieczowe (3 aparaty HPLC 

Shimadzu & Perkin-Elmer) z detektorami UV oraz DAD
 ◻ kolumny analityczne do HPLC z chiralną fazą stacjonarną 

(Daicel & Phenomenex)
 ◻ polarymetr (Atago AP-300)
 ◻ wagi analityczne (jedna firmy Ohaus oraz dwie firmy Radwag)

 � aparatura chemiczna:
 ◻ mieszadła magnetyczne i wytrząsarki laboratoryjne
 ◻ szklane oraz stalowe reaktory ciśnieniowe
 ◻ wirówki laboratoryjne
 ◻ wyparki obrotowe
 ◻ pompy olejowe i membranowe
 ◻ aparat do destylacji krótkodrożnej (ang. bulb-to-bulb) typu 

Kugelrohr
 ◻ lampy UV (254 nm oraz 336 nm)
 ◻ fotoreaktory do naświetlania reakcji chemicznych światłem 

UV oraz widzialnym
 ◻ aparaty do pomiaru temperatury topnienia
 ◻ pH-metry
 ◻ płuczki ultradźwiękowe etc. 

WYBRANE PROJEKTY

 � Nowe chemoenzymatyczne strategie w asymetrycznej syntezie 
wybranych farmaceutyków z zastosowaniem rekombinowa-
nych oksydoreduktaz i hydrolaz jako biokatalizatorów (NCN, 
2020–2023)

 � Chemoenzymatyczna synteza optycznie czynnych γ-arylo-γ-bu-
tyrolaktonów z użyciem komórek mikroorganizmów oraz rekom-
binowanych dehydrogenaz alkoholowych jako wszechstronne 
narzędzie w otrzymywaniu innowacyjnych neuroleptyków (Wy-
dział Chemiczny PW – Grant Dziekański 2019–2020)

 � Poszukiwanie wydajnych biokatalizatorów do deracemizacji 
1-(ß-hydroksypropylo)indoli (Wydział Chemiczny PW – Grant 
Dziekański, 2017–2018)

mailto:kobiela%40ch.pw.edu.pl?subject=
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ZESPÓŁ BIOCHEMII  
I BIOTECHNOLOGII
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
NAUKI CHEMICZNE

#BIOTECHNOLOGICZNA PRODUKCJA BIAŁEK 
#OCZYSZCZANIE REKOMBINOWANYCH BIAŁEK #KINAZY BIAŁKOWE 
#FOSFORYLACJA BIAŁEK #HODOWLA KOMÓREK SSACZYCH 
#ZWIĄZKI DZIAŁAJĄCE PRZECIWNOWOTWOROWO 
#ZWIĄZKI BIOAKTYWNE #AKTYWNE METABOLITY BAKTERYJNE 
#PRODUKCJA KWASU MLEKOWEGO #DROBNOUSTROJE PSYCHROFILNE

KONTAKT

dr hab. Joanna Cieśla, prof. uczelni
joanna.ciesla@pw.edu.pl

(+48) 22 234 55 76
https://kbslik.ch.pw.edu.pl/ 

zespoly-badawcze/

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � chromatograf cieczowy FPLC ÄKTA 
 � inkubatory z wytrząsaniem do hodowli mikroorganizmów

OFEROWANE USŁUGI

 � nadprodukcja i oczyszczanie rekombinowanych białek
 � badania wpływu leków i innych substancji na komórki ludzkie
 � badanie jednoczesnego działania dwóch leków (synergizm, 

addycja, antagonizm)
 � badanie aktywności biologicznych (przeciwnowotworowych, 

przeciwbakteryjnych, przeciwgrzybiczych) różnych związków

WYBRANE PROJEKTY

 � Badania synergistycznego efektu jednoczesnej inhibicji 
syntazy tymidylanowej i kinazy białkowej CK2 w liniach 
komórkowych raka piersi (PW, 2020–2021)

 � Biotechnologiczna produkcja enancjomerów kwasu 
mlekowego z użyciem odpadów kawowych (Instytut Badań 
Stosowanych PW, Inkubator Innowacyjności 4.0, 2021–2022)

Zespół Biochemii i Biotechnologii Wydziału Chemicznego PW 
prowadzi badania w ramach Katedry Biotechnologii Środków 
Leczniczych i Kosmetyków.  Zainteresowania badawcze Ze-
społu koncentrują się wokół:

 � biotechnologicznej produkcji kwasu mlekowego,
 � regulacji metabolizmu komórkowego na drodze fosfo-

rylacji białek,
 � wpływu na komórki nowotworowe jednoczesnego 

stosowania leków skierowanych przeciwko kinazom 
białkowym i innym celom molekularnym,

 � poszukiwania działających hamująco na powstawanie 
i rozwój nowotworów substancji naturalnych, których 
źródłem są drobnoustroje i rośliny,

 � izolacji i poszukiwania nowych szczepów bakteryjnych 
o znaczeniu biotechnologicznym. 

Grupa współpracuje z następującymi podmiotami i ośrodka-
mi naukowymi:

 � spin-offem Wydziału Chemicznego PW – EcoBean,
 � Pracownią Membran Półprzepuszczalnych i Bioreak-

torów, IBiB PAN,
 � Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego 

PAN, 
 � Zakładem Biofizyki, Wydział Fizyki UW,
 � Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN,
 � Narodowym Instytutem Leków.

mailto:kobiela%40ch.pw.edu.pl?subject=
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ZESPÓŁ BIOTECHNOLOGII 
MOLEKULARNEJ
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

NAUKI CHEMICZNE

#OCZYSZCZANIE REKOMBINOWANYCH BIAŁEK #FUZYJNE POLIMERAZY 
#BIAŁKA FUZYJNE #BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA 
#DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA #DIAGNOSTYKA METALI CIĘŻKICH 
#BIOSENSORY #DIAGNOSTYKA GENETYCZNA #DIAGNOSTYKA 
PATOGENÓW #ENZYMY #BIAŁKA WIĄŻĄCE DNA/RNA

KONTAKT

dr hab. inż. Marcin Olszewski, prof. uczelni 
marcin.olszewski@pw.edu.pl

(+48) 22 234 75 70
https://kbslik.ch.pw.edu.pl/zespoly-badawcze/

Zespół Biotechnologii Molekularnej funkcjonuje w ra-
mach Katedry  Biotechnologii i Środków Leczniczych  
i Kosmetyków Wydziału Chemicznego PW. Jego zainte-
resowania badawcze to:

 � produkcja rekombinantowych białek w prokariotycz-
nych systemach ekspresyjnych,

 � otrzymywanie i charakterystyka fuzyjnych polimeraz 
DNA do szybkiego oraz efektywnego powielania ma-
teriału genetycznego bez konieczności jego izolacji,

 � produkcja i selekcja zmodyfikowanych białek GFP do 
optycznego wykrywania jonów metali ciężkich,

 � białka oddziałujące z kwasami nukleinowymi – po-
szukiwanie nowych narzędzi użytecznych w biotech-
nologii molekularnej,

 � opracowywanie nowych narzędzi diagnostyki mole-
kularnej,

 � izolacja i poszukiwanie nowych szczepów bakteryj-
nych o znaczeniu biotechnologicznym. 

Zespół współpracuje z wieloma branżowymi ośrodkami 
naukowymi, tj.:  

 � Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Mikro-
elektroniki i Fotoniki (Łukasiewicz – IMiF),

 � Instytutem Biotechnologii i Medycyny Molekularnej,
 � Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego 

PAN,
 � Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN,
 � Synchrotron Radiation Reseach Section, Argonne 

National Laboratory, MCL,
 � Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN, Centrum 

Krystalografii Białek,
 � Uniwersytetem Rzeszowskim, Katedrą Inżynierii Pro-

dukcji Rolno-Spożywczej WBR, 
 � Uniwersytetem Gdańskim, Katedrą Chemii Biome-

dycznej i Katedrą Biotechnologii WCh,
 � Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Katedrą Me-

dycyny Sądowej WL.

OFEROWANE USŁUGI

 � nadprodukcja i oczyszczanie rekombinowanych białek
 � fuzyjne polimerazy i inne białka fuzyjne
 � poszukiwanie nowych białek użytecznych w biotechnologii moleku- 

larnej
 � opracowywanie nowych testów diagnostyki molekularnej
 � udoskonalanie narzędzi wykorzystywanych w diagnostyce molekularnej 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � system oczyszczania białek FPLC 
 � mikroskop 
 � urządzenia do pomiarów spektralnych

WYBRANE PROJEKTY

 � Materiały biopolimerowe o programowanej chemicznie  
i genetycznie selektywności do metali ciężkich dla ultraczu-
łych biosensorów nowej generacji (TECHMATSTRATEG III, 
NCBR, 2021–2024)

 � Genosensory elektrochemiczne w diagnostyce koronawirusa 
SARS-CoV-2 (WCh, PW, IDUB against COVID-19, 2021–2021)

 � Rozwój technologii polietopowych białek do wykorzystania 
w systemach oczyszczania wody, powietrza i konstrukcji 
komponentów biosensorów do monitorowania skażeń 
środowiska (NFOSiGW, 2019)

 � Opracowanie technologii wytwarzania i wyprodukowanie 
trzech enzymów rekombinantowych (termolabilnej dsDNazy, 
nukleazy niespecyficznie tnącej każdą formę kwasu 
nukleinowego, wykazującej optimum swojej aktywności  
w temperaturze poniżej 20°C oraz fuzyjnej polimerazy DNA 
połączonej z białkiem wiążącym DNA)(PARP, 2018) 

WYNALAZKI

 � Nowa, niespecyficzna termolabilna nukleaza aktywna  
w niskiej temperaturze, o szerokim zakresie pH i wysokich 
stężeniach soli (P.431144)

 � Fusion single-stranded DNA polymerase Bst, nucleic acid 
molecule encoding fusion DNA polymerase NeqSSB-
Bst, method of preparation and utilisation thereof 
(WO2020005084A1)

 � A new, non-specific thermolabile nuclease active at low 
temperature, in wide ph range and high concentration in 
salts (WO2021049960A1)

 � Sposób otrzymywania zatężonego soku brzozowego 
(P.430407)

mailto:kobiela%40ch.pw.edu.pl?subject=
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ZESPÓŁ (NANO)METALOMIKI  
I ANALIZY SPECJACYJNEJ 
METALI
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
NAUKI CHEMICZNE

#ANALIZA ŚLADOWA #ANALIZA SPECJACYJNA 
#BIOANALITYKA NANOMATERIAŁÓW I ZWIĄZKÓW AKTYWNYCH 
#BIODOSTĘPNOŚĆ PIERWIASTKÓW #METALOMIKA #PROTEOMIKA 
#MATERIAŁY BIOLOGICZNE #MATERIAŁY ŚRODOWISKOWE #ŻYWNOŚĆ 
#WYSOKOSPRAWNE TECHNIKI ROZDZIELANIA #CHROMATOGRAFIA CIECZOWA 
#ELEKTROFOREZA KAPILARNA #SPEKTROMETRIA MAS #TECHNIKI ŁĄCZONE 
#HPLC/CE-ICP-MS/SP-ICP-MS

KONTAKT

dr hab. inż. Lena Ruzik, prof. uczelni
lena.ruzik@pw.edu.pl

(+48) 22 234 74 98
http://kcha.ch.pw.edu.pl/

Zespół tworzą pracownicy Katedry Chemii Analitycznej Wydziału 
Chemicznego PW. Zainteresowania badawcze jego członków dotyczą:

 � analizy specjacyjnej metali w materiałach środowiskowych, roślinnych 
i żywności oraz w próbkach biologicznych i fizjologicznych za pomocą 
technik spektrometrii mas i łączonych,

 � identyfikacji i oznaczania związków chemicznych za pomocą cząstecz-
kowej spektrometrii mas, 

 � badań bioprzyswajalności mikro- i makroelementów, 
 � metalomiki i proteomiki, 
 � nowych metod ekstrakcji, 
 � chemii bioanalitycznej związków aktywnych i nanomateriałów, 
 � konstrukcji warstw receptorowych (bio)sensorów elektrochemicznych 

selektywnych względem wybranych analitów,
 � symulacji przemian metabolicznych metaloleków z zastosowaniem tech-

nik elektrochemicznych.

Usługi świadczone dotychczas przez Zespół to m.in.: mineralizacja 
materiałów złożonych (ciecze, ciała stałe) i analiza ich składu 
(oznaczanie metali/metaloidów) za pomocą spektrometrii mas  
z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie, oznaczanie całkowitej 
zawartości pierwiastków w złożonych preparatach, oznaczanie śladowych 
zawartości metali w produktach otrzymywanych w wyniku metatezy, 
oznaczanie śladowych ilości metali w materiałach biomedycznych  
i określanie ich akumulacji w komórkach oraz analiza specjacyjna metali  
po ekstrakcyjnym wyizolowaniu ich form.

Grupa zrealizowała projekty we współpracy lub na 
rzecz następujących podmiotów: Green Goods Invest  
sp. z o.o., Anwil SA, Aviotex KKC sp. z o.o., Celon 
Pharma SA, Imtech Polska sp. z o.o., Natalex SA, 
Nijhuis Industries Central Europe sp. z o.o., SOTI 
Natural sp. z o.o., T.D. Williamson Polska sp. z o.o., 
Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, Akademii 
Sztuk Pięknych, Archiwum Narodowego, Muzeum 
Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego  
w Krakowie, Polskich Pracowni Konserwacji Zabytków.

OFEROWANE USŁUGI

 � mineralizacja materiałów stałych i ciekłych o złożonej matrycy
 � ekstrakcja i wydzielanie wybranych grup związków ze złożonych ma-

teriałów
 � analiza ilościowa i jakościowa składu pierwiastkowego lub izotopowe-

go złożonych próbek (ICP-MS/MS)
 � określanie średniego rozmiaru, dyspersji i liczby (na ml) nanocząstek 

kulistych o ściśle określonym składzie większych niż 10 nm (ICP-MS/
MS w trybie analizy pojedynczej cząstki)

 � analiza ilościowa i jakościowa form metali i metaloidów w próbkach  
z wykorzystaniem technik łączonych (w tym ilościowa analiza połączeń 
analitu z białkami i DNA)

 � weryfikacja obecności związków małocząsteczkowych (w tym meta-
bolitów, produktów reakcji) w materiałach ciekłych oraz postulowanie 
ich budowy (ESI-MS/MS)

 � identyfikacja białek obecnych w materiałach ciekłych metodami bot-
tom-up lub shotgun

 � symulacje transportu i metabolizmu nanomateriałów i związków  
aktywnych w warunkach organizmu ludzkiego/zwierzęcego/roślinnego 
czy w hodowlach komórkowych/ tkankach i płynach

 � symulacje trawienia żołądkowego i jelitowego 
 � analiza ilościowa i jakościowa kationów i anionów nieorganicznych  

(IC z detekcją konduktometryczną)

WYBRANE PROJEKTY

 � Platforma bioanalityczna oparta na tandemowej spektrometrii 
mas do charakteryzowania superparamagnetycznych nanocząstek  
o potencjalnym zastosowaniu medycznym (NCN Opus, 2019–2022)

 � Opracowanie metody charakteryzacji żywności bogatej w związki 
bioprzyswajalne (NCN Miniatura, 2017–2018)

 � Opracowanie metodyki analitycznej do badania metabolizmu 
nanocząstek ZnO i TiO2 w roślinach jadalnych – sałacie i rzodkiewce 
(NCN Harmonia, 2016–2020)

 � Opracowanie i atestacja nowych materiałów odniesienia niezbędnych 
do uzyskania akredytacji europejskiej przez polskie laboratoria 
zajmujące się analityką przemysłową (INNOTECH NCBiR, 2012–2015)

 � Nowe strategie badania oddziaływań redoksaktywnych kompleksów 
Pt(IV) z DNA/RNA (IDUB BIOTECHMED-2_Start, 2021–2022)

Ponadto Zespół współpracuje ze światowymi ośrodkami  
naukowymi: Zespołem Analitycznej Chemii Bionieorga-
nicznej Francuskiego Centrum Badań Naukowych w Pau  
we Francji, Zhejiang University of Technology w Chinach, 
Uniwersytetem w Wiedniu, Uniwersytetem we Florencji, 
Uniwersytetem w Michigan.

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � spektrometry mas i techniki łączone:
 ◻ tandemowy spektrometr mas z jonizacją w plazmie 

sprzężonej indukcyjnie (ICP-MS/MS) z modułem 
analizy pojedynczej cząstki – unikatowy w skali kraju

 ◻ połączenie elektroforezy kapilarnej (CE) z ICP-MS/MS  
– unikatowy w skali kraju

 ◻ połączenie chromatografii cieczowej (HPLC, z auto-
matycznym dozowaniem próbki) z ICP-MS/MS

 ◻ połączenie CE lub HPLC (klasyczna lub mikroprzepły-
wowa, z automatycznym dozowaniem próbki) z tan-
demowym spektrometrem mas z jonizacją poprzez 
elektrorozpraszanie (ESI-MS/MS)

 � sprzęt laboratoryjny do zaawansowanego przygotowy-
wania próbek:

 ◻ mineralizator mikrofalowy z regulacją ciśnienia i tem-
peratury procesu

 ◻ liofilizator
 ◻ wysokowydajne wirówki z regulacją liczby obrotów  

i temperatury procesu
 ◻ homogenizator ultradźwiękowy
 ◻ inkubatory próbek z mieszaniem i wytrząsaniem

mailto:lena.ruzik%40pw.edu.pl?subject=
mailto:lenka%40ch.pw.edu.pl?subject=
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NAUKI CHEMICZNE

#SYNTEZA ORGANICZNA #CHEMIA MATERIAŁOWA #ANTYBIOTYKI 
#ZWIĄZKI LUMINESCENCYJNE #MATERIAŁY POROWATE 

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Sergiusz Luliński
sergiusz.lulinski@pw.edu.pl

(+48) 22 234 75 75
lulinski.ch.pw.edu.pl

Zespół działa w Katedrze Chemii Fizycznej Wydziału 
Chemicznego PW i zajmuje się  syntezą oraz wszech-
stronną charakterystyką fizykochemiczną nowych 
związków organicznych ze szczególnym uwzględnie-
niem związków boru. Przedmiotem zainteresowań jest  
m.in. badanie aktywności przeciwdrobnoustrojowych 
czy też właściwości optycznych nowych związków,  
co może doprowadzić do ich praktycznego zastosowa-
nia.

W ramach współpracy z firmą Sigma-Aldrich (obec-
nie w ramach grupy Merck) zrealizowanych zostało 
wiele projektów o charakterze badań podstawowych  
w obszarze chemii związków boru, jak również badania 
ściśle technologiczne. Wymiernym efektem tej działal-
ności było opracowanie kilkuset procedur syntezy związ-
ków organicznych.

WYBRANE PROJEKTY

 � Aryl- and heteroaryldiboronic acids as synthons in the 
construction of supramolecular materials and potential gas 
storage materials (MNiSW, Iuventus Plus, 2011–2013)

 � Searching for structure – antimicrobial activity correlation for 
selected boraheterocycles (NCN, OPUS, 2019–2022) 

 � Covalent and hybrid porous materials based on organoboron 
compounds (NCN, OPUS, 2017–2020) 

 � Four-coordinate organoboron complexes with rigid scaffolds 
as efficient light-emitting materials (NCN, SONATA, 2015–2019) 

 � Bimetallic compounds derived from heteroarylboranes – new 
attractive building blocks for organic synthesis and material 
chemistry (NCN, OPUS, 2012–2015) 

 � From simple molecules of diboronic acid derivatives to tunable 
organoboron functional supramolecular complexes (NCN, 
PRELUDIUM, 2011–2013)

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � LABORATORIUM SYNTEZY ORGANICZNEJ I METALO- 
ORGANICZNEJ wyposażone w: 

 ◻ sprzęt pozwalający na pracę w atmosferze gazu obojętnego
 ◻ linie próżniowo-argonowe
 ◻ pompy próżniowe
 ◻ specjalistyczne szkło laboratoryjne

 � chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas 
 � spektrofluorymetr 
 � spektrometr UV-Vis 
 � młyn kulowy

OFEROWANE USŁUGI

 � optymalizacja wieloetapowych syntez organicznych 
w  skali wielkolaboratoryjnej, szczególnie z  użyciem 
związków metaloorganicznych 

 � badania właściwości optycznych barwników organicz-
nych, w tym luminescencji

mailto:sergiusz.lulinski%40pw.edu.pl?subject=
mailto:serek%40ch.pw.edu.pl?subject=
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ZESPÓŁ SYNTEZY  
I CHARAKTERYSTYKI 
ZWIĄZKÓW 
BOROORGANICZNYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

NAUKI CHEMICZNE

#ZWIĄZKI FENYLOBORONOWE #BENZOKSABOROLE 
#ZWIĄZKI PRZECIWGRZYBICZE #ZWIĄZKI PRZECIWBAKTERYJNE 
#SYNTEZA #CHARAKTERYSTYKA SPEKTROSKOPOWA

KONTAKT

dr hab. inż. Agnieszka Adamczyk-Woźniak
agnieszka.wozniak@pw.edu.pl

(+48) 22 234 57 37
http://obc.ch.pw.edu.pl/

Zespół funkcjonuje w ramach Katedry Chemii  
Fizycznej Wydziału Chemicznego PW. 

Zajmuje się projektowaniem oraz syntezą  
i charakterystyką spektroskopową oraz fizy-
kochemiczną organicznych związków boru, 
które mogą mieć zastosowanie jako receptory 
anionów oraz bioanalitów, a także elementy 
składowe materiałów wykorzystywanych  
w kierowanym dostarczaniu leków. 
Innym obszarem zastosowań związków  
fenyloboronowych są potencjalne leki prze-
ciwgrzybicze, przeciwbakteryjne oraz prze-
ciwnowotworowe. 

Badania aktywności biologicznej otrzymywa-
nych związków prowadzone są we współpracy 
ze specjalistami z Uniwersytetu Opolskiego 
oraz Instytutu Biologii Medycznej PAN. 

Ponadto Zespół współpracuje z innymi zespo-
łami z Wydziału Chemicznego, a także z Cen-
trum Zaawansowanych Materiałów i Techno-
logii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej. 

WYBRANE PROJEKTY

 � Określenie optymalnych sposobów identyfikacji 
jonów srebra na płaskich wyrobach tekstylnych 
wykończonych przeciwbakteryjnie (firma z branży 
tekstylnej, P2 Piotr Podogrocki, 2021)

 � Synteza oraz badania mechanizmu działania 
benzoksaboroli wobec Candida spp. (PW, konkurs 
CB POB BIB3, 2022–2023)

 � Synteza i badania aktywności mikrobiologicznej 
wybranych związków fenyloboronowych (NCN, 
2016–2021)

 � Synteza, badania strukturalne i aplikacyjne estrów 
kwasów fenyloboronowych (NCN, 2010–2013)

 � Opracowanie nowych materiałów polimerowych 
opartych na związkach fenyloboronowych do za-
stosowań biomedycznych (MNiSW, 2013–2014) 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � chromatograf cieczowy preparatywny z kolumnami chiralnymi
 � wirówka laboratoryjna
 � myjka ultradźwiękowa
 � waga precyzyjna
 � lampa UV
 � wyparka próżniowa
 � spektrofotometr UV-VIS
 � kriostat
 � pH metr
 � linie próżnia–argon

OFEROWANE USŁUGI

 � rozdział mieszanin izomerów optycznych, oczyszczanie próbek
 � rozdział zawiesin metodą odwirowania
 � wspomaganie procesu rozpuszczania, odgazowywanie cieczy
 � określenie dokładnej masy
 � analiza TLC składu mieszanin wobec wzorców
 � zatężanie roztworów
 � rejestracja widm UV-VIS
 � badanie oddziaływań w roztworach techniką UV-VIS
 � chłodzenie przepływowe w obiegu zamkniętym
 � pomiary odczynu pH roztworów wodnych
 � określanie pKa (kwasowości) związków organicznych

http://lulinski.ch.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ STOSOWANEJ CHEMII 
TEORETYCZNEJ  
I CHEMOINFORMATYKI
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

NAUKI CHEMICZNE

#CHEMIA OBLICZENIOWA #CHEMIA KWANTOWA 
#TERMODYNAMIKA CHEMICZNA #MACHINE LEARNING 
#QSPR #QSAR #CAMD

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Halina Szatyłowicz
halina.szatylowicz@pw.edu.pl

(+48) 22 234  77 55

Zespół prowadzi badania w ramach Katedry 
Chemii Fizycznej Wydziału Chemicznego PW. 
Ich celem jest wykorzystanie metod chemii 
obliczeniowej (chemia kwantowa, termody-
namika molekularna, chemoinformatyka)  
do opisu szerokiego spektrum właściwości 
fizykochemicznych materiałów oraz wspoma-
ganego komputerowo projektowania różne-
go typu układów o zadanych właściwościach  
– Zespół skutecznie wspiera wszystkie zasady  
zielonej chemii. 

Podejmowane przez Zespół obszary badaw-
cze to:

 � wspomagane komputerowo projekto-
wanie rozpuszczalników (w tym alter-
natywnych, np. cieczy jonowych lub 
głębokich eutektyków) do zastosowań  
w procesach rozdzielenia, np. ekstrakcji,

 � modele QSPR/QSAR właściwości fizyko-
chemicznych o potencjalnych zastosowa-
niach prognostycznych,

 � termodynamika chemiczna – badanie 
nowoczesnych metod obliczeniowych, 
np. COSMO-RS i SAFT, jako narzędzi  
do modelowania właściwości istotnych  
z punktu widzenia technologii chemicznej 
(równowagi fazowe, funkcje nadmiarowe),

 � wykorzystanie metod chemii teoretycz-
nej do opisu efektu podstawnikowego; 
badania wpływu rozpuszczalnika na wła-
ściwości poszczególnych fragmentów 
cząsteczki (podstawnika, centrum reakcji 
i łączącego je transmitera).

WYBRANE PROJEKTY

 � Fizyczne interpretacje efektu podstawnika na właściwości adeniny  
i jej międzycząsteczkowe oddziaływania (NCN, OPUS, 2017–2021)

 � Wspomagane komputerowo projektowanie cieczy jonowych nowymi 
modelami QSPR uwzględniającymi różne wymiarowości reprezentacji 
chemicznej jonów, 2016/23/D/ST4/02467 (NCN, Sonata, 2017–2020)

 � Fizyczne interpretacje efektu podstawnikowego (NCN, OPUS, 2014 
–2017)

 � Projektowanie struktury cieczy jonowych metodami in silico 
– nowe korelacje i równania stanu oparte na idei udziałów grupo-
wych, metoda COSMO-RS, 0347/IP3/2015/73 (MNiSW, Iuventus, 
2014–2016)

 � Ciecze jonowe jako nowoczesne i ekologiczne rozpuszczalniki  
cukrów, 2011/03/N/ST5/04781 (NCN, Preludium, 2012–2015)

 � Strukturalne konsekwencje międzycząsteczkowych wiązań 
wodorowych w cząsteczkach zasad kwasów nukleinowych (KBN, 
2010–2012)

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � oprogramowanie COSMOtherm 18.0.2, 3DS (CO-
SMOtherm)

 � oprogramowanie TURBMOLE (TURBOMOLE)
 � oprogramowanie Codessa/AMPAC, SemiChem Inc. 

(Codessa/AMPAC)
 � oprogramowanie Dragon 7 (Dragon 7)

OFEROWANE USŁUGI

 � wspomagane komputerowo projektowanie związków 
chemicznych o zadanych właściwościach

 � tworzenie baz danych fizykochemicznych i ich 
analiza metodami uczenia maszynowego

 � symulacja/przewidywanie właściwości termodyna-
micznych mieszanin

http://lulinski.ch.pw.edu.pl
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LABORATORY OF APPLIED 
THERMODYNAMICS
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
NAUKI CHEMICZNE

#RÓWNOWAGI FAZOWE #POMIARY GĘSTOŚCI CIECZY 
#POMIARY LEPKOŚCI CIECZY #KALORYMETR SKANINGOWY 
#EFEKTY CIEPLNE ROZPUSZCZANIA #EFEKTY CIEPLNE MIESZANIA 
#OZNACZENIA ZAWARTOŚCI WODY 
#WYZNACZANIE PARAMETRÓW PRZEJŚĆ FAZOWYCH 
#POMIARY SPEKTROSKOPII UV-VIS #CHROMATOGRAFIA GC I HPLC

KONTAKT

dr hab. inż. Tadeusz Hofman, prof. uczelni
tadeusz.hofman@pw.edu.pl

(+48) 22 234 74 61
http://zchf.ch.pw.edu.pl/laboratory-applied-

thermodynamics.php 

W Laboratorium (Katedra Chemii Fizycznej Wydziału 
Chemicznego PW) od wielu lat prowadzone są badania 
właściwości termodynamicznych ciekłych roztworów. 
Jego rozwój i główne osiągnięcia są zasługą prof. Urszuli 
Domańskiej-Żelaznej, długoletniego kierownika Zakładu 
Chemii Fizycznej. W Zespole rozwinięto pionierskie 
badania cieczy jonowych, które są kontynuowane  
do chwili obecnej. Prowadzone są również prace 
mające na celu rozdzielanie i charakteryzację mieszanin  
o znaczeniu technologicznym i medycznym (ekstrakcja, 
adsorpcja, rozpuszczalność, destylacja).

Aktualnie prowadzone badania to:
 � pomiar oraz opis modelowy równowag fazowych 

(ciecz–ciało stałe, ciecz–ciecz i ciecz–para) i innych 
właściwości fizykochemicznych w układach zawie-
rających związki silnie polarne, w tym ciecze jonowe,

 � podstawy termodynamiczne procesów o znaczeniu 
przemysłowym (rozdzielanie, absorpcja),

 � przewidywanie właściwości fizykochemicznych 
czystych substancji i ich mieszanin,

 � właściwości aktywnych substancji leków w roztwo-
rach.

OFEROWANE USŁUGI

 � pomiary równowag fazowych ciało stałe–ciecz, ciecz–ciecz, 
ciecz–para

 � pomiary gęstości, lepkości cieczy w funkcji temperatury
 � pomiary kalorymetryczne różnicowym kalorymetrem 

skaningowym, DSC 
 � pomiary efektów cieplnych rozpuszczania, mieszania 
 � oznaczenia zawartości wody
 � oznaczenia temperatury topnienia
 � pomiary spektroskopii UV-VIS
 � pomiary jakościowe i ilościowe z zastosowaniem chromato-

grafii GC i HPLC

WYBRANE PROJEKTY

 � Wpływ amoniowych cieczy jonowych na oporność 
wybranych drobnoustrojów wobec chemioterapeutyków 
(NCN, 2021–2022)

 � Kompozytowe materiały zmiennofazowe PCM jako wydajne 
magazyny energii cieplnej: wytwarzanie, charakterystyka ter-
mofizyczna i modelowanie matematyczne (ENERGYTECH-1, 
CB POB KME, 2020–2022)

 � Podstawowe badania właściwości termodynamicznych  
i fizykochemicznych układów z cieczami jonowymi do zasto-
sowań ekstrakcyjnych i rozdzielania (NCN, Opus, 2017–2021)

 � Inteligentny OPTYMALIZATOR HVAC w funkcji potencjału 
tworzenia THM na basenach krytych (OHT) – nowa metoda 
zarządzania energią elektryczną i ciepłem dopasowująca na 
bieżąco sterowanie wentylacją, ogrzewaniem, chłodzeniem 
(HVAC) do stężeń rakotwórczych chlorowcopochodnych 
metanu takich jak trihalometany (THM) oraz ich usuwania 
z basenów krytych (NCBR, 2017–2020)

 � Ciecze jonowe jako nowej generacji dodatki do płynów 
chłodniczych w technologii chłodnictwa absorpcyjnego 
(MNiSW, Iuventus Plus, 2016–2019)

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � chromatograf gazowy Perkin Elmer Clarus 580 z auto-
samplerem (FID I TCD)

 � reometr Brookfield Ametek typu stożek/płytka
 � gęstościomierz Anton Paar DMA 4500M
 � gęstościomierz Anton Paar DMA HPM
 � spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją 

energii (EDXRF)
 � kulometryczny titrator Karla Fischera
 � różnicowy kalorymetr skaningowy, DSC
 � kalorymetr TAMII Thermal Analysis
 � aparatura do pomiaru równowag fazowych ciało stałe–

ciecz, ciecz–ciecz i ciecz–para
 � aparatura do pomiaru temperatury topnienia
 � zestaw do HPLC: Agilent Technologies 1200 Series,  

odgazowywacz próżniowy, pompa binarna SL, detektor 
Spectra System o zmiennej długości fali

 � spektrofotometr UV-Vis firmy Perkin Elmer
 � spektrofotometr UV-VIS firmy Thermo Scientific

WYBRANE SUKCESY

 � Medal Jana Zawidzkiego, przyznawany członkom Polskie-
go Towarzystwa Chemicznego za wybitne osiągnięcia  
z zakresu chemii fizycznej i nieorganicznej (prof. U. Do-
mańska-Żelazna, 2014)

 � Nagroda im. Wojciecha Świętosławskiego za wybitne 
osiągnięcia naukowe w dziedzinie chemii, technologii 
chemicznej i nauk pokrewnych przyznawana przez War-
szawski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego  
(dr M. Królikowska, 2013)

 � Cztery stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
dla wybitnych młodych naukowców (dr A. Pobudkowska-
-Mirecka, dr M. Królikowska, dr M. Królikowski  
i dr M. Wlazło w latach 2011, 2012, 2013 i 2019)

 � Diamentowy Grant (mgr inż. M. Więckowski, 2019) 

http://lulinski.ch.pw.edu.pl
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PRACOWNIA SPEKTROSKOPII 
RAMANA 

NAUKI CHEMICZNE; 
SPEKTROSKOPIA RAMANA; SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI

KONTAKT

dr hab. inż. Grażyna Zofia Żukowska
grazyna.zukowska@pw.edu.pl

(+48) 22 234 57 39
http://kchn.ch.pw.edu.pl/

Zespół wchodzi w skład Katedry Chemii 
Nieorganicznej Wydziału Chemicznego PW. 
W obszarze jego zainteresowań znajdują się:

 � badanie oddziaływań w elektrolitach polime-
rowych i materiałach elektrodowych,

 � analiza związków chemicznych wchodzących 
w skład dzieł sztuki (pigmenty, spoiwa, pro-
dukty korozji),

 � badanie składu wielowarstwowych opako-
wań z tworzyw sztucznych,

 � identyfikacja zanieczyszczeń w urządzeniach 
elektronicznych,

 � dystrybucja składników wchodzących w skład 
tabletek farmaceutyków.

Zespół współpracuje z Muzeum Narodowym, 
Akademią Sztuk Pięknych, firmami farmaceu-
tycznymi, takimi jak Adamed i Celonpharma, 
Instytutem Tele- i  Radiotechniki, Instytutem 
Chemii Przemysłowej, firmami zajmującymi się 
przetwórstwem tworzyw sztucznych.

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#MAPOWANIE RAMANOWSKIE #ASOCJACJE JONOWE #ELEKTROLITY POLIMEROWE 
#ANALIZY PRÓBEK ARCHEOLOGICZNYCH #IDENTYFIKACJA PIGMENTÓW 
#BADANIA DYSTRYBUCJI SKŁADNIKÓW W FARMACEUTYKACH

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � Laboratorium dysponuje:
 � dyspersyjnym spektrometrem Ramana Nicolet Almega wy-

posażonym w mikroskop optyczny (powiększenie do 1000x) 
i stolik zmotoryzowany, lasery 780 i 532 nm

 � stolikiem z możliwością grzania/chłodzenia w zakresie  tem-
peratur od -25 do 120°C

 � spektrometrem FTir Nicolet Avatar wyposażonym w  przy-
stawki ATR z możliwością grzania do 120°C oraz w przystawkę 
DRIFT

OFEROWANE USŁUGI

 � badania jednorodności składu materiałów polimerowych
 � badania jednorodności rozkładu substancji wchodzących  

w skład stałych farmaceutyków
 � badania pigmentów, spoiw i innych substancji wchodzących 

w skład dzieł sztuki
 � badania zanieczyszczeń i  produktów korozji obecnych  

na różnych powierzchniach

WYBRANE PROJEKTY

 � FACESS (Flexible Autonomous Cost Efficient Energy Source 
and Storage) (UE, 7 Program Ramowy, koordynacja: Finlandia, 
2008–2011)

 � EuroLiion High Energy Density Liion Cells for Traction (UE,  
7 Program Ramowy, koordynacja: Holandia, 2011–2015)
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ZESPÓŁ BADAŃ 
STRUKTURALNYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
NAUKI CHEMICZNE

#CHEMIA STRUKTURALNA #DYFRAKCJA RENTGENOWSKA 
#ANALIZA FAZOWA #DYFRAKCJA PROSZKOWA #ANALIZA TERMICZNA 
#STRUKTURY KRYSTALICZNE #KO-KRYSZTAŁY #MATERIAŁY HYBRYDOWE 
#MODYFIKACJE LEKÓW #INTERKALATY #SPEKTROSKOPIA RAMANA 
#SPEKTROSKOPIA FTIR #POLIMORFIZM

KONTAKT

dr hab. inż. Izabela Madura, prof. uczelni
izabela.madura@pw.edu.pl

(+48) 22 234 72 72
http://www.srg.ch.pw.edu.pl/ 

#CHEMIA STRUKTURALNA #DYFRAKCJA RENTGENOWSKA 
#ANALIZA FAZOWA #DYFRAKCJA PROSZKOWA #ANALIZA TERMICZNA 
#STRUKTURY KRYSTALICZNE #KO-KRYSZTAŁY #MATERIAŁY HYBRYDOWE 
#MODYFIKACJE LEKÓW #INTERKALATY #SPEKTROSKOPIA RAMANA 
#SPEKTROSKOPIA FTIR #POLIMORFIZM

Zespół Badań Strukturalnych działa na Wydziale Chemicznym 
PW, w Katedrze Chemii Nieorganicznej. 

Głównymi obszarami jego zainteresowania są badania 
związków chemicznych w fazie stałej. Są one kluczowe m.in. 
w poszukiwaniu nowych materiałów, leków czy wyjaśnianiu 
zjawisk wpływających na rozwój nowych technologii lub nauk 
podstawowych. 

Zespół specjalizuje się w technikach wykorzystujących 
pomiary dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (próbki 
monokrystaliczne i proszkowe), metodach spektroskopowych 
(IR, Raman, UV-VIS) oraz metodach analizy termicznej DSC  
z przystawką MDSC. 

Prowadzi badania strukturalne dotyczące: 
 � elektrolitów do zastosowań w bateriach nowych generacji, 
 � wybranych nieorganiczno-organicznych kryształów hybry-

dowych w warunkach wysokiego ciśnienia, 
 � projektowania i charakteryzacji związków o znaczeniu bio-

logicznym,
 � analizy termicznej różnych związków chemicznych w sze-

rokim zakresie temperatur, w atmosferze gazu obojętnego.

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � dyfraktometr rentgenowski Gemini A Ultra Rigaku Oxford 
Diffraction do badania próbek monokrystalicznych

 � dyfraktometr rentgenowski D8 Advance Bruker GmbH  
do badania próbek polikrystalicznych

 � różnicowy kalorymetr skaningowy (DSC) Thermal Analy-
sis Q200

 � dyspersyjny spektrometr Ramana Nicolet Almega z kon-
fokalnym mikroskopem optycznym, zmotoryzowanym 
stolikiem i stolikiem grzewczo-chłodzącym

 � spektrometr FTIR IS5 z przystawka odbiciową PIKE  
z ogrzewanym kryształem i wbudowana kamerą

 � laboratorium syntezy hydrotermalnej
 � laboratorium syntezy mechanochemicznej
 � bazy danych krystalograficznych (CSD, ICSD, PDF)
 � program VASP do obliczeń kwantowo-chemicznych w fazie 

stałej 
 � skaningowy mikroskop elektronowy

PATENTY

 � Metoda otrzymywania stałych elektrolitów zawiera-
jących solwatowane izolowane kationy (P.411822, WO 
2016/157087)

 � Mieszaniny rozpuszczalników do zastosowań przemysło-
wych, zwłaszcza w ogniwach galwanicznych oraz elektro-
lity do ogniw galwanicznych (PL 232679)

 � Sól memantyny, sposób jej otrzymywania, kompozycja  
i zastosowanie (Z-21501) 

OFEROWANE USŁUGI

 � pomiary dyfrakcji rentgenowskiej monokryształów
 � pomiary dyfrakcji rentgenowskiej próbek polikrystalicznych
 � ekspertyzy i doradztwo w zakresie chemii strukturalnej  

i nieorganicznej
 � analiza fazowa
 � analiza termiczna
 � wyznaczanie struktury absolutnej związków
 � analiza przemian polimorficznych
 � analiza spektroskopowa próbek stałych i ciekłych
 � wykonywanie map Ramana stałych, niejednorodnych  

próbek

WYBRANE PROJEKTY

 � Pomiary i ekspertyzy dla przemysłu farmaceutycznego  
(objęte klauzulą poufności)

 � Pomiary i ekspertyzy dla przemysłu ceramicznego (objęte 
klauzulą poufności)

 � Pomiary i ekspertyzy dla przemysłu nawozowego (objęte 
klauzulą poufności)

 � Pomiary i ekspertyzy dla Muzeum Narodowego, m.in. obra-
zów Jana Matejki

http://lulinski.ch.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ MATERIAŁÓW 
FUNKCJONALNYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

NAUKI CHEMICZNE

#BADANIA  MATERIAŁÓW  DIELEKTRYCZNYCH 
#KULOMETRYCZNE OZNACZANIE WODY 
#BADANIA REOLOGICZNE  PŁYNÓW NIENEWTONOWSKICH 
#KRYSTALIZACJA MATERIAŁÓW FUNKCJONALNYCH 
#NADPRZEWODNIKI #MATERIAŁY MAGNETYCZNE 
#MATERIAŁY TERMOELEKTRYCZNE #PÓŁPRZEWODNIKI 
#MATERIAŁY ELEKTROREOLOGICZNE #ELEKTROKRYSTALIZACJA 

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Janusz Płocharski
janusz.plocharski@pw.edu.pl

(+48) 22 234 53 48
http://kchn.ch.pw.edu.pl/  

Zespół Materiałów Funkcjonalnych pracuje w ramach 
Katedry Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemiczne-
go PW. Prace badawcze prowadzone przez jego człon-
ków dotyczą następujących obszarów tematycznych:

 � krystalizacja i badania struktury oraz właściwości 
nieorganicznych i hybrydowych materiałów funkcjo-
nalnych (nadprzewodniki, materiały magnetyczne, 
termoelektryczne i półprzewodnikowe),

 � chemia i technologia ciała stałego,
 � synteza i badania właściwości reologicznych mate-

riałów elektroreologicznych (płyny, żele i elastomery).

Posiada szerokie doświadczenie we współpracy:
 � naukowej z zagranicznymi jednostkami naukowy-

mi: Paul Scherrer Institut (zespoły badawcze z LMX, 
LNS, LMSS, SLS)/Szwajcaria;  Physik-Institut der 
Universitat Zurich/Szwajcaria;  DPMC – University 
of Geneva/Szwajcaria; Department of Materials, 
University of Oxford/UK; Swiss-Norwegian Beam-
lines at ESRF/Francja;  FORTH/Grecja; BNL – SNS/
USA; ORNL/USA;  

 � naukowej z krajowymi jednostkami nauko-
wymi, takimi jak:  IF PAN Warszawa; LSM, UP 
Kraków; Instytut Geofizyki PAN, IPPT PAN 
Warszawa; UTH Radom, Wydział Materia-
łoznawstwa Technologii i Wzornictwa, Ka-
tedra Chemii, Zakład Chemii Organicznej 
i Biochemii; ASP Warszawa; Wydział Chemiczny UW;

 � z przemysłem: NUCO  & Kosyl s.j.  (branża ko-
smetyczna); Fludicon GmbH, Niemcy; ADA-
MED, Czosnów; KOSMEPOL FABRYKA L’ORÉAL; 
Fabryka Kabli Madex; SUPER LIQIUD SA; 

 � przy realizacji projektów badawczych z firmami ta-
kimi jak: FORTH, BNL i ORNL.

OFEROWANE USŁUGI

 � kompleksowe badania reologiczne złożonych płynów nie-
newtonowskich, takich jak emulsje, żele, zawiesiny, stopy  
i roztwory polimerów, tusze drukarskie, masy kosmetycz-
ne, petrożele, farby, lakiery, kleje, masy bitumiczne, spoiwa,  
płyny dylatancyjne,  tiksotropowe i reopeksyjne

 � kulometryczne oznaczanie zawartości wody
 � badania  materiałów  dielektrycznych do 100 TΩ (1014 Ω);  

dokładność pomiaru stratności dielektrycznej <10–4
 � syntezy nieorganicznych materiałów funkcjonalnych (kry-

stalizacja z wykorzystaniem metod wysokotemperaturo-
wych oraz elektrochemicznych)

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � reometr rotacyjny z osprzętem do pomiarów standardo-
wych i elektroreologicznych (Anton Paar Physica MCR301)

 � kulometr METROHM KF831, z elektrodą generacyjną bez 
diafragmy, dajcych możliwość pomiaru do 1 ppm wody  
w próbce (METROHM KF831)

 � zestaw do wyznaczania parametrów elektrycznych dielektry-
ków metoda spektroskopii impedancyjnej (Zestaw Solatron 
– FRA 1255, wyposażony w przystawkę wysokoimpedancyjną 
FRA 1296, z oprogramowaniem SMART)

 � autoklaw wysokociśnieniowy i wysokotemperaturowy 
PARR

WYBRANE PROJEKTY

 � Deciphering the Workings of Molecule Intercalated Iron 
Chalcogenides (ONRG/USA, 2017–2021)

 � Eksperymentalne badania wpływu egzopolimerów na dy-
namikę opadania i interakcji cząstek stałych w środowisku 
wodnym uwarstwionym gęstościowo, Projekt IGF/wykonaw-
ca (realizacja i analiza badań reologicznych) (NCN/Sonata, 
2020–2023)

 � Hybrid organic-inorganic superconductors based on layered 
chalcogenides (NCN-OPUS, 2014–2016)

 � Novel materials based on transition metal chalcogenides 
intercalated with organic and organometallic compounds 
(CAS/POKL, 2013–2014)

 � Modyfikowanie właściwości stanu nadprzewodzącego nad-
przewodników warstwowych przez podstawienia chemiczne 
i interkalację, Projekt IF PAN/wykonawca (syntezy materia-
łów nadprzewodnikowych) (NCN-HARMONIA, 2013–2018)

 � “Chemical pressure” in FeSe superconductors, PreFe-
Se (Swiss Agency for Development and Cooperation,  
2010–2011)

 � Opracowanie cieczy elektroreologicznych do zastosowania 
w zaawansowanej technice – Projekt badawczy PW-004/
ITE/05/2005 – Doskonalenie systemów racjonalizacji zuży-
cia zasobów w procesach wytwarzania i eksploatacji maszyn  
i urządzeń technicznych (Instytut Technologii Eksploatacji, 
2005–2007)

http://lulinski.ch.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ KONWERSJI  
I AKUMULACJI ENERGII
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

NAUKI CHEMICZNE

#CHEMICZNE ŹRÓDŁA PRĄDU #ANALIZA ELEKTROCHEMICZNA MATERIAŁÓW 
#ANALIZA TERMICZNA MATERIAŁÓW 
#ANALIZA STRUKTURALNA I MORFOLOGICZNA MATERIAŁÓW 
#DIAGNOSTYKA MATERIAŁÓW ELEKTROLITYCZNYCH I ELEKTRODOWYCH 
#ELEKTROLITY #ANODY #KATODY

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Marek Marcinek
marek.marcinek@pw.edu.pl

(+48) 22 234 56 19
http://kchn.ch.pw.edu.pl/

Coraz większe rozpowszechnienie pojazdów elek-
trycznych oraz rosnące znaczenie odnawialnych źró-
deł energii stwarzaj potrzebę opracowania nowych, 
lekkich, bardziej pojemnych i wydajnych systemów 
magazynowania energii, wśród których dominują 
elektrochemiczne magazyny energii. 

Zespół Konwersji i Akumulacji Energii, będący częścią 
Katedry Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemiczne-
go PW, zajmuje się wytwarzaniem i diagnostyką ma-
teriałów do budowy elektrochemicznych magazynów 
energii w obszarze ogniw litowo-jonowych, sodowo-
-jonowych, magnezowych, wapniowych czy lit-siarka. 

OFEROWANE USŁUGI

 � sporządzanie raportów i analiz w dziedzinie chemicznych źródeł 
prądu

 � analiza elektrochemiczna materiałów
 � analiza termiczna materiałów
 � analiza strukturalna i morfologiczna materiałów
 � analiza składu powierzchni materiałów

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � skaningowy mikroskop elektronowy
 � zestaw potencjostatów (BioLogic Science Instruments)
 � modulowane DSC (TA) 
 � spektrometr Ramanowski Nicolet Almega z mikroskopem kon-

fokalnym i zmotoryzowanym stolikiem (Thermo Scientific)
 � spektrometr FTiR Nicolet Avatar 370 z przystawkami do widm 

transmisyjnych i odbiciowych (Thermo Scientific)
 � spektrometr FTiR Nicolet Is5 z przystawką odbiciową (Thermo 

Scientific)
 � titrator do miareczkowania Karla Fischera (Hanna Instruments) 

WYBRANE PROJEKTY

 � Tworzenie standardów badań i produkcji europejskich ogniw 
litowo-jonowych BiG MAP (Horyzont 2020 EU, 2020–2022)

 � Flagowy projekt UE koordynujący europejskie prace nad 
nowymi bateriami Battery 2030+ (Horyzont 2020 EU, 2019–
2023)

 � Opracowanie ogniw litowo-jonowych w pełni stałych 
ASTRABAT (Horyzont 2020 EU, 2020–2023)

 � mERA-Net  (Horyzont 2020, 2019–2023)
 � Projekty doktoranckie w tematyce ogniw litowo-jonowych: 

bezfluorowe ogniwa, ogniwa LiS, elektrody do ogniw litowo-
-jonowych ORLEN – Destiny (przemysł, 2021–2024)

 � Wirtualny europejski instytut badawczy powołany przez naj-
lepsze jednostki akademickie oraz największe firmy przemy-
słowe prowadzące prace w tej branży – prace nad ogniwami 
jonowymi, przede wszystkim litowo-jonowymi oraz prowa-
dzenie międzynarodowych specjalistycznych studiów w te-
matyce konwersji i akumulacji energii ERI ALISTORE (prze-
mysł–akademia, 2019–2023) 

PATENTY

 � Sposób otrzymywania materiału katodowego LiCoO2 (PL 238687)
 � Sposób otrzymywania materiału katodowego LiNi0,6Mn0,2Co0,2O2 

(PL 238688)
 � Mieszaniny rozpuszczalników organicznych, zwłaszcza  

do ogniw galwanicznych oraz elektrolity do ogniw galwa-
nicznych (PL 232931)

 � Sole do elektrolitów do ogniw galwanicznych, zwłaszcza 
litowo-jonowych i sodowo-jonowych oraz sposób ich otrzy-
mywania (PL 232856)

 � Sól anionu pentacyklicznego i jej zastosowanie jako elektro-
lit (EP 2928003)

 � Sól anionu pentacyklicznego i jej zastosowanie jako elektro-
lit (EP 2334831)

http://lulinski.ch.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ MATERIAŁÓW 
BIOFUNKCJONALNYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

NAUKI CHEMICZNE

KONTAKT

dr hab. inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska
mariola.koszytkowska@pw.edu.pl

(+48) 22 234 58 01
http://zcho.ch.pw.edu.pl/skl_nukl.html 
http://zcho.ch.pw.edu.pl/skl_kas.html 

Zespół Materiałów Biofunkcjonalnych funkcjonuje 
w ramach Katedry Chemii Organicznej Wydziału 
Chemicznego PW.

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się 
wokół następujących zagadnień:

 � opracowywanie metod syntezy aminokwasów  
do zastosowań medycznych,

 � opracowywanie metod syntezy nanomateriałów 
do zastosowań medycznych,

 � opracowywanie metod syntezy sumanenu do za-
stosowań analitycznych,

 � synteza  nowych pochodnych zasad nukleinowych 
do zastosowań medycznych.

Przykładowe realizacje Zespołu:
 � synteza nowych aminokwasów i pochodnych  

zasad nukleinowych, badanie ich aktywności bio-
logicznej, np. aktywności przeciwnowotworowej,

 � synteza i badanie nowych receptorów molekular-
nych jonów,

 � synteza i badanie nowych materiałów funkcjonal-
nych opartych na magnetycznych nanomateria-
łach węglowych,

 � synteza nanostruktur o właściwościach tera-
nostycznych i ich zastosowanie w roli nośników  
leków przeciwnowotworowych,

 � badania zastosowania nanomateriałów w elektro-
chemii do selektywnej detekcji biomolekuł.

#SYNTEZA ORGANICZNA #ZWIĄZKI AROMATYCZNE 
#ZWIĄZKI HETEROCYKLICZNE #AKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNA 
#ZASADY NUKLEINOWE #SENSORY ELEKTROCHEMICZNE 
#DETEKCJA JONÓW METALU #WYKRYWANIE JONÓW METALU 
#SENSORY CEZU #ZALEŻNOŚĆ STRUKTURA–AKTYWNOŚĆ (SAR)

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � spektrometr NMR 
 � polarymetr cyfrowy

WYBRANE PROJEKTY

 � Funkcjonalizacja tlenku grafenu i jej wpływ na właściwości kom-
pozytów ceramika-grafen otrzymywanych z układów koloidalnych 
(POB, Technologie Materiałowe-2, PW, 2021–2023)

 � Theranostic Exosomes in Personalized Cancer Nanomedicine 
(TEPCAN) (polsko-norweskie projekty badawcze, NCBR, 2020–2023)

 � Wykorzystanie woltamperometrii i grawimetrii do jednoczesnego 
wykrywania metaloproteinaz macierzy -1, -2 i -9 w ludzkim raku 
płuca (NCN OPUS, 2020–2023)

 � Synteza i zastosowanie fluorowanych molekularnych klatek za-
wierających ferrocen (Grant NChem1, Wydział Chemiczny PW, 
2020–2021)

 � Nowe analogi argininy i ich potencjał w terapii nowotworów gleju 
(Grant NChem1, Wydział Chemiczny PW, 2020–2021)

 � Badania nowych sfunkcjonalizowanych pochodnych płatkowego 
tlenku grafenu (GO) z wykorzystaniem długoterminowej hodowli 
sferoidów w kierunku selektywnego wychwytu przez komórki no-
wotworowe (NCN OPUS, 2017–2020)

 � Nanoteranostyki dedykowane celowanym terapiom przeciwno-
wotworowym: Nowe magnetyczne hybrydowe materiały węglowe  
– synteza i charakterystyka (NCN PRELUDIUM, 2017–2020)

 � Synteza nowych antagonistów receptorów glutaminianowych 
oraz kompleksowe badanie ich wpływu na komórki nowotworowe  
w obecności inhibitorów kinazy CK2 (NCN OPUS, 2016–2020)

 � Self-navigated integrin receptors seeking “thermally-smart” multi-
functional few-layer graphene encapsulated magnetic nanopartic-
les for molecular MRI-guided anticancer treatments in “real time” 
personalized nanomedicine (GEMNS, 7 PR UE, ERA-NET, 2015–2019) 

OFEROWANE USŁUGI

 � synteza organiczna
 � wykrywanie jonów metalu 
 � ustalanie budowy związków organicznych
 � pomiar skręcalności właściwej związków organicznych 

chiralnych

PATENTY

 � Sposób otrzymywania pirenowej pochodnej ferrocenokar-
boksyamidu i sposób otrzymywania pirenowej pochodnej 
1,1’-ferrocenodikarboksyamidu (PL 238252) 

 � Sposób otrzymywania 4-izotiocyjano-N-fenyloferroce-
nokarboksyamidu (PL 238251)

 � Sposób otrzymywania N-benzylowych pochodnych 
1,3,5-tris(4-aminofenylo)benzenu (PL 239284)

 � Sposób otrzymywania dendrymeru poli(amidoaminowe-
go) PAMAM generacji 1.0 zawierającego osiem jednostek 
α-cyklodekstryny (PL 239156)

 � Sposób otrzymywania materiału polimerowego składają-
cego się z polietylenoiminy, ß-cyklodekstryny oraz kwasu 
foliowego (PL 239206)

 � Sposób otrzymywania nowych pochodnych (S)-willardyny 
(PL 234216) 

 � Sposób otrzymywania 1,2,3-triazolowych pochodnych 
uracylu (PL 233191) 

 � Sposób otrzymywania nowych pochodnych (S)-willardyny 
(PL 233193)

 � Sposób otrzymywania pochodnej kwasu 1H-1,2,3-triazolo-
-4,5-dikarboksylowego (PL 233192)

 � Sposób otrzymywania 5-fluoro-1-(tetrahydrofuran-2-ylo)
pirymidyno-2,4-dionu (PL 232284) 
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ZESPÓŁ CHEMII 
METALOORGANICZNEJ  
I KATALIZY HOMOGENICZNEJ
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

NAUKI CHEMICZNE

KONTAKT

dr hab. inż. Włodzimierz Buchowicz, prof. uczelni
wlodzimierz.buchowicz@pw.edu.pl

(+48) 22 234 51 50

Zespół Chemii Metaloorganicznej i Katalizy Ho-
mogenicznej jest częścią Katedry Chemii Orga-
nicznej na Wydziale Chemicznym PW. 

Jego badania naukowe obejmują kilka zagda-
nień z zakresu nowoczesnej chemii metalo-
organicznej pierwiastków przejściowych, ka-
talizy homogenicznej i chemii koordynacyjnej  
oraz chemii biometaloorganicznej. Aktualnie 
realizowane badania obejmują:

 � otrzymywanie i wszechstronną charaktery-
stykę nowych ansa-ferrocenów wykazują-
cych chiralność aksjalną,

 � poszukiwanie nowych homo-chiralnych ligan-
dów, zbudowanych z ansa-ferrocenów do za-
stosowań w syntezie asymetrycznej,

 � poszukiwanie nowych hybryd ferrocennu  
ze związkami organicznymi o potencjalnych 
zastosowaniach terapeutycznych,

 � poszukiwanie nowych kompleksów niklu  
i żelaza z karbenami N-heterocyklicznymi 
o zastosowaniach w katalizie homogenicz-
nej w reakcjach tworzenia wiązań węgiel 
–węgiel (np. w reakcjach Suzuki),

 � zastosowania metatezy olefin w sferze koor-
dynacyjnej metali przejściowych.

#KATALIZATORY HOMOGENICZNE #KATALIZATORY GRUBBSA
#AKTYWNOŚĆ KATALIZATORA #TECHNIKI CHROMATOGRAFICZNE (GC, HPLC)
#STOPIEŃ PRZEMIANY REAKCJI #SELEKTYWNOŚĆ REAKCJI 
#CZYSTOŚĆ ENANCJOMERÓW #HYBRYDY FERROCENU #TECHNIKI SCHLENKA
#KOMPLEKSY METALOORGANICZNE PIERWIASTKÓW PRZEJŚCIOWYCH 
#SYNTEZA I CHARAKTERYSTYKA ZWIĄZKÓW WRAŻLIWYCH NA DZIAŁANIE TLENU I WODY 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � chromatograf gazowy Agilent Technologies 7820A  
z detektorem FID

 � chromatograf cieczowy Agilent 1260 Infinity II

OFEROWANE USŁUGI

 � detektor FID
 � detektor UV, chiralna kolumna 

WYBRANY PROJEKT

 � Nowe perspektywy metatezy olefin: metaloorganiczne helisy 
z achiralnych substratów (NCN, 2018–2022) 

PATENT

 � Sposób otrzymywania półsandwiczowych kompleksów ni- 
klu(II) z Nheterocyklicznymi ligandami karbenowymi, zwłasz-
cza o sześcio-, siedmio- lub ośmioczłonowym układzie hetero-
cyklicznym (PL 231447)
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LABORATORIUM 
SPEKTROSKOPII NMR
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

NAUKI CHEMICZNE

KONTAKT

dr hab. inż. Hanna Krawczyk, prof. uczelni
hanna.krawczyk@pw.edu.pl

(+48) 22 234 57 63
http://www.ch.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/

Oferta-pomiarowa/Pomiary-widm-NMR

Laboratorium Sepktroskopii NMR zlokalizowane 
jest na Wydziale Chemicznym PW, w Katedrze Che-
mii Organicznej.

Obszary zainteresowania Zespołu to:
 � metoda wytwarzania/synteza przełączników mo-

lekularnych do zastosowań w fotofarmakologi,
 � metoda analizy, z użyciem spektroskopii NMR, 

związków organicznych do zastosowań w labo-
ratorium lub przemyśle,

 � metoda analizy, z użyciem spektroskopii NMR, 
markerów chorób metabolicznych,

 � synteza symetrycznych i asymetrycznych hy-
droksy- i alkoksystilbenów,

 � badanie właściwości elektrochemicznych stilbe-
nów za pomocą m.in. woltamperometrii cyklicz-
nej pod kątem ich zastosowania jako celowanych 
przeciwutleniaczy w układach biologicznych,

 � analiza wpływu poszczególnych elementów 
strukturalnych stilbenów na ich właściwości 
przeciwutleniające i na aktywność biologiczną,

 � pełna charakterystyka spektroskopowa otrzy-
manych związków.

#BADANIA NMR W CIECZY #SYNTEZA PRZEŁĄCZNIKÓW MOLEKULARNYCH 
#FOTOFARMAKOLOGIA #SYNTEZA ORGANICZNA DIBENZO[B,F]OKSEPIN 
#SYNTEZA POCHODNYCH KOLCHICYNY #SYNTEZA POCHODNYCH CHALKONÓW 
#BADANIA SPEKTROSKOPOWE

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � aparat NMR 500 MHz, Varian
 � aparat NMR 400 MHz, Varian
 � aparat 60 MHz, NMReady-60e, Nanalysis

WYBRANE PROJEKTY

 � Nchem-1 (MNiSW, 2020–2021)
 � Program European Research Network for evaluation and improve-

ment of screening, Diagnosis and Treatment of Inherited Disorders 
of Metabolism (Wydział Chemiczny PW wraz z Instytutem Pomnik 
– Centrum Zdrowia Dziecka, ERNDIM UE, 1999 –2018)  

 � Synteza oraz badanie właściwości spektroskopowych i biolo-
gicznych nukleozydów modyfikowanych pochodnymi stilbenu  
(NCN OPUS 4, 2013–2016)

OFEROWANE USŁUGI

 � pomiary NMR – pomiary jąder dla zakresów HF: 1 H
 � pomiary NMR – pomiary jąder dla zakresów LF  

od 31 P do 109 Ag

PATENTY

 � Sposób otrzymywania pochodnej tetrahydronafta-
lenowej z metoksy pochodnej stilbenu (PL 233977)

 � Sposób otrzymywania podstawionych w pierścieniu 
aromatycznym pochodnych dibenzo[b,f]oksepiny  
(PL 238243)
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ZESPÓŁ KATALIZY 
TECHNICZNEJ
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

NAUKI CHEMICZNE

KONTAKT

dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka, prof. uczelni
wioletta.pilecka@pw.edu.pl

(+48) 22 234 57 66
http://www.ktch.ch.pw.edu.pl/index.
php?id=zespol-katalizy-technicznej 

Zespół Katalizy Technicznej funkcjonuje  
w ramach Katedry Technologii Chemicznej 
na Wydziale Chemicznym PW. Prowadzi 
prace nad projektowaniem, preparatyką 
i charakteryzacją katalizatorów do wiel-
kotonażowych procesów przemysłu nie-
organicznego o dużym znaczeniu gospo-
darczym. 

W realizowanych badaniach łączony jest 
aspekt aplikacyjny, czyli opracowywanie 
nowych i ulepszanie istniejących kataliza-
torów, z aspektem naukowym – dążeniem 
do poznania istoty ich działania. W tym 
celu prowadzone są analizy materiało-
we m.in. w zakresie badań struktury, po-
wierzchni, odziaływania z fazą gazową czy 
aktywności katalitycznej.

Aktualne badania dotyczą:
 � nośnikowych i beznośnikowych katali-

zatorów kobaltowych przeznaczonych 
do energooszczędnego procesu syntezy 
amoniaku,

 � nośnikowych katalizatorów rutenowych 
przeznaczonych do procesu metanizacji 
tlenków węgla,

 � oczyszczania wysokiego stopnia gazów 
technicznych, NH3, H2, N2, Ar i innych, 
do zastosowań w przemyśle wysokiej 
technologii.

#KATALIZATORY REAKCJI CHEMICZNYCH #KATALIZA HETEROGENICZNA 
#PROCESY PRZEMYSŁU NIEORGANICZNEGO #SYNTEZA AMONIAKU 
#ANALIZA TERMICZNA MATERIAŁÓW #PARAMETRY TEKSTURALNE MATERIAŁÓW 
#POMIARY TEMPERATUROWO-PROGRAMOWANEJ CHEMISORPCJI 
#EKSPERTYZY TECHNOLOGII CHEMICZNYCH

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � termowaga sprzężona z kwadrupolowym spektrometrem 
mas (Netzsch STA 449 Jupiter + QMS 430C Aëolos)

 � aparatura do pomiarów fizysorpcji azotu w temperaturze 
ciekłego azotu, z przystawką do pomiarów chemisorpcji 
(Micromeritics Instrument Co. ASAP 2020)

 � aparatura do pomiarów temperaturowo-programowanej 
chemisorpcji (Micromeritics Instrument Co. AutoChem 
2920)

 � aparatura do pomiarów szybkości reakcji (średniej i rzeczy-
wistej): syntezy i rozkładu amoniaku, metanizacji COx 

WYBRANE PROJEKTY

 � Promowane jonami metali ziem alkalicznych materiały ka-
talityczne typu Co/Mg-La do niskociśnieniowego procesu 
syntezy amoniaku (POB Technologie Materiałowe-2, PW, 
2021–2022)

 � Przeprowadzenie prac badawczych dotyczących porów-
nania pracy katalizatora obecnie stosowanego w syntezie 
amoniaku z nowym aktywniejszym katalizatorem pracują-
cym w optymalniejszym zakresie temperatur oraz określe-
nie wytycznych procesowych do zaprojektowania instalacji 
pilotowej (półtechnicznej) oraz założenia konstrukcyjne 
pod reaktor pilotowy (ANWIL SA, 2020)

 � Czułość strukturalna reakcji syntezy amoniaku na promo-
wanych katalizatorach kobaltowych (PRELUDIUM, NCN, 
2017–2020)

 � Badania porównawcze katalizatora kobaltowego i innych 
katalizatorów syntezy amoniaku (Grupa Azoty Zakłady Azo-
towe „Puławy” SA, 2018–2019)

 � Katalizator kobaltowy do energooszczędnego procesu syn-
tezy amoniaku (PBS, NCBR, 2014–2017)

OFEROWANE USŁUGI

 � opracowywanie nowych i optymalizacja istniejących 
katalizatorów reakcji chemicznych, preparatyka materiałów 
o właściwościach dostosowanych do potrzeb badanej 
technologii

 � wykonywanie ekspertyz i doradztwo w zakresie opracowy-
wania, obsługi i rozwijania technologii chemicznych

 � prowadzenie analiz w zakresie badań parametrów tekstu-
ralnych materiałów, właściwości ich powierzchni, odziały-
wania z fazą gazową oraz aktywności katalitycznej, analizy 
termicznej, chemisorpcyjnych pomiarów temperaturowo-
-programowanych

 � opracowywanie i optymalizacja rozwiązań pomocniczych, 
uzupełniających działanie technologii i procesów chemicz-
nych

PATENTY

 � Sposób otrzymywania promotowanych katalizatorów ko-
baltowych do syntezy amoniaku (PL 234181)

 � A method for obtaining promoted cobalt catalysts for am-
monia synthesis (EP 3318326)

 � Katalizator do syntezy amoniaku i sposób otrzymywania 
katalizatora do syntezy amoniaku (PL 220277)

 � Katalizator kobaltowy promowany cerem i barem do synte-
zy amoniaku i sposób otrzymywania katalizatora kobalto-
wego promowanego cerem i barem do syntezy amoniaku 
(PL 216899)

 � Method for purification of ammonia, mixtures of nitro-
gen and hydrogen, or nitrogen, hydrogen and ammonia 
(PL 22419, EP2858949, RU2612686C2, 11201406281X, 
CA2875257, CN104364196B, US9272906, JP5916949, 
KR102140118)

http://www.ktch.ch.pw.edu.pl/index.php?id=zespol-katalizy-technicznej
http://www.ktch.ch.pw.edu.pl/index.php?id=zespol-katalizy-technicznej
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LABORATORIUM PROCESÓW 
TECHNOLOGICZNYCH  
– PARK TECHNOLOGICZNY
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

NAUKI CHEMICZNE

#POLIMERY BIODEGRADOWALNE #POLIESTRY GLICERYNY 
#PLANOWANIE EKSPERYMENTÓW #OPTYMALIZACJA PROCESÓW 
TECHNOLOGICZNYCH #POWIĘKSZANIE SKALI #PROJEKTOWANIE 
PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH #OPRACOWANIE TECHNOLOGII 
#BADANIA PRZEMYSŁOWE #PRODUKCJA EKSPERYMENTALNA

KONTAKT

dr inż. Paweł Ruśkowski
pawel.ruskowski@pw.edu.pl

(+48) 22 234 78 04
http://lpt.ch.pw.edu.pl/  

Laboratorium Procesów Technologicznych 
– Park Technologiczny (LPT – PT) Wydziału 
Chemicznego PW to unikatowa jednostka 
politechniczna funkcjonująca od ponad 30 
lat jako inkubator technologii. LPT – PT sku-
tecznie łączy  trzy obszary działalności zwy-
kle występujące oddzielnie: dydaktykę, bada-
nia (podstawowe i stosowane) oraz transfer 
technologii do przemysłu.

Specjalizuje się w kompleksowym opracowy-
waniu technologii chemicznych na wszyst-
kich poziomach gotowości TRL (Technology 
Readiness Level). 

Przed wdrożeniem w przemyśle technolo-
gie są badane, sprawdzane i doskonalone 
w trakcie badań oraz produkcji partii infor-
macyjnych w laboratoriach i prototypowych 
instalacjach Parku Technologicznego. Zdo-
byte wiedza i doświadczenie przekazywane 
są studentom podczas warsztatów i zadań 
praktycznych, co dopełnia i inicjuje od nowa 
cały proces dla opracowania i sprawdzenia 
kolejnych pomysłów i technologii.

OFEROWANE USŁUGI

 � transfer technologii z laboratorium do praktyki przemysłowej
 � projektowanie i optymalizacja procesowa z zastosowaniem metod 

planowania doświadczeń (DOE)
 � prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie technologii chemicznej
 � produkcja partii informacyjnych w skali adekwatnej do poziomu doj-

rzałości technologii 
 � produkcja eksperymentalna

PATENTY

 � Sposób wytwarzania morfolino-2,5-dionów przez cyklizację  
N-(2-chloroacylo)-α-aminokwasów (PL 238242)

 � Sposób wytwarzania polilaktydowego substytutu kości gąbczastej  
o zwiększonej hydrofilowości (PL 236857)

 � Sposób wytwarzania dwufunkcyjnych polilaktydowych skafoldów 
przeznaczonych do hodowli komórkowych (PL 234640)

 � Sposób wytwarzania kwasów diacylowinowych (poprzez hydrolizę 
bezwodników i krystalizację kwasów) (PL 228011)

 � Sposób wytwarzania połączeń polilaktydu z pochodnymi fenolu  
(PL 227922)

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � laboratorium badawcze:
 ◻ zestaw 4 reaktorów automatycznych MultiMax o po-

jemności 50 ml (Mettler Toledo)
 ◻ reaktor automatyczny LabMax o pojemności 600  

i 2000 ml (Mettler Toledo)
 ◻ spektrometr FTIR ReactIR 4000 do analizowania prze-

biegu reakcji online (Mettler Toledo)
 � hala technologiczna wyposażona w typowe media tech-

nologiczne (para grzewcza, olej grzewczy, glikol, próżnia, 
woda demineralizowana):

 ◻ reaktory stalowe i emaliowane o pojemnościach 50 
–400 l

 ◻ reaktory szklane z płaszczami grzejno-chłodzącymi o po-
jemnościach 5–100 l

 ◻ filtrosuszarka
 ◻ kolumna destylacji azeotropowej (200 l)
 ◻ wyparka cienkowarstwowa
 ◻ filtry stalowe
 ◻ suszarnia próżniowa
 ◻ suszarnia owiewowa

WYBRANE PROJEKTY

 � R&D-SERVICE AGREEMENT in the field of synthesis of 1,2 
Pentanediol (BASF SE, 2019–2022)

 � Koncepcja procesu ciągłego i założenia do projektu in-
stalacji pilotowej węglanu etylenu (EC) (PKN Orlen SA, 
2019–2020)

 � Technologia wytwarzania laktydów z kwasu mlekowego 
(PBS, 2013–2017)

 � Chemia i technologia chiralnych kwasów dikarboksylo-
wych i ich pochodnych (PBS, 2014–2017) 

 � Technologia otrzymywania biodegradowalnych polie-
strów z wykorzystaniem surowców odnawialnych (POiG 
2009–2014, 2009–2013)

http://lulinski.ch.pw.edu.pl
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UCZELNIANE 
LABORATORIUM BADAŃ 
ŚRODOWISKOWYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

NAUKI CHEMICZNE
KONTAKT

mgr inż. Malina Słowikowska
malina.slowikowska@pw.edu.pl

(+48) 22 234 73 31,  (+48) 22 234 79 34
http://ulbs.ch.pw.edu.pl/

Uczelniane Laboratorium Badań Środowiskowych zlo- 
kalizowane na Wydziale Chemicznym PW zajmuje się 
badaniami czynników chemicznych, pyłowych i fizycznych 
w środowisku pracy, wewnątrz pomieszczeń i w środowisku 
zewnętrznym oraz różnorodnymi analizami chemicznymi 
próbek dostarczanych przez klientów. Posiada akredytację 
Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań pracy, 
środowiska wewnątrz budynków oraz w środowisku 
zewnętrznym i posiada Certyfikat Akredytacji AB 368.

Do grona klientów Laboratorium zaliczają się zarówno 
instytucje państwowe, naukowe, kultury, jak i firmy będące 
przedstawicielami biznesu i przemysłu, m.in.:

 � Kancelaria Sejmu RP,
 � Muzeum Narodowe w Warszawie,
 � Uniwersytet Warszawski,
 � Instytut Chemii Fizycznej PAN,
 � Miejskie Zakłady Autobusowe Warszawa,
 � Bauer Print Ciechanów,
 � ArcelorMittal Warszawa, 
 � Zakład Badań Środowiska Pracy,
 � Polfa Tarchomin,
 � IPOCHEM Ltd.,
 � ATOMATIK,
 � PERI Polska,
 � SERTA Polska,
 � McDonald’s.

#POMIAR CZYNNIKÓW FIZYCZNYCH #BADANIA CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH 
#BADANIA CZYNNIKÓW PYŁOWYCH #BADANIA AZBESTU #AKREDYTACJA #AB 368 
#POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI #ŚRODOWISKO PRACY #SICK BUILDING SYNDROM 
#ABSORPCYJNA SPEKTROMETRIA ATOMOWA #FAAS #ANALIZA SPEKTROFOTOMETRYCZNA 
#KARL FISCHER #SPEKTROMETRIA W PODCZERWIENI #FTIR #GPC #GC-FID #GC-MS
#WYSOKOSPRAWNA CHROMATOGRAFIA CIECZOWA #CHROMATOGRAFIA GAZOWA 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � chromatografy gazowe (Shimadzu GC-2014, Agilent Tech-
nologies 6890N, Hewlett Packard HP6890, Agilent Techno-
logies 6890N + Mass Selective Detector 5973)

 � chromatografy cieczowe (HPLC 1050 Hewlett Packard, Agilent 
Technologies HPLC 1100, GPC DIONEX)

 � spektrometr FTIR ALPHA Bruker
 � spektrometr absorpcji atomowej Unicam 969
 � spektrofotometr UV-vis Unicam Heliosß ‐
 � kulometr KF z automatycznym podajnikiem próbek Strom-

boli Metler Toledo
 � aparat do automatycznego miareczkowania 888 Titrando 

z opcją KF Metrohm
 � aparat do automatycznego miareczkowania 716 Titrando 

z opcją KF Metrohm
 � polarymetr PolAAr 32 Optical Activity Ltd.
 � waga analityczna Sartorius RC 210S
 � mikroskop polaryzacyjny i fazowo-kontrastowy Nikon
 � miernik wielogazowy Dräger X-am 5000
 � luksomierz Sonopan L-50, Sonopan L-100
 � anemometr skrzydełkowy µAs
 � miernik poziomu dźwięku i drgań Svantek SVAN 948
 � miernik poziomu dźwięku Svantek SVAN 955
 � miernik poziomu ultradźwięków Svantek SVAN 912AE
 � miernik wydatku energetycznego  MWE-1
 � miernik mikroklimatu BABUC

OFEROWANE USŁUGI

 � badania czynników fizycznych w środowisku pracy, wewnątrz 
pomieszczeń, w środowisku zewnętrznym (hałas słyszalny  
i ultradźwiękowy, drgania, wydatek energetyczny, oświetlenie, 
mikroklimat, wentylacja) – akredytacja Polskiego Centrum Akre-
dytacji AB 368

 � badania czynników chemicznych i pyłowych w środowi-
sku pracy i wewnątrz pomieszczeń (związki organiczne  
i nieorganiczne, metale, pyły, włókna respirabilne, włókna  
respirabilne azbestu) – akredytacja Polskiego Centrum Akredy-
tacji AB 368

 � analizy chemiczne próbek powietrza dostarczonych przez klien-
tów (analiza AAS, analiza spektrofotometryczna, FTIR, chroma-
tografia gazowa) – akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji 
AB 368

 � analizy chemiczne próbek dostarczonych przez klientów (analiza 
AAS, analiza spektrofotometryczna, Karl Fischer, FTIR, GPC, wy-
sokosprawna chromatografia cieczowa, chromatografia gazowa) 
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ZESPÓŁ BADAWCZY 
NANODYSPERSJI  
GAZÓW W CIECZACH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA CHEMICZNA KONTAKT

dr hab. inż. Paweł Sobieszuk, prof. uczelni 
pawel.sobieszuk@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 63 19
https://www.ichip.pw.edu.pl/Pracownicy/Pawel-

Sobieszuk-dr-hab-inz  

Zespół pracuje na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Proceso-
wej PW, w Zakładzie Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej. 

W obszarze jego zainteresowań leżą głównie właściwości  
i zastosowania mikro- i nanopęcherzyków gazów w cieczach. 
Są one wykorzystywane m.in. w przemyśle spożywczym  
(np. napoje z nanopęcherzykami tlenu lub wodoru), oczysz-
czaniu ścieków (flotacja, redukcja ChZT), agrotechnice (wspo-
maganie wzrostu roślin i zwierząt i medycynie (wspomaganie 
krążenia, leczenie ran chronicznych), a także biotechnologii 
przemysłowej (intensyfikacja wzrostu biomasy, intensyfikacja 
wymiany masy w hodowlach). 

Ze względu na doświadczenie członków Zespołu, wykonywa-
ne prace obejmują zarówno badania podstawowe dotyczące 
natury i stabilności nanodyspersji gazu, jak i badania ich apli-
kacji w inżynierii bioprocesowej i medycynie.

Zespół współpracuje z grupami badawczymi ze Szkoły Głów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego i innymi zespołami w struktu-
rach Wydziału oraz Politechniki Warszawskiej.

#NANOPĘCHERZYKI #MIKRONANOPĘCHERZYKI #MIKROPĘCHERZYKI 
#UKŁADY GAZ–CIECZ #DYNAMICZNE ROZPROSZENIE ŚWIATŁA  
#DLS #ROZPUSZCZALNOŚĆ GAZÓW

OFEROWANE USŁUGI

 � wytwarzanie mikro- i nanodyspersji gazów (tlen, azot, 
dwutlenek węgla, powietrze) w różnych cieczach i skalach

 � analiza właściwości cieczy pod kątem gęstości, zawartości 
tlenu, lepkości, napięcia powierzchniowego i współczynnika 
refrakcji

 � dobór nanodyspersji do celów aplikacji w procesach 
przemysłowych i laboratoryjnych

 � analiza gęstości rozkładu cząstek/pęcherzyków w skali 
nanometrycznej w roztworach

WYBRANE PROJEKTY

 � Otrzymywanie i badanie właściwości nanopęcherzyków gazów 
w cieczach (NCN OPUS 15, 2018/29/B/ST8/00365, 2019–2023)

 � Ciekłe dyspersje nanopęcherzyków tlenu jako nośniki leków 
aerozolowych dostarczanych z nebulizatorów (Biotechmed-1, 
IDUB PW, 2020–2022)

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � analizator gęstości płynów DA650 firmy Kyoto Electronics
 � refraktometr RX-7000i firmy Atago
 � przenośne analizatory tlenu:

 ◻ ProSolo DIGITAL firmy YSI – z czujnikiem optycznym
 ◻ Pro20 firmy YSI – z czujnikiem polarograficznym

 � generatory mikro- i nanopęcherzyków:
 ◻ pompa KTM25 firmy Nikuni – generacja mikropęcherzyków 

gazu w cieczy w skali 40–50 dm3 płynu
 ◻ generator z membraną ceramiczną firmy Fine Bubble 

Technologies – generacja nanopęcherzyków gazu w cieczy 
w skali 1–5 dm3 płynu

 ◻ generator autorskiej konstrukcji Zespołu – generacja 
nanopęcherzyków gazu w cieczach w skali kilkudziesięciu 
mililitrów płynu

 � Zetasizer NanoZS firmy Malvern Panalytical
 � NanoSight LM10 firmy Malvern Panalytical
 � bioreaktory zbiornikowe firm Sartorius, Eppendorf



ZESPOŁY B+R

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

LABORATORIUM 
INŻYNIERII POWIERZCHNI 
I PROTEZ NACZYNIOWYCH  
(BioGraftLab)

OFEROWANE USŁUGI

 � analiza cytotoksyczności in vitro 
 � hodowle komórkowe in vitro 
 � analiza właściwości fizykochemicznych powierzchni 

(morfologia, zwilżalność, skład chemiczny) 
 � analiza interakcji powierzchnia-komórka 
 � analiza hemozgodności

WYBRANE PROJEKTY

 � Vascular endothelium-supporting materials: Understanding 
the structural and physicochemical requirements (NCN, 
OPUS-LAP, 2022–2024)

 � BioGraft – biomimetyczne protezy naczyniowe małych 
średnic (NCBR, Lider VIII, 2018–2021)

 � Surface modification of polyurethane vascular graft (NCBR, 
Polsko-Tajwańska Współpraca Badawcza, 2015–2018)

 � Polskie Sztuczne Serce (Strategiczny Projekt Badawczy 
ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 29/2007, 2007–2011)

 
INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � laboratoria typu clean-room do prowadzenia hodowli 
komórkowych in vitro 

 � cytometr przepływowy 
 � mikroskopy: fluorescencyjne, elektronowe, konfokalny, 

optyczne
 � goniometr 
 � spektroskop FTIR-ATR 
 � analizator krzepnięcia Siemens 
 � maszyna do badań wytrzymałościowych Instron 

PATENTY

 � Sposób wytwarzania protez naczyniowych małych średnic 
(PL 238765)

INŻYNIERIA CHEMICZNA
KONTAKT

 
dr inż. Beata Butruk-Raszeja 

beata.raszeja@pw.edu.pl 
(+48) 22 234 64 19

https://www.ichip.pw.edu.pl/Wydzial-Inzynierii-
Chemicznej-i-Procesowej/Nauka/Zespoly-

badawcze

Laboratorium działa w Zakładzie Biotechnologii  
i Inżynierii Bioprocesowej Wydziału Inżynierii  
Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszaw-
skiej. Działalność badawcza Zespołu skupia się 
wokół tematyki inżynierii powierzchni biomateria-
łów, ze szczególnym uwzględnieniem implantów 
sercowo-naczyniowych. 

Głównym celem prowadzonych prac jest zmiana 
właściwości biologicznych powierzchni i, w efek-
cie, polepszenie jej biozgodności. Dużą część prac 
Laboratorium stanowią badania nad procesami 
otrzymywania i modyfikacji protez naczyniowych 
- opracowaliśmy metody otrzymywania protez ba-
zujące na procesach rozdmuchu roztworu polime-
ru oraz inwersji faz. Laboratorium realizuje również 
badania nad modyfikacją i analizą powierzchni bio-
medycznych, w szczególności badania interakcji 
powierzchnia-komórka oraz powierzchnia-krew. 

#PROTEZY NACZYNIOWE #INŻYNIERIA POWIERZCHNI #HEMOZGODNOŚĆ 
#ŚRÓDBŁONEK #PŁYTKI KRWI #HODOWLE KOMÓRKOWE #BIOZGODNOŚĆ
#CYTOTOKSYCZNOŚĆ #IMPLANTY SERCOWO-NACZYNIOWE 
#ODDZIAŁYWANIA KOMÓRKA-POWIERZCHNIA
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ZESPÓŁ BADAWCZY 
BIOREAKTORÓW SINGLE-USE  
(SU-BIOreaktor)
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
INŻYNIERIA CHEMICZNA KONTAKT

dr hab. inż. Maciej Pilarek, prof. uczelni  
maciej.pilarek@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 62 72
https://www.ichip.pw.edu.pl/Pracownicy/Maciej-

Pilarek-profesor-uczelni-dr-hab.-inz.

Zespół badawczy bioreaktorów single-use (SU-BIOre-
aktor) prowadzi działalność w Zakładzie Biotechnologii  
i Inżynierii Bioprocesowej WIChiP PW. 

Główny obszar zainteresowań naukowych Zespołu sta-
nowią bioreaktory single-use. Zespół SU-BIOreaktor po-
siada doświadczenie w zakresie modelowania warunków 
mieszania i wymiany masy w bioreaktorach single-use  
oraz aplikacyjności tego typu aparatów do hodowli ko-
mórek zwierzęcych oraz komórek i organów roślinnych,  
jak i mikroorganizmów. 

Zespół wykonuje prace z zakresu zastosowania perflu-
orowanych ciekłych nośników gazów oddechowych oraz 
biomateriałowych matryc do intensyfikacji bioprocesów. 
W zespole są realizowane projekty naukowe z powyższej 
tematyki finansowane m.in. przez NCN oraz z programu 
IDUB PW.  

Zespół aktywnie współpracuje z grupami badawczy-
mi z Technische Universität Berlin, Uniwersytetu War-
szawskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  
oraz z zespołami badawczymi działającymi w strukturach 
Wydziału oraz Politechniki Warszawskiej.

#BIOREAKTORY SINGLE-USE #HODOWLA KOMÓREK ZWIERZĘCYCH 
#HODOWLA ORGANÓW ROŚLIN #INŻYNIERIA BIOPROCESOWA 
#INŻYNIERIA BIOREAKTORÓW #MIESZANIE TYPU WAVE #CIEKŁE NOŚNIKI 
GAZÓW ODDECHOWYCH #BIOMATERIAŁY #TESTY CYTOTOKSYCZNOŚCI 

OFEROWANE USŁUGI

 � dobór parametrów operacyjnych bioreaktora do bioprocesu  
w oparciu o analizę statystyczną Design of Experiments (DoE)

 � dobór mikronośnika do hodowli wgłębnej komórek zwierzęcych 
adherentnych

 � opracowanie funkcjonalnych modyfikacji układów hodowlanych 
służące intensyfikacji bioprocesów

 � powiększanie skali hodowli komórek zwierzęcych nieadherent-
nych oraz adherentnych w zakresie obj. od 0,1 dm3 do 5 dm3

 � powiększanie skali hodowli korzeni transgenicznych wraz z do-
borem platformy do unieruchamiania biomasy korzeni

 � dobór układu do zintegrowanej realizacji hodowli biomasy 
roślinnej i ekstrakcji in situ wydzielanych metabolitów 
roślinnych 

WYBRANE PROJEKTY

 � Polimerowe platformy/rusztowania do zintensyfikowanego 
otrzymywania biomasy organów roślinnych oraz metabolitów 
w bioreaktorze typu single-use (NCN, 2022–2025) 

 � Bifunkcjonalne aerożelowe platformy do intensyfikacji 
biosyntezy cytotoksycznych naftochinonów w hodowlach  
in vitro korzeni transgenicznych (IDUB PW, 2021–2022) 

 � Biodegradowalna polimerowa platforma do hodowli korzeni 
transgenicznych w bioreaktorze z mieszaniem typu wave 
(I-Chem.1, 2021–2022) 

 � Miniaturowy hybrydowy układ bioreaktorowy z mieszaniem typu 
wave: badania i modelowanie wzrostu komórek zwierzęcych 
(NCN, 2016–2020)

 
INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � bioreaktor ReadyToProcess WAVE 25TM firmy Cytiva wyposa-
żony w: termostatowaną platformę do naczyń hodowlanych 
single-use Cellbag

 � wytrząsarka laboratoryjna z inkubacją ISS-7200 firmy Lab 
Companion o zakresie wytrząsania 30–300 rpm i temperaturze 
inkubacji 20–80°C

 � kołyska laboratoryjna MR 12 firmy Biosan dostosowana  
do prowadzenia hodowli pilotażowych

 � mikroskop optyczny Eclipse TS100 firmy Nikon wyposażony  
w kamerę A630 firmy Canon 

 � optyczny czujnik tlenu Seven2Go DO firmy Mettler Toledo
 � komora laminarna HERAsafe KS 12 firmy Thermo Scientific
 � inkubatory CO2: inkubator NU-4750E firmy NuAire, inkubator 

HF 90 firmy Heal Force 

WYBRANE SUKCESY

 � Patenty: 
 ◻ Method for increasing the expression of a recombinant 

protein and plasmid yield in an eukaryotic or prokaryotic 
high cell density culture (EPO, EP2402433)

 ◻ Zastosowanie perfluorozwiązków do ekstrakcji metaboli-
tów roślinnych (UP RP, P.404726)

 � Zgłoszenia patentowe: 
 ◻ Zastosowanie aerożeli krzemoorganicznych do proliferacji 

i immobilizacji biomasy roślinnej w hodowlach in vitro 
oraz zastosowanie aerożeli do intensyfikacji produkcji 
metabolitów roślinnych i intensyfikacji ekstrakcji in situ 
metabolitów wtórnych w hodowlach in vitro (UP RP, 
zgłoszenie nr P.437075) 

 ◻ Zastosowanie biodegradowalnych polimerów do inten-
syfikacji proliferacji i unieruchamiania biomasy roślinnej 
oraz intensyfikacji produkcji i ekstrakcji in situ metabo-
litów roślinnych w hodowlach in vitro (UP RP, zgłoszenie  
nr P.439617) 

https://www.ichip.pw.edu.pl/Pracownicy/Maciej-Pilarek-profesor-uczelni-dr-hab.-inz.
https://www.ichip.pw.edu.pl/Pracownicy/Maciej-Pilarek-profesor-uczelni-dr-hab.-inz.
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LABORATORIUM  
OTRZYMYWANIA  
I FUNKCJONALIZACJI 
NANOHYDROKSYAPATYTU 
(LabOFn)
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA CHEMICZNA

KONTAKT

dr inż. Michał Wojasiński 
michal.wojasinski@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 63 10
https://www.ichip.pw.edu.pl/Pracownicy/

Michal-Wojasinski-dr-inz

Laboratorium Otrzymywania i Funkcjonaliza-
cji Nanohydroksyapatytu (LabOFn) jest grupą 
naukowców rozwijających technologie synte-
zy i zastosowań modyfikowanych nanocząstek  
hydroksyapatytu, wywodzącą się z Zakładu Bio-
technologii i Inżynierii Bioprocesowej oraz Labo-
ratorium Inżynierii Biomedycznej WIChiP. 

Zespół zajmuje się rozwijaniem technologii strą-
cania nanocząstek hydroksyapatytu opracowa-
nej przez Zespół i prof. Tomasza Ciacha. Obecnie 
skupiamy się na dwóch aspektach otrzymywa-
nia cząstek hydroksyapatytu: kontroli morfologii  
i rozmiaru cząstek (w procesach okresowych)  
oraz funkcjonalizacji cząstek niezależnie od ich 
morfologii i rozmiaru, w tym do otrzymania nośni-
ków leków (bezpośrednio w procesach otrzymywa-
nia lub w post-processingu). 

Poza współpracą naukową i ekspertyzą w zagad-
nieniach związanych z hydroksyapatytem do za-
stosowań medycznych oferujemy szeroką gamę 
nano- i mikrocząstek hydroksyapatytu o znanych 
właściwościach zaprojektowanych z przeznacze-
niem do szerokiego spektrum zastosowań.

#HYDROKSYAPATYT #NANOCZĄSTKI #MIKROCZĄSTKI 
#FUNKCJONALIZACJA HYDROKSYAPATYTU #MODYFIKACJA 
POWIERZCHNIOWA NANOCZĄSTEK #BADANIE WŁAŚCIWOŚCI NANOCZĄSTEK 
#BADANIE WŁAŚCIWOŚCI MIKROCZĄSTEK #BIOZGODNOŚĆ IN VITRO 
NANOMATERIAŁÓW #BIOZGODNOŚĆ IN VITRO MIKROMATERIAŁÓW 
#HYDROKSYAPATYT W MEDYCYNIE #OZNACZANIE SUBSTANCJI CZYNNEJ

OFEROWANE USŁUGI

 � synteza i badanie właściwości nano- i mikrocząstek hydrok-
syapatytu o zadanych kształtach i funkcjach

 � usługi badawcze w zakresie charakteryzowania właściwości 
nano- i mikromateriałów w formie proszków lub zawiesin

 � ocena in vitro biozgodności nano- i mikromateriałów oraz wy-
robów medycznych

WYBRANE SUKCESY

 � Patent: Sposób otrzymywania nanocząstek hydroksyapatyto-
wych (PL 229015 B1)

 � Zgłoszenie patentowe: Reaktor do ciągłej syntezy nanocząstek 
hydroksyapatytu (P.434278)

 � Zgłoszenie patentowe: Filamenty kompozytowe polimer/mody-
fikowany materiał ceramiczny, sposób ich wytwarzania i zasto-
sowanie (P.440786, kolejne zgłoszenie w trakcie przygotowania)

 
INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � specjalistyczne reaktory do syntezy ciągłej i okresowej 
oraz funkcjonalizacji otrzymywanych nano- i mikrocząstek 
hydroksyapatytu

 � aparatura do badania właściwości cząstek w proszkach  
i zawiesinach: analizatory rozmiaru i potencjału zeta, ska-
ningowy mikroskop elektronowy (współpraca z CEZAMAT), 
spektrometr FTIR-ATR, aparatura do badania stabilności, 
rozpuszczalności cząstek hydroksyapatytu oraz zawartości 
składników organicznych po modyfikacji i substancji czyn-
nych w przypadku nośników leków

 � laboratoria typu clean-room do badań in vitro interakcji 
nanocząstka/komórka (np. cytotoksyczność, cellular uptake, 
itp.)

 � urządzenia specjalistyczne do analizy preparatów z badań  
in vitro: odwrócony mikroskop fluorescencyjny, laserowy 
skaningowy mikroskop konfokalny, spektrometr fluorescen-
cyjny

WYBRANE PROJEKTY

 � Opracowanie formulacji nanohydroksyapatyt/alendro-
nian/lecytyna o zwiększonym wchłanianiu komórkowym 
in vitro (konkurs BIOTECHMED-1, projekt finansowany  
ze środków Politechniki Warszawskiej w ramach Programu 
Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (ID-UB), 2020 
–2022)

 � Druk 3D kompozytów polikaprolakton/modyfikowany 
nanohydroksyapatyt o właściwościach mechanicznych  
i osteoindukcyjnych wymaganych dla implantów kostnych 
(konkurs BIOTECHMED-2, projekt finansowany ze środków 
Politechniki Warszawskiej w ramach Programu Inicjatywa 
Doskonałości – Uczelnia Badawcza (ID-UB), 2021–2022)

 � Innowacyjne kompozyty polimerowe do wypełniania ubyt-
ków kostnych – INPOLYBOND (POIR.04.01.04-00-0133/15 
(NCBR), 2016–2020, projekt zrealizowany w konsorcjum  
z firmą Biovico sp. z o.o. (lider projektu))

https://www.ichip.pw.edu.pl/Pracownicy/Michal-Wojasinski-dr-inz
https://www.ichip.pw.edu.pl/Pracownicy/Michal-Wojasinski-dr-inz
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ZESPÓŁ BADAWCZY  
DS. PRZETWARZANIA 
BIOMASY 
LIGNOCELULOZOWEJ
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA CHEMICZNA

KONTAKT

dr inż. Katarzyna Dąbkowska-Susfał 
katarzyna.dabkowska@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 62 72
https://www.ichip.pw.edu.pl

Zespół działa na Wydziale Inżynierii 
Chemicznej i Procesowej Politechniki 
Warszawskiej w Zakładzie Biotechnolo-
gii i Inżynierii Bioprocesowej i aktywnie 
współpracuje z grupami badawczymi ze 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskie-
go oraz innymi zespołami badawczymi 
funkcjonującymi w strukturach Wydziału 
oraz Politechniki Warszawskiej. 

Podejmowana przez Zespół tematy-
ka badawcza dotyczy poszukiwania 
najkorzystniejszych warunków pro-
wadzenia głównych etapów prze-
twarzania biomasy lignocelulozowej 
(obróbki wstępnej, hydrolizy enzyma-
tycznej, fermentacji) w wartościowe 
produkty, w tym biopaliwa, i wpisuje się  
w realizowaną obecnie na świecie strate-
gię zrównoważonego rozwoju. 

W badaniach wykorzystane są procesy 
separacji membranowej. We współpracy 
z innymi zespołami realizowane są także 
badania mające na celu m.in. znalezienie 
nowych zastosowań dla hydrolizatów po-
zyskiwanych z surowców lignocelulozo-
wych. 

#LIGNOCELULOZA #SUROWCE II GENERACJI #ODPADY ROŚLINNE 
#BIORAFINERIE #ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ #HYDROLIZA ENZYMATYCZNA 
#CELULAZY #BIOPALIWA #BIOPOLIMERY #BIOREAKTORY MEMBRANOWE 
#OBRÓBKA WSTĘPNA

OFEROWANE USŁUGI

 � dobór optymalnych warunków prowadzenia chemicznej 
obróbki wstępnej i enzymatycznej hydrolizy biomasy ligno-
celulozowej z wykorzystaniem analizy statystycznej

 � oznaczanie aktywności enzymów
 � badanie kinetyki reakcji enzymatycznych
 � oznaczanie zawartości cukrów prostych, kwasów organicz-

nych i alkoholi metodą HPLC
 � oznaczanie procentowej zawartości składników (m.in. celu-

lozy, hemiceluloz, lignin) w biomasie lignocelulozowej
 � dobór membran do prowadzenia hydrolizy enzymatycznej 

w procesie ciągłym
 � dobór warunków fermentacji hydrolizatów lignocelulozo-

wych

PATENT

 � Sposób ciągłego przetwarzania lignocelulozy na paliwa  
i chemikalia w reaktorach membranowych (P.433697)

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � chromatograf cieczowy HPLC Varian 625 CL System z auto-
samplerem Prostar 410 (Varian) i detektorem refraktometrycz-
nym Smartline 2300 (Knauer)

 � homogenizator wirnikowy Unidrive 1050 W 4000–33000 obr/
min z nożem homogenizacyjnym T-10 typ N

 � wytrząsarka z inkubacją IST-4075R (Lab Companion)
 � reaktory membranowe Amicon Stirred Cell o poj. 200 ml (EMD 

Millipore) z membranami płaskimi i zbiornik zasilający Amicon 
Stirred Cell Reservoir o poj. 800 ml

 � układ do ciągłej diafiltracji membranowej Amicon (EMD Mil-
lipore)

 � reaktor membranowy o poj. 30 l z ceramicznymi mikrofiltracyj-
nymi membranami rurowymi i zbiornikiem zasilającym

 � wyparka rotacyjna próżniowa RV 05 BASIC (IKA)
 � bioreaktory zbiornikowe (Sartorius, Eppendorf)

WYBRANE PROJEKTY

 � Zintegrowane biotechnologiczne wytwarzanie bioetanolu  
i ksylitolu z rolniczych odpadów lignocelulozowych po alkalicz-
nej obróbce wstępnej (IDUB PW, 2022–2024)

 � Wykorzystanie separacji membranowej w procesie hydrolizy 
enzymatycznej odpadów lignocelulozowych prowadzonej  
w obecności surfaktantów (IChem-2, 2021–2022)

 � Inteligentne systemy hodowli i uprawy pszenicy, kukurydzy 
i topoli dla zoptymalizowanej produkcji, biomasy, biopaliw 
oraz zmodyfikowanego drewna we współpracy z Konsorcjum 
Naukowym CROPTECH (BIOSTRATEG 2, NCBR, 2016–2019)

 � Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw 
i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych (Projekt 
strategiczny, NCBR, 2010–2013)

https://www.ichip.pw.edu.pl


ZESPOŁY B+R

200 201POWRÓT DO SPISU TREŚCI

ZESPÓŁ DS. BADAŃ 
I MODELOWANIA 
MATEMATYCZNEGO 
TERMOCHEMICZNYCH 
PROCESÓW WYTWARZANIA 
WODORU I PIROLIZY 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
INŻYNIERIA CHEMICZNA KONTAKT

dr hab. inż. Robert Cherbański, prof. uczelni 
robert.cherbanski@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 63 74
https://www.ichip.pw.edu.pl

Zespół Badawczy Termochemicznych Procesów 
Wytwarzania Wodoru i Pirolizy działa w Zakładzie 
Kinetyki i Termodynamiki Procesowej na Wydziale 
Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

Obecna działalność Zespołu skupia się na no-
watorskiej metodzie produkcji wodoru w wyni-
ku bezpośredniej konwersji biogazu do wodoru  
i węgla w mikrofalowym reaktorze katalitycznym 
(projekt Horyzont Europa). Zespół ma również 
duże doświadczenie w otrzymywaniu wodoru  
i gazu syntezowego zarówno metodami klasycz-
nymi (reforming parowy i suchy), jak i metoda-
mi innowacyjnymi, np. otrzymywanie wodoru  
z równoczesną sekwestracją CO2 (projekt NCN). 
W realizowanym projekcie INGA (projekt NCBR) 
otrzymywany syngaz służy do produkcji eteru  
dimetylowego (projekt NCBR). Zespół podejmo-
wał również aktywność w zakresie pirolizy odpa-
dów gumowych (projekt NCBR), elektronicznych 
i opakowań oraz uszlachetniania produktów pi-
rolizy.

Dotychczasowymi klientami były średnie i duże 
przedsiębiorstwa z sektora paliwowego i energe-
tycznego.

 

#PRODUKCJA WODORU #PRODUKCJA GAZU SYNTEZOWEGO 
#REFORMING METANU #MIKROFALOWA INTENSYFIKACJA PROCESÓW 
#KONWERSJA BIOMETANU #PIROLIZA ODPADÓW GUMOWYCH 
#PIROLIZA ODPADÓW ELEKTRONICZNYCH #PIROLIZA OPAKOWAŃ 
#USZLACHETNIANIE PRODUKTÓW PIROLIZY

OFEROWANE USŁUGI

 � współpraca w projektach badawczych i badawczo-roz-
wojowych w zakresie prowadzenia badań i modelowania 
matematycznego procesów termochemicznych produk-
cji wodoru i pirolizy

 � analiza termograwimetryczna
 � analiza powierzchni właściwej i porowatości materiałów

PATENT

 � Zastosowanie popiołów lotnych w zintegrowanych 
procesach pozyskiwania wodoru (PL 215694 B1)

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � laboratoryjny reaktor do badania procesów reformingu  
i pirolizy

 � wielkolaboratoryjny reaktor pirolityczny o działaniu okre-
sowym, WLAB

 � termowaga ze spektrometrem FTIR (Bruker Optics), PER-
SEUS® TG 209 F1 Libra (Netzsch)

 � analizator powierzchni właściwej i porowatości materiałów, 
3Flex (Micromeritics)

 � stacja odgazowania próbek, Smart VacPrep (Micromeritics)
 � skaningowy kalorymetr różnicowy, DSC 1 (Mettler-Toledo)
 � mikrochromatograf gazowy, Micro GC Fusion (Inficon)
 � dwa rurowe piece laboratoryjne o maksymalnej temperatu-

rze pracy do 1300oC, MTTF-1300 (MagmaTherm)
 � zestaw masowych regulatorów przepływu SLA5850/51 

(Brooks)

WYBRANE PROJEKTY

 � Direct biogas conversion to green H2 and carbon materials 
by scalable microwave heated catalytic reactor for soil 
amendment and silicon carbide production (UE, 2022 
–2026)

 � Rozwój technologii otrzymywania eteru dimetylowego 
pod kątem zagospodarowania małych złóż węglowodorów 
(NCBR, 2018 – w realizacji)

 � Pilotażowy, zintegrowany, aparaturowo-technologiczny 
system do produkcji metodą ciągłej pirolizy sadzy 
technicznej i oleju popirolitycznego z odpadów gumowych, 
w szczególności zużytych opon samochodowych (NCBR, 
2014–2018)

 � Badanie zintegrowanego procesu pozyskiwania wodoru 
w reakcji konwersji metanu z parą wodną prowadzonej 
równocześnie z sekwestracją CO2 na popiołach lotnych 
(NCN, 2011–2014)

https://www.ichip.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ BADAWCZY 
WIELOFUNKCYJNYCH 
UKŁADÓW EMULSYJNYCH  
I CIECZY WYSOKOLEPKICH

INŻYNIERIA CHEMICZNA 

Zespół łączy badania pracowników i doktorantów  
zakładów: Kinetyki i Termodynamiki Procesowej  
oraz Inżynierii i Dynamiki Reaktorów Chemicznych WI-
ChiP PW. 

Posiada doświadczenie w zakresie wytwarzania emulsji 
o różnych strukturach, w tym emulsji stężonych, tech-
nik enkapsulacji terapeutyków, badań i modelowania 
procesu uwalniania i transportu leków. Badania te 
prowadzi z partnerami zewnętrznymi, m.in. Instytutem  
Biochemii i Biofizyki PAN i University of Oxford. 

Ma też duże doświadczenie w modelowaniu matema-
tycznym zachowania układów rozproszonych, w tym 
przewidywania przebiegu procesów redyspersji i ko-
alescencji kropel w przepływie laminarnym i burzliwym  
z wykorzystaniem równania bilansu populacji oraz obli-
czeniowej mechaniki płynów (CFD). 

Prowadzi badania w zakresie opracowania i modelo-
wania reaktorów przepływowych do mieszania cieczy  
w warunkach przepływu laminarnego i burzliwego  
w szerokim zakresie szybkości ścinania. 

We współpracy z Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej 
zajmuje się nowymi metodami pozyskiwania cennych 
pierwiastków metali. W zakresie badań spożywczych/
kosmetycznych półfabrykatów emulsyjnych współpra-
cuje z przemysłem.

KONTAKT

dr hab. inż. Ewa Dłuska, prof. uczelni 
dr hab. inż. Magdalena Jasińska, prof. uczelni

dr hab. inż. Antoni Rożeń, prof. uczelni

ewa.dluska@pw.edu.pl 
magdalena.jasinska@pw.edu.pl

antoni.rozen@pw.edu.pl 
(+48) 22 234 62 96 (Ewa Dłuska)

https://ichip.pw.edu.pl/Pracownicy/Ewa-Dluska-
dr-hab.-inz.-prof.-ucz 

#EMULSYJNE NOŚNIKI LEKÓW #EMULSJE WIELOKROTNE 
#EMULSJE STĘŻONE (GĘSTE) #UKŁADY ROZPROSZONE 
#ROZKŁADY ROZMIARÓW KROPEL #BILANS POPULACJI 
#OBLICZENIOWA MECHANIKA PŁYNÓW #PROCESY TRANSPORTU MASY/CIEPŁA 
#MODELOWANIE TRANSPORTU LEKÓW #SZYBKOŚĆ UWALNIANIA LEKÓW 
#TERAPIE ANTYNOWOTWOROWE #KRIOPREZERWACJA 
#REOLOGIA #MIESZANIE UKŁADÓW CIEKŁYCH 

OFEROWANE USŁUGI

 � wytwarzanie emulsji o prostych i złożonych strukturach,  
w tym emulsji stężonych 

 � analiza reologiczna układów ciekłych jedno- i wielofazowych
 � modelowanie zmian właściwości emulsji w wyniku przebiegu 

procesów redyspersji i koalescencji kropel 
 � modelowanie procesów transportu masy, ciepła i reakcji  

chemicznych w gazach i układach ciekłych o złożonej reologii
 � modelowanie transportu i eliminacji leków w tkankach
 � badania struktury, stabilności, parametrów fizykochemicz-

nych i transportowych układów rozproszonych
 � analiza ilościowa 
 � intensyfikacja procesów zachodzących w układach wielofa-

zowych 
 � symulacje numeryczne procesów transportu i mieszania 

płynów w układach ciągłych i rozproszonych

PATENTY

 � Method of obtaining and separating valuable metallic ele-
ments, specifically from low-grade uranium ores and radio-
active liquid wastes (Patent EP 2604713 B1)

 � Sposób wytwarzania emulsji prostych i wielokrotnych (PL 
208325-B1) 

 � Reaktor do prowadzenia procesów pomiędzy gazem, cieczą  
lub zawiesiną (PL 189161) 

 � Opracowanie nowoczesnej technologii wytwarzania natural-
nych aromatów spożywczych – wdrożenie (2015)

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � laboratorium badawcze układów rozproszonych 
 � laboratorium badawcze mieszania układów ciekłych o wyso-

kiej lepkości
 � tensjometery: SINTERFACE – Drop Volume Analyser DVA-1 

(metoda objętości (wagi) kropli), Lauda – metoda odrywania 
pierścienia 

 � mikroskop optyczny OLYMPUS BX60 z kamerą i oprogramo-
waniem do analizy obrazu mikroskopowego Image-Pro Plus

 � reometry rotacyjne MCR-302 (krzywe płynięcia, pomiary 
oscylacyjne), RheolabQC (krzywe płynięcia i lepkości:  
1–50 000 mPas)

 � 48-procesorowa stacja obliczeniowa z oprogramowaniem 
ANSYS Fluent 

 � homogenizatory, dezintegratory rotor-stator (IKA, CAT) 
 � zanurzeniowa głowica ultradźwiękowa (Sonics) – praca w try-

bie pulsacyjnym
 � sepktrofotometr Evolution 300 UV-VIS
 � kontaktor z przepływem Couette’a-Taylora
 � drukarka 3D (wydruki z żywic światłoutwardzalnych)

KLUCZOWE PROJEKTY

 � Modulacja burzliwości w układach emulsji ciecz–ciecz  
z uwzględnieniem wpływu mieszania i transportu masy  
na przebieg złożonych reakcji chemicznych (NCN 2018–2022)

 � Emulsyjny system dostarczania terapeutyków – leczenie 
nowotworów wspomagane mechanizmem syntetycznej 
letalności (IDUB PW, 2021–2022)

 � Badanie mikromieszania w reaktorach rurowych o geome-
trii krzywoliniowej w warunkach przepływu laminarnego 
(I-CHEM.1, 2020–2021)

 � Emulsyjne platformy do kontrolowanego i selektywnego 
uwalniania leków (NCN, 2015–2020)

 � Analiza procesów generacji wodoru w reaktorze jądrowym  
w trakcie normalnej eksploatacji i w sytuacjach awaryjnych  
z propozycjami działań na rzecz podniesienia bezpieczeństwa 
jądrowego (NCBiR, 2012–2015) 

mailto:ewa.dluska%40pw.edu.pl?subject=
https://www.ichip.pw.edu.pl/Wydzial-Inzynierii-Chemicznej-i-Procesowej/Pracownicy/Ewa-Dluska-dr-hab.-inz.-prof.-ucz
https://www.ichip.pw.edu.pl/Wydzial-Inzynierii-Chemicznej-i-Procesowej/Pracownicy/Ewa-Dluska-dr-hab.-inz.-prof.-ucz
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ZESPÓŁ BADAWCZY 
INŻYNIERII REAKTORÓW 
CHEMICZNYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA CHEMICZNA 

Zespół Badawczy Inżynierii Reaktorów Chemicz-
nych działa w Zakładzie Inżynierii i Dynamiki  
Reaktorów Chemicznych na WIChiP PW. 

Podejmowana przez Zespół tematyka badawcza 
obejmuje m.in.:

 � badanie doświadczalne i modelowanie mate-
matyczne różnego typu reaktorów chemicznych 
i bioreaktorów, w tym dobór optymalnych wa-
runków prowadzenia procesu,

 � badanie przebiegu reakcji chemicznych w wa-
runkach wysokociśnieniowych, w szczególności 
z udziałem płynu w stanie nadkrytycznym,

 � badanie wpływu warunków mieszania na prze-
bieg reakcji chemicznych,

 � projektowanie, powiększanie skali i optymali-
zację procesów zachodzących w reaktorach 
chemicznych i bioreaktorach.

Pracownicy Zespołu posiadają bogate doświad-
czenie w badaniu eksperymentalnym, modelo-
waniu matematycznym, projektowaniu oraz opty-
malizacji reaktorów chemicznych i bioreaktorów, 
zdobyte w trakcie realizacji licznych projektów 
badawczych oraz B+R we współpracy z partnera-
mi naukowymi i przemysłowymi (m.in. PKN Orlen, 
CIECH, BASF, Merck), a także udokumentowane 
licznymi publikacjami o zasięgu światowym.

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Marek Henczka 
marek.henczka@pw.edu.pl

(+48) 22 234 64 36 
https://www.ichip.pw.edu.pl/ichip/

Pracownicy/Marek-Henczka-prof.-dr-hab.-
inz

#REAKCJE CHEMICZNE #REAKTORY CHEMICZNE #BIOREAKTORY 
#MIKROREAKTORY #PROCESY ZINTEGROWANE #UKŁADY WIELOFAZOWE 
#MIESZANIE #MODELOWANIE MATEMATYCZNE #OPTYMALIZACJA PROCESOWA 
#OBLICZENIOWA MECHANIKA PŁYNÓW #POWIĘKSZANIE SKALI #ZIELONA CHEMIA

OFEROWANE USŁUGI

 � badania doświadczalne pracy jedno- i wielofazowych reak-
torów chemicznych i bioreaktorów w skali laboratoryjnej

 � modelowanie matematyczne reaktorów chemicznych  
i bioreaktorów

 � badania doświadczalne i modelowanie matematyczne 
wpływu mieszania laminarnego i burzliwego w układach 
jedno- i wielofazowych na przebieg reakcji chemicznych

 � projektowanie, optymalizacja i powiększanie skali reakto-
rów chemicznych i bioreaktorów

PATENTY

 � Sposób wydzielania toluilenodiizocyjanianu z mieszaniny 
poreakcyjnej w procesie fosgenowania toluilenodiaminy  
w fazie gazowej (PL 214499B1)

 � Sposób wydzielania produktów reakcji fosgenowania 
toluilenodiaminy (TDA) w fazie gazowej przy wytwarzaniu 
toluilenodiizocyjanianu (TDI) (PL 214498B1)

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � różnego typu reaktory chemiczne i bioreaktory w skali labo-
ratoryjnej

 � mikroreaktory heterofazowe, mikroseparatory, mikropompa
 � reaktory wysokociśnieniowe (do 20 MPa) w skali laborato-

ryjnej
 � zaawansowana aparatura analityczna
 � klaster obliczeniowy
 � oprogramowanie specjalistyczne do wspomagania projekto-

wania (CAD) oraz do obliczeniowej mechaniki płynów (CFD)

KLUCZOWE PROJEKTY

 � Procesy zintegrowane reaktywnej ekstrakcji z zastosowa-
niem płynów w stanie nadkrytycznym (MNiSW, 2010–2014)

 � Modulacja burzliwości w układach emulsji ciecz–ciecz  
z uwzględnieniem wpływu mieszania i transportu masy  
na przebieg złożonych reakcji chemicznych (NCN, OPUS, 
2018–2022)

 � Analiza procesów generacji wodoru w reaktorze jądrowym 
w trakcie normalnej eksploatacji i w sytuacjach awaryjnych, 
z propozycjami działań na rzecz podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa jądrowego (NCBR, 2012–2015)

 � Wytwarzanie katalizatorów do reakcji redukcji tlenu opartych 
na zredukowanym tlenku grafenu przy użyciu płynów  
w stanie nadkrytycznym (IDUB PW, 2021–2022)

 � Badanie hydrodynamiki i wymiany masy w mikroreaktorach 
gaz–ciecz (MNiSW, 2011–2014)

https://www.ichip.pw.edu.pl/ichip/Pracownicy/Marek-Henczka-prof.-dr-hab.-inz
https://www.ichip.pw.edu.pl/ichip/Pracownicy/Marek-Henczka-prof.-dr-hab.-inz
https://www.ichip.pw.edu.pl/ichip/Pracownicy/Marek-Henczka-prof.-dr-hab.-inz
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INŻYNIERIA CHEMICZNA

Zespół działający w Katedrze Inżynierii Procesów 
Zintegrowanych WIChiP PW prowadzi prace mające  
na celu analizę wpływu kształtu, wielkości, składu, źró-
dła pochodzenia cząstek aerozolowych na ich obec-
ność i zachowanie się w środowisku zewnętrznym,  
jak i wewnątrz organizmu. 

Do analiz wykorzystywane jest modelowanie matema-
tyczne oraz empiryczne pomiary w układach odzwier-
ciedlających rzeczywistość. 
Poruszana problematyka dotyczy aspektów toksykolo-
gicznych, terapeutycznych, związanych z bezpieczeń-
stwem pracy i ochroną zdrowia. Wykorzystując modele 
dróg oddechowych, górnych i dolnych, określane są 
obszary wzmożonej depozycji cząstek o właściwo-
ściach terapeutycznych, jak również o właściwościach 
toksycznych. 

Prowadzone są prace nad produkcją biodegradowal-
nych nanostrukturalnych włóknin filtracyjnych do fil-
tracji powietrza. Główny obszar zainteresowań Zespo-
łu stanowi wykorzystanie polimeru PLA jako materiału 
 bazowego do produkcji nanowłóknin oraz optymaliza-
cja ich struktury.

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Moskal
arkadiusz.moskal@pw.edu.pl

(+48) 22 234 64 15 
https://www.ichip.pw.edu.pl/Pracownicy/

Arkadiusz-Moskal-prof.-dr-hab.-inz

#AEROZOLE #AEROZOLOTERAPIA #FILTRACJA AEROZOLI 
#BADANIE AEROZOLI ANTROPOGENICZNYCH #BIOMATERIAŁY
#WŁÓKNINOWE MATERIAŁY FILTRACYJNE #FILTRY BIODEGRADOWALNE 
#ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA #CFD #REOLOGIA

OFEROWANE USŁUGI

 � wytwarzanie biodegradowalnych włóknin filtracyjnych o mo-
dyfikowanej powierzchni do różnych zastosowań separacyj-
nych (filtry powietrza w wentylacji, filtry samochodowe itp.)

 � badania reologiczne płynów nienewtonowskich
 � analiza zanieczyszczenia powietrza cząstkami stałymi  

w przestrzeni miejskiej
 � badania inhalatorów pod względem charakterystyki emito-

wanego aerozolu 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � liczniki cząstek: spektrometr (FAPES GRIMM) – zakres 
pomiarowy 5–640 nm, przystosowany również do pracy 
ze spalinami z silników Diesla, optyczny licznik cząstek 
(GRIMM) – zakres pomiarowy 0,2–32 µm, przystosowany 
do pomiarów środowiskowych, optyczny, mobilny licznik 
cząstek (AeroTrack, TSI) – zakres pomiarowy 0,3–10 µm

 � generator aerozoli (GRIMM); generator agregatów sadzy  
– silnik Diesla

 � reometr oscylacyjny (Anthon Paar 102); wiskozymetr 
rotacyjny (Fungi Lab)

 � komora laminarna, cieplarka, autoklaw, wagi analityczne, 
wirówki laboratoryjne, suszarki, łaźnie wodne, pompy pery-
staltyczne, mieszadła magnetyczne z płytą przystosowaną 
do pracy w wodzie; pH-metry, konduktometry, mikroskopy 
świetlne zwykłe i odwrócone; spektrofotometr UV-Vis, prze-
pływomierze, manometry, tachometry

WYBRANE PROJEKTY

 � Wpływ nanostruktur na procesy transportowe w płynach 
biologicznych (NCN, OPUS 10, 2016–2020)

 � Wpływ dynamiki wdechu inhalacyjnego na aerozolizację, 
transport i depozycję aerozoli leczniczych emitowanych  
z pasywnego inhalatora proszkowego (NCN, PRELUDIUM 13, 
2018–2022)

 � Wpływ struktury agregatów fraktalopodobnych na proces 
aerozolizacji w skomplikowanych układach przepływowych  
(NCN, OPUS 4, 2013–2016)

206 207POWRÓT DO SPISU TREŚCI

LABORATORIUM  
MECHANIKI AEROZOLI 
(AEROLAB)
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

mailto:tomasz.sosnowski%40pw.edu.pl?subject=
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ZESPOŁY B+R

INŻYNIERIA CHEMICZNA

Zespół działa na Wydziale Inżynierii Chemicznej  
i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Tworzą 
go osoby posiadające wieloletnie doświadczenie  
w realizowaniu projektów badawczych i we współpracy 
z przemysłem. W działania Zespołu włączają się 
doktoranci i studenci Wydziału. 

Prace Zespołu koncentrują się na badaniach nad wy-
twarzaniem nowych membran, nadawaniu im nowych 
funkcjonalności oraz na działaniach aplikacyjnych pro-
cesów membranowych w przemyśle.

Zespół zrealizował wiele projektów krajowych i mię-
dzynarodowych finansowanych ze źródeł NCBR  
oraz zleconych przez podmioty gospodarcze. Członko-
wie Zespołu wykonują ekspertyzy na zlecenie jedno-
stek rządowych oraz sektora gospodarczego. 

Zespół dysponuje bardzo rozwiniętym zapleczem  
badawczym z zakresu licznych technik membrano-
wych, co umożliwia przeprowadzenie badań piloto-
wych opracowywanej technologii.

KONTAKT

dr hab. inż. Maciej Szwast, prof. uczelni
maciej.szwast@pw.edu.pl

(+48) 22 234 64 16
https://www.ichip.pw.edu.pl/Nauka/Zespoly-

badawcze/Zespol-Badawczy-Membran-
i-Procesow-Membranowych-Membrane-

Research-Group

#WYTWARZANIE MEMBRAN #BADANIA PROCESÓW MEMBRANOWYCH 
#TECHNOLOGIA ROZDZIELANIA MIESZANIN 
#BADANIA BARIEROWOŚCI MATERIAŁÓW #INSTALACJE PILOTOWE 
#OPRACOWANIE TECHNOLOGII PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU 
#ZAMYKANIE OBIEGÓW WODY #WŁÓKNINY POLIMEROWE 
#KOMPOZYTOWE MATERIAŁY FILTRACYJNE

OFEROWANE USŁUGI

 � wytwarzanie membran do zastosowań specjalnych
 � badania możliwości rozdzielania mieszanin ciekłych oraz gazowych
 � opracowanie technologii rozdzielania mieszanin ciekłych oraz gazowych
 � ekspertyzy z zakresu technik i procesów membranowych

WYBRANE PROJEKTY

 � Opracowanie technologii i techniki wytwarzania membran do separacji 
gazowej (grant badawczo-rozwojowy NCBR, 2010–2012)

 � Opracowanie technologii oczyszczania i zamykania obiegu wody stoso-
wanej w procesie szczelinowania z wykorzystaniem technologii membra-
nowych (grant Program Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy, NCBR, 2013–2015)

 � Opracowanie zrównoważonego procesu recyklingu wody i detergentów 
stosowanych w pralniach przemysłowych (Współpraca dwustronna 
polsko-niemiecka, konkurs II STAIR, NCBR, 2017–2020)

 � Opracowanie nowego hybrydowego procesu zaawansowanego oczysz-
czania ścieków z wykorzystaniem inteligentnych filtrów tekstylnych  
i membran polimerowych modyfikowanych grafenem (M.Era-Net.2, NCBR, 
2019–2022)

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � chromatograf gazowy
 � lepkościomierz rotacyjny
 � mikroskop elektronowy
 � porozymetr przepływowy
 � spektrofotometr i fotometry
 � goniometr
 � analizatory składu mieszanin gazowych
 � instalacje badawcze do procesów membranowych: 

MF, UF, NF, RO, PV, DM, FO, GS, VP
 � instalacja do modyfikacji powierzchniowej membran

PATENTY

 � Sposób uzdatniania wody, zwłaszcza do szczelinowa-
nia (Wynalazek, Chroniony, PL 230287)

 � Sposób wytwarzania polimerowych kapilarnych kom-
pozytowych membran nieporowatych (Wynalazek, 
Chroniony, PL 235575)
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ZESPÓŁ BADAWCZY 
MEMBRAN I PROCESÓW 
MEMBRANOWYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
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ZESPÓŁ ELEKTROLITÓW 
POLIMEROWYCH 
I MATERIAŁÓW 
KOMPOZYTOWYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA CHEMICZNA

#KOMPOZYTY POLIMEROWE #BORANOWE SOLE LITOWE
#CIECZE JONOWE #ELEKTROLITY POLIMEROWE
#ŻELOWE ELEKTROLITY POLIMEROWE #DRUK 3D
#CHARAKTERYSTYKA FTIR MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH 
#PRZEWODNOŚĆ JONOWA #PŁYNY ZAGĘSZCZANE ŚCINANIEM

KONTAKT

dr hab. inż. Ewa Zygadło-Monikowska, prof. uczelni 
ewa.monikowska@pw.edu.pl

(+48) 22 234 73 79
http://kchitp.ch.pw.edu.pl/ 

Zespół wchodzi w skład Katedry Chemii i Tech-
nologii Polimerów Wydziału Chemicznego PW. 

Prace badawcze koncentrują się wokół ma-
teriałów do zastosowania w nowoczesnych 
magazynach energii, takich jak akumulatory 
litowo-jonowe, baterie litowe, superkonden-
satory, urządzenia elektrochromowe, ogniwa 
paliwowe.  Dotyczą one kompozytów polimero-
wych, płynów zagęszczanych ścinaniem, cieczy 
jonowych, których właściwości mogą zwiększyć 
bezpieczeństwo pracy oraz parametry użytko-
we urządzeń elektrochemicznych. Obiektem 
zainteresowania Zespołu są również metody 
formowania elektrolitów technikami druku 3D. 

Obszary zainteresowania Zespołu to: 
 � otrzymywanie elektrolitów polimerowych 

do zastosowania w akumulatorach litowych 
i litowo-jonowych,

 � synteza dodatków do elektrolitów litowych,
 � synteza nowych soli litowych,
 � otrzymywanie cieczy jonowych do zastoso-

wania w elektrolitach,
 � otrzymywanie kompozytów polimerowych 

do bezpiecznych ogniw elektrochemicznych,
 � metody druku 3D w formowaniu elektrolitów 

polimerowych.

OFEROWANE USŁUGI

 � synteza materiałów polimerowych w skali laboratoryjnej
 � otrzymywanie kompozytów polimerowych
 � charakterystyka FTIR materiałów polimerowych
 � pomiar przewodnictwa jonowego
 � określanie zawartości wody metodą Karla Fischera

PATENTY

 � Przewodzący jonowo elektrolit oraz zastosowanie imidazolio-
wych cieczy jonowych (PL 231581)

 � Oligomeryczne boranowe sole litu, ich zastosowanie oraz elek-
trolit polimerowy z oligomerycznymi boranowymi solami litu  
(PL 212151)

 � Protonowo przewodzący elektrolit, sposób otrzymywania pro-
tonowo przewodzącego elektrolitu i urządzenie elektrochro-
mowe z protonowo przewodzącym elektrolitem (PL 200195)

 � Elektrolit polimerowy z boranowymi solami litu oraz zastoso-
wanie (PL 211982)

 � Zastosowanie związków boranowych jako receptorów anio-
nów w elektrolitach polimerowych i elektrolit polimerowy  
z receptorem anionów (PL 212193)

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � laboratorium wyposażone w aparaturę służącą do syntezy, 
oczyszczania i charakterystyki materiałów polimerowych

 � linie próżniowe – praca w warunkach gazu obojętnego
 � spektrometr FT-IR (Nicolet 6700) wyposażony w zestaw 

przystawek do pomiaru substancji w różnych postaciach, 
sprzężony z mikroskopem w podczerwieni Nicolet Continu-
um – charakterystyka jakościowa materiałów organicznych  
i kompozytów

 � potencjostat (VMP) do pomiarów za pomocą elektrochemicz-
nej spektroskopii impedancyjnej (EIS)

WYBRANE PROJEKTY

 � Opracowanie elektrolitu polimerowego i procesu druku 3D  
do zastosowania w ogniwach litowo-jonowych (Grant PW  
w ramach POB ENERGYTECH-2, 2020–2023)

 � BATLIT/Nowe elektrolity polimerowe do zastosowania  
w bateriach litowych i litowo-jonowych (Projekt NCBR  Pol-
Nor, 2013–2015)

 � Ciecze jonowe zawierające grupy oligooksyetylenowe jako 
składniki elektrolitów w bateriach litowo-jonowych (Projekt 
badawczy NCN, 2011–2014)

 � Stałe i żelowe elektrolity polimerowe do zastosowania  
w bateriach litowych i litowo-jonowych modyfikowane 
organicznymi pochodnymi boru i glinu (Projekt badawczy 
NCN, 2007–2010)

http://lulinski.ch.pw.edu.pl


ZESPOŁY B+R

212 213POWRÓT DO SPISU TREŚCI

ZESPÓŁ POLIMERÓW 
FUNKCJONALNYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
INŻYNIERIA CHEMICZNA
#POLIURETANY BEZIZOCYJANIANOWE #POLIURETANY BEZFOSGENOWE 
#POLIHYDROKSYURETANY #POLIWĘGLANY #OLIGOWĘGLANODIOLE 
#ADSORBENTY DWUTLENKU WĘGLA #CYKLICZNE WĘGLANY 
#ELEKTROPRZĘDZENIE #KLEJE #ŻYWICE #RECYKLING POLIMERÓW 
#POLIMERY PRZYJAZNE ŚRODOWISKU #BIOPOLIMERY 
#POLIMERY BIOMEDYCZNE #ANALIZA MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH 
#OPRACOWANIE NOWYCH MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH 
#PRACE BADAWCZE NA ZLECENIE

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Paweł Parzuchowski
pawel.parzuchowski@pw.edu.pl

(+48) 22 234 73 17
http://kchitp.ch.pw.edu.pl/ 

http://pparzuch.ch.pw.edu.pl  

Zespół badawczy działa na Wydziale Chemicznym PW, w Katedrze 
Chemii i Technik Polimerów. Zajmuje się różnymi aspektami wyko-
rzystania dwutlenku węgla w syntezie materiałów polimerowych. 
Prowadzi badania i projektuje procesy w zakresie: 

 � odwracalnej sorpcji CO2,
 � syntezy organicznych węglanów cyklicznych i biscyklicznych,
 � oligowęglanodioli i poli(węglano-uretanów),
 � otrzymywania izocyjanianów bezfosgenowych oraz poliuretanów 

bezizocyjanianowych i polihydroksyuretanów,
 � syntezy materiałów jonoselektywnych, polimerów hiperrozgałę-

zionych, żywic akrylowych i polimerów z pamięcią kształtu.

W swojej pracy wykorzystuje metody:
 � wytwarzania stałych sorbentów do pozyskiwania dwutlenku wę-

gla z powietrza,
 � wytwarzania węglanu glicerolu,
 � wytwarzania polimerów hiperrozgałęzionych na drodze polikon-

densacji i polimeryzacji z otwarciem pierścienia jako modyfikato-
rów właściwości mechanicznych żywic epoksydowych,

 � wytwarzania polimerów hiperrozgałęzionych rozpuszczalnych w 
nadkrytycznym dwutlenku węgla,

 � wywarzania bis(cyklicznych węglanów) do syntezy polihydrok-
syuretanów,

 � wytwarzania oligowęglanodioli do syntezy poli(węglano-ureta-
nów),

 � wytwarzania poli(węglano-uretanów) i żywic izocyjanianowych,
 � chemicznego recyklingu PET,
 � otrzymywania bezizocyjanianowych poliuretanów,
 � otrzmywania elastomerów i powłok poliuretanowych z surow-

ców odnawialnych.

W ramach współpracy realizuje zlecenia od małych i dużych partne-
rów przemysłowych.

OFEROWANE USŁUGI

 � analiza mikrostruktury łańcuchów polimerowych
 � analiza obecności grup funkcyjnych i identyfikacja  

materiałów polimerowych
 � opracowanie nowych materiałów polimerowych
 � prace badawcze na zlecenie 

WYBRANE PROJEKTY

 � Opracowanie reaktywnej biożywicy poliuretanowej 
utwardzalnej wodą do zastosowań w branży medycz-
nej „RasinCast” (IBS PW, 2021–2022)

 � Opracowanie metody dezaktywacji katalizatora w pro- 
cesie otrzymywania wybranych oligowęglanodioli 
(OWD) (przemysł, 2020–2020)

 � Wykonanie prac badawczych w ramach projektu: Opra-
cowanie innowacyjnych mebli ze strefami grzewczymi  
w ramach POIR 2014–2020 – badania przemysłowe  
i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa 
(przemysł, 2020–2021)

 � Opracowanie technologii otrzymywania węglanu  
dimetylu (DMC) jako komponentu tworzyw poliwęgla-
nowych (II etap umowy) (przemysł, 2019–2019)

 � Opracowanie palety alifatycznych oligowęglanodioli 
na podstawie dwutlenku węgla jako prekursorów seg-
mentów giętkich poliuretanów (przemysł, 2017–2019) 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � spektrometr masowy MALDI-TOF UltraFlextreme (Bruker)
 � spektrometr FTIR Nicolet iS5 (Thermo Scientific)
 � automatyczny reaktor laboratoryjny LR.2000 (IKA)
 � reometry rotacyjne (IKA; Mettler Toledo)
 � zestaw do testowania materiałów pod względem adsorpcji CO2  

(z miernikiem Horiba APCA-370)
 � zestaw do polikondensacji w fazie stałej

PATENTY

 � Klej topliwy do drewna (PL 237550)
 � Zastosowanie poli(hydroksyoksetanów) (PL 236050)
 � Sposób wytwarzania poli(estro-węglanów) metodą bezfosgenową 

(PL 219394)
 � Sposób wytwarzania poli(estro-węglanów) z węglanów alkilenów 

(PL 222348)
 � Sposób wytwarzania poli(estro-węglanów) z węglanów alkilenów 

(PL 222347) 

http://lulinski.ch.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ ORGANICZNEJ 
KATALIZY HETEROGENICZNEJ
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA CHEMICZNA

KONTAKT

dr hab. inż. Marek Gliński, prof. uczelni 
marek.glinski@pw.edu.pl

(+48) 22 234 75 94

Zespół Organicznej Katalizy Heterogenicznej 
prowadzi swoją działalność w ramach Katedry 
Technologii Chemicznej Wydziału Chemicznego 
PW.

Obszary jego zainteresowania obejmują:
 � redukcję związków karbonylowych 2-propa-

nolem jako reduktorem w obecności tlenku 
magnezu,

 � syntezę ketonów w reakcji katalitycznej ke-
tonizacji kwasów karboksylowych i ich po-
chodnych,

 � otrzymywanie katalizatorów metal–nośnik 
do utleniania CO i węglowodorów w gazach 
wydechowych z mobilnych źródeł spalin  
– współpraca z firmą DCL International Inc. 
(HQ: Ontario, Canada),

 � opracowanie metody katalitycznego otrzy-
mywania związków furanowych z furfuralu 
i ksylozy – usługa badawcza w ramach pro-
jektu NCBR, POIR „PASZA PRO: Technologie 
wykorzystania ubocznych produktów prze-
twórstwa płodów rolnych”,

 � kompleksy alkoksylowe metali grup głów-
nych do polimeryzacji estrów cyklicznych  
z otwarciem pierścienia, w tym stereoselek-
tywnej polimeryzacji rac-laktydu.   

#KATALIZA HETEROGENICZNA #KATALIZATORY METALICZNE #KATALIZATORY TLENKOWE 
#PRZENIESIENIE WODORU #KETONIZACJA KWASÓW KARBOKSYLOWYCH 
#UWODORNIENIE #KATALIZATORY ZŁOTOWE #KATALIZATORY SREBROWE 
#BIMETALICZNE KATALIZATORY AU, AG #TLENEK MAGNEZU #POLILAKTYD #FURFURAL 

WYBRANY PROJEKT

 � Upsalit – nowy prekursor katalizatorów zawierających tlenek  
magnezu (Inżynieria Chemiczna I-CHEM.1, 2020–2021)

 � Wpływ asymetrycznych N-heterocyklicznych NHC na syntezę,  
budowę i aktywność kompleksów dialkiloalkoksygalowych w poli-
meryzacji rac-laktydu (NCN PRELUDIUM, 2017–2020)

 � Wpływ silnych zasad Lewisa na budowę kompleksów alkoksylowych 
metali grup 13 i 14 oraz ich właściwości katalityczne w polimeryzacji 
monomerów heterocyklicznych (NCN  SONATA BIS, 2015–2018)

 � Bezpośrednia synteza koniugatów polilaktyd-lek ß-adrenolityczny  
(PLA-ß-AD) z wykorzystaniem kompleksów dialkiloalkoksygalowych 
(FNP IMPULS, 2015–2016)

 � Otrzymywanie alkoholu allilowego z akroleiny powstałej z gliceryny  
– produktu przerobu surowców roślinnych na biopaliwa (NCN, 
2011–2014)

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � IR Spectrometer Thermo Scientific (NICOLET 6700)
 � Gas Chromatograph Agilent Technologies (6890N)

OFEROWANE USŁUGI

 � synteza katalizatorów metalicznych i tlenkowych nośniko-
wych i beznośnikowych

 � badanie aktywności katalitycznej katalizatorów w wybra-
nych reakcjach

 � projektowanie heterogenicznych układów katalitycznych 
pod kątem ich późniejszych zastosowań

 � projektowanie katalizatorów i układów katalitycznych  
do polimeryzacji estrów cyklicznych z otwarciem pierścienia

PATENTY

 � Sposób otrzymywania wysokopowierzchniowego tlenku 
magnezu (P. 437346)

 � Zastosowanie 5-fenylo-3-metylo-2-cykloheksenonu  
(P. 435672)

 � Zastosowanie acetalu dietylowego heptan-4-onu i kompo-
zycja zapachowa (PL 236262)

 � Kompleksy dialkilowe galu i indu oraz ich zastosowanie do 
wytwarzania koniugatów polilaktyd–związek farmaceutycz-
nie aktywny oraz do nieśmiertelnej polimeryzacji monome-
rów heterocyklicznych z otwarciem pierścienia (P.420281)

 � Zastosowanie 1-etoksycykloheksanu i kompozycja zapa-
chowa  (PL 229498)

 � Zastosowanie 3-metylo-1-n-propoksybutanu do wytwarza-
nia kompozycji zapachowych (PL 227204)

 � Sposób wytwarzania alkoholu allilowego (PL 222403)
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ZESPÓŁ CERAMIKI 
ZAAWANSOWANEJ
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA CHEMICZNA

KONTAKT

dr hab. inż. Paulina Wiecińska, prof. uczelni
paulina.wiecinska@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 74 13
http://www.ktch.ch.pw.edu.pl/index.

php?id=zaklad-ceramiki-zaawansowanej

Zespół Ceramiki Zaawansowanej Wydziału Che-
micznego PW zajmuje się szeroko rozumianą pro-
blematyką formowania materiałów ceramicznych 
i kompozytowych. 

Prowadzone badania dotyczą otrzymywania ce-
ramiki tlenkowej o właściwościach dielektrycz-
nych, półprzewodnikowych i ferroelektrycznych,  
m.in. z Al2O3, ZrO2, ZnO, Ba(Sr)TiO3, oraz kompozy-
tów ceramicznych wzmacnianych fazą metaliczną 
i grafenem.  Zespół realizuje także badania doty-
czące druku 3D materiałów ceramicznych na bazie 
fotoutwardzalnych dyspersji ceramicznych. 

Badania, nad którymi obecnie trwają prace, dotyczą 
przede wszystkim: 

 � reologicznych układów koloidalnych (zawiesin  
i past),

 � metod formowania materiałów ceramicznych  
i kompozytowych,

 � procesów fotopolimeryzacji do zastosowań  
w technologiach przyrostowych,

 � spiekania materiałów ceramicznych i kompo-
zytowych,

 � charakterystyki materiałów ceramicznych  
i kompozytowych.

#MATERIAŁY CERAMICZNE #KOMPOZYTY CERAMICZNE 
#NANOPROSZKI CERAMICZNE #FORMOWANIE PROSZKÓW CERAMICZNYCH 
#DRUK 3D #SPIEKANIE #BADANIA REOLOGICZNE #BADANIA TWARDOŚCI

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � drukarka 3D stereolitograficzna (Hunter DLP)
 � mikroskop świetlny (Nikon LV 150)
 � urządzenie do pomiarów potencjału zeta i wielkości cząstek (Zetasizer 

Nano ZS)
 � reometr rotacyjny (Kinexus Pro)
 � twardościomierz (HVS-T30)
 � piknometr helowy (AccuPyc II 1340)
 � piece komorowe (1400–1800°C) i piec rurowy (1600°C)

WYBRANY PROJEKT

 � Projektowanie, otrzymywanie i właściwości ferroelektrycznych 
kompozytów ceramika–polimer wykazujących przestrajalność di- 
elektryczną w szerokim zakresie częstotliwości (NCN, 2019–2023)

 � Tlenkowe nanokrystaliczne materiały półprzewodnikowe formowa-
ne z udziałem enzymów (NCN, 2017–2021)

 � Polimeryzacja żyjąca jako innowacyjne rozwiązanie w druku 3D ma-
teriałów ceramicznych (NCN, 2018–2022)

 � Układy koloidalne typu proszek ceramiczny–monomer funkcyjny 
w otrzymywaniu ceramicznych materiałów kompozytowych (NCN, 
2015–2018)

 � Inteligentne materiały do absorpcji energii i ochrony ciała człowieka 
(NCBR, 2012–2016)

OFEROWANE USŁUGI

 � opracowanie nowych materiałów ceramicznych i kompozytowych
 � opracowanie nowych dodatków poprawiających formowanie ma-

teriałów ceramicznych i kompozytowych
 � opracowanie warunków procesu formowania materiałów  

z mas sypkich i układów koloidalnych
 � pomiary podstawowych parametrów fizykochemicznych surow-

ców i materiałów ceramicznych
 � doradztwo w zakresie stosowanych surowców, dodatków proce-

sowych, poprawy procesu formowania oraz spiekania materiałów 
ceramicznych i kompozytowych

PATENTY

 � Sposób otrzymywania tworzyw ceramicznych metodą odlewania 
żelowego (PL 238558)

 � Processing for the fabrication of dental restorations (US 10182895)
 � Kompozyt ceramiczno-polimerowy i sposób wytwarzania kompo-

zytu ceramiczno-polimerowego (PL 235452)
 � Fotoutwardzalna masa ceramiczna oraz sposób otrzymywania 

masy (PL 227321)
 � Masa ceramiczna wykazująca efekt zagęszczania ścinaniem  

(PL 228678)

http://www.ktch.ch.pw.edu.pl/index.php?id=zaklad-ceramiki-zawansowanej
http://www.ktch.ch.pw.edu.pl/index.php?id=zaklad-ceramiki-zawansowanej
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LABORATORIUM 
MATERIAŁÓW 
WYSOKOENERGETYCZNYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA CHEMICZNA

KONTAKT

dr hab. inż. Paweł Maksimowski, prof. uczelni
pawel.maksimowski@pw.edu.pl

(+48) 22 234 79 91
http://zmw.ch.pw.edu.pl/ 

Zespół Laboratorium Materiałów Wysokoenergetycznych 
mieści się na Wydziale Chemicznym PW, w Zakładzie Mate-
riałów Wysokoenergetycznych. 

Głównymi kierunkami badań prowadzonych w Laboratorium 
są: synteza materiałów wysokoenergetycznych, formowanie 
paliw rakietowych oraz ich analiza i badanie właściwości 
fizykochemicznych. 
Realizowane są również badania nad modyfikacją warstwy 
palnej prochów nitrocelulozowych do amunicji o różnym ka-
librze oraz szacowania bezpieczeństwa syntezy i użytkowania 
związków z ugrupowaniami eksplozoforowymi.

Zespół posiada doświadczenie we współpracy z: Wojskowym 
Instytutem Technicznym Uzbrojenia, Wojskową Akademią 
Techniczną, Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym, 
Komendą Stołeczną Policji, Instytutem Przemysłu 
Organicznego, Instytutem Chemii Przemysłowej, KD Barbara 
– Mikołów, ZTS Erg – Bieruń SA, ZTS Nitron – Krupski Młyn, 
ZTS Gamrat – Jasło, PHZ Bumar sp. z o.o., ZPS sp. z o.o. 
– Pionki, Blastexpol sp. z o.o. – Chocianów, ZCh Organika  
– Sarzyna, ZCh Nitro-Chem SA – Bydgoszcz.

#SYNTEZA MATERIAŁÓW WYSOKOENERGETYCZNYCH 
#ANALIZA MATERIAŁÓW WYSOKOENERGETYCZNYCH 
#FORMOWANIE HETEROGENICZNYCH STAŁYCH PALIW RAKIETOWYCH 
#BADANIA WŁAŚCIWOŚCI STAŁYCH PALIW RAKIETOWYCH 
#BADANIA WŁAŚCIWOŚCI PROCHÓW #BADANIA WŁAŚCIWOŚCI NIEBEZPIECZNYCH

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � dynamiczno-mechaniczny analizator termiczny DMA NETZSCH
 � mikrokalorymetr DSC Pyris 1 Perkin-Elmer
 � chromatograf gazowy Autosystem XL, Perkin-Elmer
 � bomba kalorymetryczna z systemem kalorymetrycznym do spalania 

wysokoenergetycznych paliw w próżni Kalorymetr C2000 Basic IKA
 � chromatograf gazowy z detektorem masowym (GCMS), chromato-

graf gazowy GC 7890A oraz detektor VL MSD 5975C
 � spektrometr w podczerwieni (FTIR) Nicolet 6700 Thermo Scientific
 � kalorymetr przepływowy HFC TAM III Waters
 � kalorymetr skaningowy DSC Q2000 MDSC TA Instruments
 � chromatograf cieczowy HPLC i chromatograf żelowy Agilent 1260 

Infinity
 � termowaga SDT Q600 TA Instruments
 � stanowisko do badań paliw rakietowych – laboratoryjny silnik ra-

kietowy, zestaw dwukanałowego dynamicznego pomiaru ciśnienia, 
wraz z układem rejestracji i wizualizacji

 � zestaw do krystalizacji o pojemności 1000 i 5000 ml wraz z wyposa-
żeniem SCHMIZO

 � kalorymetr komputerowy + bomby (tlen, próżnia) kalorymetryczne  
o pojemności 350 ml KL-12 Mn2, PRECYZJA-BIT

 � analizator wielkości cząstek Malvern Mastersizer 3000
 � mieszalnik planetarny PML1 Netzsch
 � maszyna wytrzymałościowa Instron 3366 10 kN
 � reaktor chemiczny o pojemności 10 l, z wyposażeniem i termostatem 

QVF Enginnering GmbH

PATENTY

 � Sposób wydzielania organicznych małocząsteczkowych modyfikato-
rów z jednobazowych prochów nitrocelulozowych (PL 411133)

 � Sposób otrzymywania formy polimorficznej 2,4,6,8,10,12-heksanitro-
-2,4,6,8,10,12-heksaazaizowurcytanu (PL 222402)

 � Sposób regeneracji katalizatora palladowego po reakcji debenzy-
lacji 2,4,6,8,10,12-heksabenzylo-2,4,6,8,10,12-heksaazaizowurcytanu  
do 2,6,8,12-tetraacetylo-4,10-dibenzylo-2,4,6,8,10,12-heksaazaizowu-
rcytanu (PL 404748)

 � Method for the manufacture of 2,4,6,10,12-hexanitro-2,4,6,8,10,12- he-
xaazaiso-wurtzitane (PL 209496) 

OFEROWANE USŁUGI

 � badanie właściwości stałych paliw rakietowych i prochów
 � synteza materiałów wysokoenergetycznych oraz składni-

ków stałych paliw rakietowych i prochów
 � badania ilościowe prochów nitrocelulozowych i paliw 

rakietowych zgodnie z zaleceniami NATO
 � pomiary właściwości fizykochemicznych związków  

i kompozytów użytkowych w zakresie temperatur od -180 
do 1500oC

 � materiały wysokoenergetyczne
 � paliwa rakietowe
 � prochy 

WYBRANE PROJEKTY

 � Opracowanie silnika rakietowego opartego na niekonwen-
cjonalnym paliwie o zmniejszonym dymieniu i wysokim im-
pulsie właściwym (SZAFIR NCBR, 2021–2024)

 � Opracowanie gazodynamicznego modułu sterującego pre-
cyzyjnego naprowadzania dla pocisku rakietowego (SZAFIR 
NCBR, 2021–2024)

 � Opracowanie technologii i instalacji pilotowej oczyszczania 
i rekrystalizacji CL-20 (umowa z Zakładami Chemicznymi 
„NITRO-CHEM” SA z siedzibą w Bydgoszczy, 2018–2021)

 � Opracowanie technologii i instalacji pilotowej otrzymywa-
nia i oczyszczania GAP (umowa z Zakładami Chemicznymi 
„NITRO-CHEM” SA z siedzibą w Bydgoszczy, 2018–2021)

 � Opracowanie prochów modyfikowanych do trzech rodza-
jów amunicji (Mesko SA, 2016–2022) 

WDROŻENIE

 � Technologia wytwarzania 2,4,6,8,10,12–heksanitro-2,4,6,8,10,-
12-heksaazaizowurcytanu (HNIW, CL-20) (Zakłady Chemicz-
ne „Nitrochem” S.A., Bydgoszcz)
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ZESPÓŁ POROWATYCH 
MATERIAŁÓW 
WĘGLOWYCH 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
INŻYNIERIA CHEMICZNA 

#POROWATE MATERIAŁY WĘGLOWE #ADSORBENTY WĘGLOWE 
#WĘGLE AKTYWNE #AKTYWACJA #SORPCJA #POROWATOŚĆ 

KONTAKT

 dr hab. inż. Grzegorz Makomaski, prof. uczelni 
grzegorz.makomaski@pw.edu.pl

(+48) 24 367 22 11 
www.pw.plock.pl

Zespół prowadzi swoją działalność w ramach Zakładu Tworzyw 
Sztucznych w  Instytucie Chemii na Wydziale Budownictwa, 
Mechaniki i Petrochemii PW Filii w Płocku. 

Aktywność Zespołu skupia się w szczególności na otrzymywaniu 
i badaniach właściwości sorpcyjnych oraz budowy porowatych 
materiałów węglowych z materiałów organicznych (np. bitumów 
pochodzenia węglowego, polimerów i ich odpadów oraz 
mieszanin bitumiczno-polimerowych) w procesie aktywacji parą 
wodną, wodorotlenkami potasu i sodu, węglanami potasu, sodu 
oraz magnezu.   

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � stanowisko do otrzymywania porowatych materiałów węglo-
wych 

 � stanowiska do oznaczania właściwości sorpcyjnych porowa-
tych materiałów węglowych 

 � stanowisko do oznaczania chemicznego charakteru po-
wierzchni porowatych materiałów węglowych 

 � spektrometr FTIR z przystawką ATR

PATENT 

 � Porowaty materiał węglowy oraz sposób otrzymywania 
porowatego materiału węglowego (PAT.222973) 

  OFEROWANE USŁUGI

 � otrzymywanie porowatych materiałów węglowych 
 � kompleksowe badania właściwości sorpcyjnych porowatych 

materiałów węglowych  
 � badania chemicznego charakteru powierzchni porowatych 

materiałów węglowych

WYBRANE PROJEKTY

 � Adsorbenty węglowe z odpadowych tworzyw sztucznych  
– otrzymywanie, badanie właściwości, zastosowania (NCN, 
2011–2014) 

 � Opracowanie metodologii badania aktywności 
Selexsorb CD/COS i określenie spadku aktywności złoża  
po regeneracji (praca dla przemysłu, 2018) 

 � Odpad poliamidu jako surowiec do otrzymywania po-
rowatych materiałów węglowych (Urząd Miasta Płock,  
2018–2019) 

 � Badania nad otrzymywaniem i właściwościami porowatych 
materiałów węglowych z układów bitumiczno-polimero-
wych (badania własne PW, 2017) 

mailto:grzegorz.makomaski%40pw.edu.pl%20?subject=
http://www.pw.plock.pl
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LABORATORIUM 
MATERIAŁÓW 
BITUMICZNYCH  
I BITUMICZNO- 
-POLIMEROWYCH 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
INŻYNIERIA CHEMICZNA 

#ASFALT #LEPISZCZE ASFALTOWE #POLIMEROASFALT 
#MODYFIKACJA #NAWIERZCHNIE DROGOWE 

Laboratorium jest integralną częścią Zakładu Tworzyw 
Sztucznych w Instytucie Chemii na Wydziale Budownic-
twa, Mechaniki i Petrochemii PW Filii w Płocku. 

Od kilkunastu lat są w nim realizowane zadania  
badawcze związane z modyfikacją bitumów naftowych, 
badaniami struktury i budowy fizykokoloidalnej, właści-
wości fizykochemicznych, termicznych i reologicznych 
substancji bitumicznych pochodzenia naftowego i ich 
kompozycji z polimerami. 

Modyfikacje bitumów metodami fizycznymi i chemicz-
nymi uwzględniają,  obok polimerów termoplastycz-
nych, kopolimerów, kauczuków, użycie dodatków z grupy  
np. napełniaczy, plastyfikatorów i stabilizatorów. Otrzy-
mywane produkty z przeznaczeniem m.in. dla drogownic-
twa czy budownictwa (materiały izolacyjne, powłokowe 
itp.) badane są pod kątem zgodności z właściwymi nor-
mami przedmiotowymi. 

Realizację powyższych celów przez Laboratorium umoż-
liwiają odpowiednie reaktory i mieszalniki, nowoczesna 
aparatura i stanowiska badawcze. 

Głównymi Partnerami w realizacji projektów badawczych 
są PKN ORLEN S.A. oraz spółki zależne, firmy sektora  
budowlanego, a także instytuty branżowe. 

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński 
 janusz.zielinski@pw.edu.pl

(+48) 24 367 22 50
www.pw.plock.pl

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � stanowiska do modyfikacji bitumów naftowych 
 � aparaty do oznaczania właściwości fizykochemicznych 

m.in. temperatur mięknienia i łamliwości, penetracji i cią-
gliwości 

 � aparaty do oznaczania właściwości reologicznych 
 � mikroskopy do oceny struktury bitumów naftowych mody-

fikowanych polimerami 
 � aparaty do starzenia bitumów naftowych metodą RTFOT 

i PAV 
 � spektrometr FTIR z przystawką ATR 
 � stanowiska badawcze do oznaczenia właściwości materia-

łów nawierzchniowych, izolacyjno-uszczelniających, hydro-
izolacyjnych itp.

WYBRANE PROJEKTY

 � Badania wpływu wysokiej temperatury na wybrane 
właściwości asfaltów wysokomodyfikowanych HiMA  
za pomocą spektroskopii FTIR (praca dla przemysłu, 2019) 

 � Otrzymywanie asfaltów drogowych i/lub przemysłowych 
w wyniku modyfikacji bitumów odpadami polistyrenu spie-
nionego (praca dla przemysłu, 2015–2016) 

 � Badania adhezji asfaltu 35/50 z dodatkiem różnych środków 
adhezyjnych do kruszyw mineralnych (praca dla przemysłu, 
2014) 

 � Badania właściwości asfaltów modyfikowanych (praca  
dla przemysłu, 2008) 

  OFEROWANE USŁUGI

 � opracowanie technologicznych parametrów modyfikacji 
bitumów naftowych 

 � badania właściwości fizykochemicznych bitumów nafto-
wych m.in. temperatur mięknienia i łamliwości, penetracji, 
ciągliwości

 � określanie lepkości w funkcji szybkości ścinania i tempera-
tury

 � starzenie bitumów naftowych metodą RTFOT i PAV
 � wykonanie badań dopasowanych do potrzeb zleceniodawcy 

z wykorzystaniem przedstawionej infrastruktury badawczej 

WYBRANE PATENTY

 � Kompozycje bitumiczno-polimerowe (PAT.163577) 
 � Sposób wytwarzania lepiszcza bitumicznego (PAT.183224) 
 � Modyfikowany asfalt naftowy (PAT.205644)

mailto:%20janusz.zielinski%40pw.edu.pl%20?subject=
http://www.pw.plock.pl
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LABORATORIUM 
BADAŃ MATERIAŁÓW 
TERMOPLASTYCZNYCH 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
INŻYNIERIA CHEMICZNA 

#POLIMERY #TWORZYWA SZTUCZNE #POLIOLEFINY 
#WOSKI SYNTETYCZNE #ODPADY TWORZYW SZTUCZNYCH 

KONTAKT

dr inż. Wiesława Ciesińska 
wieslawa.ciesinska@pw.edu.pl 

(+48) 24 367 21 68 
www.pw.plock.pl 

Laboratorium jest integralną częścią Zakładu Tworzyw 
Sztucznych w Instytucie Chemii na Wydziale Budownictwa, 
Mechaniki i Petrochemii PW Filii w Płocku. 

W Laboratorium realizowane są zadania badawcze zwią-
zane z badaniami właściwości fizykochemicznych, mecha-
nicznych, reologicznych, termicznych i optycznych tworzyw 
sztucznych oraz ich modyfikacji, badaniami właściwości  
wosków polietylenowych i ich modyfikacji, a także badania-
mi dodatków do materiałów polimerowych oraz zagospoda-
rowaniem odpadów tworzyw sztucznych. 

Laboratorium dysponuje nowoczesną aparaturą i stano-
wiskami badawczymi. Głównymi Partnerami w  realizacji  
projektów badawczych są Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., 
firmy sektora chemicznego oraz instytuty branżowe.

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � aparaty do oznaczania właściwości reologicznych  
m.in. reometr rotacyjny, plastometr do oznaczania MVR 
i MFR, lepkościomierz Brookfielda 

 � aparaty do oznaczania właściwości mechanicznych,  
m.in. maszyna wytrzymałościowa, udarnościomierze 
Charpy’ego i Izoda, twardościomierze 

 � aparaty do oznaczania właściwości termicznych, 
m.in. różnicowy kalorymetr skaningowy, aparat Vicat 

 � stanowiska do przetwórstwa termoplastów  
 � aparaty do oznaczania właściwości optycznych 
 � mikroskopy do oceny struktury  
 � spektrometry FTIR 

WYBRANE PROJEKTY

 � Wpływ dozowanego materiału niejakościowego na wła-
ściwości produktu finalnego (praca dla przemysłu, 2020) 

 � Wpływ parametrów technologicznych na wybrane  
właściwości PE-LD i PE-HD (praca dla przemysłu, 2018) 

 � Otrzymywanie emulsji z wosków polietylenowych (praca  
dla przemysłu, 2016–2018) 

 � Wpływ parametrów procesowych na instalacji do produk-
cji HDPE na produkt finalny i jego charakterystyka (praca 
dla przemysłu, 2013) 

 � Badanie właściwości wybranych dodatków uszlachet-
niających poliolefiny produkowane w  Basell Orlen  
Polyolefins Sp. z o.o. (praca dla przemysłu, 2012) 

  OFEROWANE USŁUGI

 � badanie właściwości termicznych, reologicznych, mecha-
nicznych i fizykochemicznych oraz struktury materiałów 
polimerowych pierwotnych i przetworzonych 

 � określanie wpływu parametrów technologicznych  
na właściwości polimerowych produktów finalnych 

 � modyfikacja właściwości tworzyw sztucznych i wosków  
polietylenowych 

 � ocena możliwości wykorzystania odpadów tworzyw  
termoplastycznych i wskazanie kierunków ich wykorzy-
stania 

 � wykonanie badań dostosowanych do potrzeb zlecenio-
dawcy z wykorzystaniem przedstawionej infrastruktury 
badawczej

mailto:wieslawa.ciesinska%40pw.edu.pl%20%20?subject=
http://www.pw.plock.pl
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ZESPÓŁ 
INFRASTRUKTURY 
TOROWEJ DRÓG 
SZYNOWYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT 

#NAWIERZCHNIE TOROWE #NAWIERZCHNIE SZYNOWE
#PROJEKTOWANIE NAWIERZCHNI TOROWYCH #OCHRONA AKUSTYCZNA
#IZOLATORY WIBROAKUSTYCZNE #KONSTRUKCJA DRÓG SZYNOWYCH
#IDENTYFIKACJA MODELI REOLOGICZNYCH #WIBROIZOLACJA
#LEPKO-SPRĘŻYSTO-PLASTYCZNOŚĆ MATERIAŁÓW
#SYMULACJE MES #UKŁAD GEOMETRYCZNY DRÓG SZYNOWYCH 
#BUDOWA I UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY TOROWEJ DRÓG SZYNOWYCH

Zespół prowadzi swoją działalność w ramach Zakładu 
Mechaniki Teoretycznej, Mechaniki Nawierzchni  
i Dróg Szynowych na Wydziale Inżynierii Lądowej PW. 
Współpracuje z wieloma jednostkami badawczymi  
oraz firmami z branży infrastruktury dróg szynowych. 

Podstawowy zakres działalności Zespołu obej-
muje zagadnienia budowy (w tym projektowania)  
i utrzymania infrastruktury torowej dróg szynowych. 
Szczególne miejsce w tych zagadnieniach zajmuje  
problematyka ochrony przed negatywnym oddziały-
waniem dynamicznym od ruchu pojazdów szynowych  
(wibracje i hałas) na otoczenie tras dróg szynowych. 

Dotychczasowi klienci Zespołu to m.in.: Torpol, 
Budimex, Sąd Okręgowy w Poznaniu, Tines, Alstom, 
Energopol Szczecin, KZN Bieżanów i wiele innych.

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Artur Zbiciak
dr inż. Cezary Kraśkiewicz

artur.zbiciak@pw.edu.pl;
cezary.kraskiewicz@pw.edu.pl

(+48) 22 234 63 49; (+48) 22 234 15 37
www.zmtnds.il.pw.edu.pl

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � stanowiska laboratoryjne do badania trwałości oraz iden-
tyfikacji statycznych i dynamicznych charakterystyk  
sprężystych izolatorów wibroakustycznych stosowanych  
w konstrukcji dróg szynowych:

 � przekładki podszynowe, ciągłe profile podszynowe, sprężyste 
masy podlewowe wg PN-EN 13146-9

 � systemy przytwierdzenia szyny w torowiskach tramwajowych 
wg PN-EN 17319

 � podkładki podpodkładowe (USP – skrót od ang. Under Sleeper 
Pads) wg PN-EN 16730

 � maty wibroizolacyjne/podtorowe:
 ◻ podpodsypkowe (UBM – skrót od ang. Under Ballast Mats) 

przeznaczone do zastosowania w podsypkowej konstrukcji 
drogi szynowej wg PN-EN 17282 lub DIN 45673-5

 ◻ podpłytowe (USM – skrót od ang. Under-Slab Mats) 
przeznaczone do zastosowania w bezpodsypkowej 
konstrukcji drogi szynowej wg DIN 45673-7 lub prEN 17682

WYBRANE PROJEKTY

 � Innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony ludzi  
i budynków przed drganiami od ruchu kolejowego (InRaViS)
(POIR, NCBR oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., od 2018) 

 � Innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony ludzi  
i środowiska przed hałasem od ruchu kolejowego (InRaNoS) 
(POIR, NCBR oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., od 2018) 

 � Innowacyjna nawierzchnia torowiska tramwajowo 
-autobusowego (INTTA) (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, 
od 2021)

 � Opinia techniczna na temat stwierdzonych przemieszczeń 
(wysuwanie się spod szyn) przekładek podszynowych  
w torach kolejowych z systemem przytwierdzenia typu SB-W3 
(Torpol, 2019)

 � Opinia techniczna na temat zakresu i poprawności 
dokumentacji projektowej dotyczącej konstrukcji torowiska 
tramwajowego w rejonie przyczółków „Mostu Długiego”  
w Szczecinie (Energopol Szczecin, 2018)

  OFEROWANE USŁUGI

 � prace badawczo-rozwojowe i ekspertyzy techniczne w dzie-
dzinie konstrukcji i oceny stanu nawierzchni i podtorza dróg 
szynowych (kolej, tramwaj, metro)

 � analizy numeryczne MES konstrukcji obiektów infrastruktu-
ry transportu szynowego

 � badania laboratoryjne elementów składowych konstrukcji 
dróg szynowych

 � badania poziomów oddziaływania ruchu pojazdów szyno-
wych na otoczenie tras dróg szynowych oraz skuteczności 
działania izolatorów wibroakustycznych wraz z ich doborem 
dla redukcji oddziaływań w postaci wibracji i hałasu

 � weryfikacje i opinie dotyczące dokumentacji technicznych 
(SIWZ, projekty budowlane, wykonawcze, STWiORB)

http://www.zmtnds.il.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ MECHANIKI 
I PROJEKTOWANIA 
NAWIERZCHNI 
DROGOWYCH  
I LOTNISKOWYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT

#NAWIERZCHNIE ASFALTOWE #NAWIERZCHNIE BETONOWE 
#PROJEKTOWANIE NAWIERZCHNI #WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI 
#OCENA TRWAŁOŚCI #MODELE KONSTYTUTYWNE MIESZANEK 
#SYMULACJE MES #IDENTYFIKACJA MODELI REOLOGICZNYCH 
#LEPKO-SPRĘŻYSTO-PLASTYCZNOŚĆ MATERIAŁÓW 
#DIAGNOSTYKA NAWIERZCHNI I OBLICZENIA ODWROTNE

Zespół prowadzi swoją działalność w ramach Zakładu 
Mechaniki Teoretycznej, Mechaniki Nawierzchni  
i Dróg Szynowych na Wydziale Inżynierii Lądowej PW. 
Współpracuje z wieloma jednostkami badawczymi  
oraz firmami z branży budowlanej. 

Podstawowy zakres działalności Zespołu obejmuje 
zagadnienia mechaniki i projektowania nawierzchni 
drogowych i lotniskowych. Szczególne miejsce w tych 
zagadnieniach zajmuje problematyka modelowania 
konstytutywnych właściwości materiałów inżynierskich 
(mieszanki mineralno-asfaltowe, grunty), modelowania 
konstrukcji nawierzchni oraz metod numerycznej 
analizy konstrukcji, a także problematykę oceny 
trwałości nawierzchni. Do realizacji obliczeń 
numerycznych, tj. wyznaczenie przemieszczeń, 
odkształceń i naprężeń w nawierzchniach, Zespół 
wykorzystuje zaawansowane oprogramowanie (Abaqus, 
VERoad, etc.). 

Klienci Zespołu to m.in. Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Katowicach, Budimex S.A., IBDIM i wiele innych.

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Artur Zbiciak
dr inż. Rafał Michalczyk

artur.zbiciak@pw.edu.pl;
rafal.michalczyk@pw.edu.pl

(+48) 22 234 63 49; (+48) 69 756 70 23
www.zmtnds.il.pw.edu.pl

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � VEROAD: A Viscoelastic Multilayer Computer Program
 � Abaqus oprogramowanie do analiz MES 

  OFEROWANE USŁUGI

 � zagadnienia dynamiki i reologii nawierzchni drogowych, 
lotniskowych, z uwzględnieniem sprężysto-lepko-plastycznych 
własności materiałów

 � modelowanie konstytutywnych właściwości materiałów 
inżynierskich (mieszanki mineralno-asfaltowe, grunty); 
identyfikacja modeli materiałowych z wykorzystaniem wyników 
badań laboratoryjnych – testów cyklicznych (DMA) w różnych 
temperaturach

 � wytężenie, nośność i trwałość konstrukcji nawierzchni  
komunikacyjnych (zastosowanie metod mechanistycznych); 
ocena cyklu życia nawierzchni

 � metody obliczeniowe (analityczne i numeryczne MES)  
w analizie nawierzchni komunikacyjnych, charakterystyka 
mechaniki nawierzchni, obliczenia odwrotne

 � projektowanie konstrukcji oraz wymiarowanie wzmocnień 
nawierzchni drogowych i lotniskowych

 � analiza odkształceń warstw asfaltowych na obiektach 
mostowych

WYBRANE PROJEKTY

 � Analiza obliczeniowa dla porównywania trwałości 
zmęczeniowych pakietów bitumicznych o różnych 
grubościach w konstrukcji nawierzchni podatnych 
posadowionych na różnych podłożach celem optymalizacji 
stosowania na drogach wojewódzkich województwa 
śląskiego (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, 2020)

 � Analiza MES płyt betonowych do zaprojektowania 
konstrukcji nawierzchni betonowej autostrady A1  
w technologii whitetopping z poszerzeniami oraz nowej 
konstrukcji nawierzchni (Budimex, 2019)

 � Analiza obliczeniowa konstrukcji nawierzchni podatnych 
według katalogu wzorcowych konstrukcji dla województwa 
śląskiego (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, 2019)

 � Zaprojektowanie zoptymalizowanej konstrukcji jezdni (EGIS 
Poland Sp. z o.o., 2017)

 � Analiza obliczeniowa konstrukcji nawierzchni podatnych 
według katalogu wzorcowych konstrukcji dla województwa 
śląskiego (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, 
Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o., 2015)

http://www.zmtnds.il.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ ANALIZ, OCEN, 
MODELOWANIA 
I MONITORINGU 
TECHNICZNEGO OBIEKTÓW 
INFRASTRUKTURALNYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT 

#MOSTOWNICTWO #EKSPERTYZY #OPRACOWANIE I ANALIZA DANYCH 
#INWENTARYZACJA OBIEKTÓW MOSTOWYCH #MODELOWANIE
#PROJEKTY I OBCIĄŻENIA PRÓBNE #BIM W BUDOWNICTWIE #SHM
#MONITORING PRZEMIESZCZEŃ I ODKSZTAŁCEŃ #KONTROLA REALIZACJI 

Zespół prowadzi swoją działalność w ramach  
Zakładu Geotechniki, Mostów i Budowli Podziemnych  
na Wydziale Inżynierii Lądowej PW. Współpracuje  
z jednostkami badawczymi oraz firmami z branży  
infrastruktury drogowej i kolejowej, budownictwa kuba-
turowego i przemysłowego czy specjalistycznego.

Podstawowy zakres działalności Zespołu obejmuje  
prace eksperckie, diagnostykę, przeglądy, inwentaryzacje, 
badania materiałowe, monitoring, pomiary odkształceń 
i przemieszczeń oraz ocenę stanu technicznego mosto-
wych obiektów inżynierskich, w szczególności z cięgnami 
naprężanymi, o nietypowych układach geometrycznych 
i hybrydowych układach cięgien sprężających. Do reali-
zacji pomiarów Zespół stosuje technologie bezdotyko-
we (pomiary tachimetryczne, fotogrametryczne, skaning  
laserowy, metody korelacji obrazu) oraz metody  
klasyczne (fizyczny pomiar przemieszczeń, przyśpieszeń,  
kątów). Dysponuje odpowiednim sprzętem pomiarowym  
i własnym polowym ciągiem pomiarowym.

Zespół wykonał kilkadziesiąt specjalistycznych opraco-
wań dotyczących mostowych obiektów inżynierskich, 
w tym określenia stanu technicznego i oszacowania 
nośności po kilkudziesięciu latach eksploatacji, wskaza-
nie przyczyn powstania uszkodzeń wraz z wariantowymi 
propozycjami napraw, opracowania koncepcji rozwiązań 
projektowych obiektów usytuowanych w szczególnych 
lokalizacjach, inwentaryzacje i przeglądy o różnym zakre-
sie szczegółowości. W ramach działań Zespołu wykony-
wane są również pomiary okresowe (monitoring) różnych 
obiektów inżynierskich.

KONTAKT

dr hab. inż. Wojciech Trochymiak
dr inż. Wojciech Karwowski 

mgr inż. Przemysław Mossakowski 
wojciech.trochymiak@pw.edu.pl;
wojciech.karwowski@pw.edu.pl;

przemyslaw.mossakowski@pw.edu.pl
www.il.pw.edu.pl

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � zestaw narzędzi do poboru próbek materiałów  
konstrukcyjnych (z betonu, stali konstrukcyjnej, sprę-
żającej, drewna, kompozytów, materiałów na bazie 
elastomerów), oceny parametrów fizycznych i mecha-
nicznych betonu w konstrukcji „in-situ”, oceny oraz kla-
syfikowania uszkodzeń w konstrukcji, jak: rysy, pęknięcia, 
przemieszczenia, obroty, wyboczenie, ubytki grubości, 
deformacje wraz z zapisem w postaci cyfrowej, oceny śro-
dowiska konstrukcji (temperatury i wilgotności powietrza  
oraz konstrukcji)

 � zestawy odczynników do oceny zanieczyszczeń 
chemicznych materiałów w konstrukcjach „in-situ”

 � polowy ciąg pomiarowy oparty o 64 kanałowy przetwornik 
analogowo-cyfrowy firmy HBM, wyposażony w czujniki: 
przemieszczeń (15 czujniki indukcyjne), przyśpieszeń (33 
akcelerometry), odkształceń (tensometry elektrooporowe 
w dowolnej konfiguracji), temperatury, siły

 � polowy bezprzewodowy ciąg pomiarowy oparty o czujniki 
firmy Sylvac o bazie pomiarowej 150 mm i 50 mm, działają-
cy z częstotliwością 10 Hz w promieniu 100 m w sieci Wi-Fi 
firmy IBR

 � polowy ciąg pomiarowy do pomiaru sił metodą wzbudzenia 
dynamicznego, w naprężonych cięgnach zewnętrznych  
i linach podwieszeń, oparty o przetworniki firmy Bruel & 
Kjer

 � czujniki przemieszczeń (HBM, Sylvac, Schut), odkształceń 
(HBM, Geokon), bezdotykowe czujniki przemieszczeń 
oparte o korelację obrazu (smartfony i kamery 
przemysłowe, DES Solution)

 � kompletny zestaw narzędzi i wyposażenia umożliwiający 
aranżację polowego ciągu pomiarowego, w  tym niwelatory 
precyzyjne Zeiss Ni 007 i aparaty fotograficzne (Nikon, 
Canon)

 � specjalistyczne oprogramowanie: do zaawansowanych 
analiz z zakresu statyki i dynamiki oraz wymiarowania 
konstrukcji (Sofistik 2020, Midas Civil, Idea Statica i inne), 
do rejestracji, opracowania danych z pomiarów (Catman, 
BK Connect, IBR), typu CAD z rozszerzeniami branżowymi 
(AutoCad 2020, Revit 2020 i inne)

  OFEROWANE USŁUGI

 � oceny stanu technicznego obiektów infrastrukturalnych i przemysłowych
 � przeglądy, ekspertyzy, oceny nośności obiektów mostowych, instrukcje utrzymania
 � opracowywanie, weryfikacja i nadzór nad programami naprawczymi
 � weryfikacja opracowań projektowych, wspomaganie administracji drogowej 

i kolejowej w opracowywaniu planów i strategii postępowania dotyczącego 
infrastruktury drogowo-kolejowej

 � pomiary przemieszczeń, odkształceń, przyspieszeń konstrukcji „in-situ” i laborato-
ryjnie

 � badania parametrów fizycznych i mechanicznych materiałów konstrukcyjnych  
„in-situ” i laboratoryjnie

 � obliczenia i analizy konstrukcji w zakresie statyki i dynamiki
 � obliczenia i wymiarowanie elementów konstrukcji żelbetowych, sprężonych, 

zespolonych i stalowych
 � wsparcie techniczne dla inwestorów na wszystkich etapach procesu budowlanego

WYBRANE PROJEKTY

 � Ekspertyza techniczna poprzecznic podporowych nad przyczółkami wiaduktu typu 
extradosed (WA244P) na Węźle Łódź-Północ w ciągu jezdni prawej autostrady A1 
(GDDKiA Oddział Łódź, 2019–2020)

 � Ekspertyzy 3. wiaduktów kolejowych w km 5,327 (tor 1 i 2) oraz 6,429  
na linii nr 20 WGT - Warszawa Praga (PKP PLK S.A. ZLK w Warszawie, 2015)

 � Projekt i próbne obciążenia przęseł kablobetonowych Mostu Łazienkowskiego 
(„warszawskich czterdziestek”) (ZDM Warszawa, 2015) 

OPRACOWANE METODYKI

 � Metodyka oceny aktualnej nośności eksploatowanych drogowych i ko-
lejowych obiektów mostowych na podstawie oceny stanu technicznego,  
opracowania adekwatnych modeli obliczeniowych i wieloaspektowych analiz  
z uwzględnieniem projektowych i rzeczywistych obciążeń oraz oddziaływań,  
w tym środowiskowych, reologicznych oraz specjalnych

 � Metodyka wykorzystania danych z monitoringu w celu nadzoru stanu technicznego 
konstrukcji, optymalizacji prac serwisowych oraz oceny środowiska konstrukcji  
pod kątem bezpieczeństwa eksploatacji

 � Metodyka wykorzystania pomiarów geodezyjnych, rejestracji obrazów z dronów 
w celu inwentaryzacji geometrii konstrukcji, sporządzania inwentaryzacji i map 
uszkodzeń, monitoringu przemieszczeń i uszkodzeń oraz oceny starzenia się 
konstrukcji

http://www.il.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ ANALIZ WSPÓŁPRACY 
FUNDAMENTÓW  
I BUDOWLI PODZIEMNYCH  
Z PODŁOŻEM ORAZ OCENY  
ICH ODDZIAŁYWANIA  
NA ŚRODOWISKO
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT

#TUNELE #TBM #GŁĘBOKIE WYKOPY #NIECKA OSIADANIA
#FUNDAMENTY PALOWE I PŁYTOWO-PALOWE #NASYPY DROGOWE 
#PRZEMIESZCZENIA OBUDÓW WYKOPÓW #ANALIZY NUMERYCZNE 
#OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO #EKSPERTYZY TECHNICZNE

Zespół działa w Zakładzie Geotechniki, Mostów  
i Budowli Podziemnych na Wydziale Inżynierii Lądowej 
PW. Współpracuje z otoczeniem gospodarczym  
– wykonawcami, projektantami i jednostkami 
administracji zaangażowanymi w inwestycje z zakresu 
robót podziemnych (tunele komunikacyjne, stacje metra, 
głębokie podziemia budynków użyteczności publicznej, 
głębokie posadowienia obiektów kubaturowych  
i mostowych) oraz budownictwa infrastrukturalnego  
(nasypy drogowe i kolejowe), m.in. z: Metrem 
Warszawskim, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych  
i Autostrad, PKP PLK, firmami wykonawczymi i biurami 
projektów oraz jednostkami naukowo-badawczymi takimi 
jak Instytut Techniki Budowlanej i Instytut Badawczy Dróg  
i Mostów.

Podstawowy zakres działalności Zespołu to analiza  
i ocena wpływu wykonania głębokich wykopów i tuneli 
drążonych tarczami zmechanizowanymi, tzw. TBM  
na powierzchnię terenu i na obiekty znajdujące się w strefie 
oddziaływania.  Aktywność Zespołu obejmuje również 
prognozę przemieszczeń poziomych obudów głębokich 
wykopów, analizę pracy fundamentów płytowo-palowych, 
ekspertyzy dotyczące wzmocnień nasypów oraz ocenę 
warunków geotechnicznych, hydrogeologicznych i opinie 
środowiskowe. 

Do realizacji tych zagadnień Zespół stosuje analizy 
numeryczne z wykorzystaniem zaawansowanych 
modeli konstytutywnych gruntu, specjalistyczne 
oprogramowanie z pakietów m.in. GEO5, PLAXIS 2D  
i 3D, MIDAS GTX 2D i 3D oraz własne udokumentowane 
doświadczenie. Uzupełnieniem działalności jest możliwość 
przeprowadzania zaawansowanych badań laboratoryjnych 
gruntów.

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
anna.lewandowska@pw.edu.pl

(+48) 22 234  56 70
www.il.pw.edu.pl 

Członkowie Zespołu wykonali kilkadziesiąt opinii i ekspertyz 
związanych z budową tuneli komunikacyjnych w Warszawie 
i w Polsce, z analizą oddziaływania głębokich wykopów 
na budynki, sąsiednią infrastrukturę drogową, kolejową  
i techniczną, z oceną prawidłowości posadowienia obiektów 
mostowych, nasypów drogowych i kolejowych oraz wysokich 
budynków biurowych. 

Członkowie zespołu posiadają uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji w budownictwie (projektowe, 
wykonawcze, geotechniczne), uprawnienia z zakresu 
prowadzenia robót i dokumentacji geologicznych  
i hydrogeologicznych oraz są rzeczoznawcami wojewody  
lub sądowymi.

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � specjalistyczne oprogramowanie do symulacji zagadnień 
geotechnicznych, m.in. GEO5, PLAXIS 2D i 3D, MIDAS GTX 
2D i 3D

 � aparatura badawcza do laboratoryjnych badań gruntów pod 
budowę dróg i kolei, w tym nowoczesny aparat Proctora, 
aparaty do badania uziarnienia i stanów gruntu, aparaty  
do badania kapilarności i filtracji

 � aparatura badawcza do polowych badań gruntów pod bu-
dowę dróg i kolei, w tym płyta VSS i płyta dynamiczna

 � aparatura badawcza do laboratoryjnego wyznaczania 
parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych 
podłoża budowli w tym nowoczesny aparat bezpośredniego 
ścinania, aparat trójosiowego ściskania, edometry o dużym 
zakresie obciążeń

  OFEROWANE USŁUGI

 � kompleksowe analizy posadowienia i oddziaływania 
obiektów budowlanych na podłoże i otoczenie inwestycji

 � kompleksowe doradztwo i analizy w zakresie drążenia tuneli, 
technologii, oddziaływania na otoczenie

 � kompleksowe badania laboratoryjne weryfikacyjne  
i projektowe próbek gruntów z podaniem parametrów geo-
technicznych

 � nadzory naukowe, opinie, doradztwo i wsparcie eksperckie 
inwestora, generalnego wykonawcy, projektanta w zakresie 
geologii, geotechniki, hydrogeologii i budownictwa podziem-
nego

WYBRANE PROJEKTY

 � Analiza skumulowanego wpływu na wody podziemne 
budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji 
odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 do stacji C01 
„Połczyńska” (ILF, 2020)

 � Opinie o zastosowaniu segmentów obudowy tunelu 
z fibrobetonu w projekcie rozbudowy II linii metra  
w Warszawie (Gulermak, Metro Warszawskie, 2019-2020)

 � Ocena wpływu nowej inwestycji biurowej na infrastrukturę  
metra (Arup, 2018)

 � Analiza 3D wpływu trzech wykopów inwestycji VARSO  
na Tunel Średnicowy PKP S.A. (HBReavis 2014, 2018)

 � Nadzór naukowy nad badaniami fundamentów w ramach 
projektu: „Opracowanie nowego typoszeregu słupów 
energetycznych 400 kV oraz odpowiednich dla nich 
fundamentów, w tym fundamentów do zastosowania 
na gruntach o szczególnie niekorzystnych parametrach 
geotechnicznych” (NCBiR, Enprom, 2017–2020) 

http://www.il.pw.edu.pl 
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ZESPÓŁ PLANOWANIA 
SYSTEMÓW 
TRANSPORTOWYCH  
I INŻYNIERII RUCHU
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT    

#POMIARY  I BADANIA RUCHU #MODELOWANIE PODRÓŻY 
#ANALIZY BIGDATA #PROGNOZOWANIE RUCHU #SYMULACJA RUCHU 
#BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO #RUCH ROWEROWY
#BADANIE KONFLIKTÓW RUCHOWYCH #ANALIZY RUCHU PIESZEGO 
#ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO #ZRÓWNOWAŻONA MOBILNOŚĆ 
#INTEGRACJA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH #SYSTEMY TRANSPORTU ZBIOROWEGO 

Zespół Planowania Systemów Transportowych  
i Inżynierii Ruchu stanowi trzon Zakładu Inżynierii 
Transportowej i Geodezji na Wydziale Inżynierii Lądowej 
PW. 

Zainteresowania badawcze członków zespołu 
obejmują następujące obszary: badania zachowań 
transportowych i mobilności, innowacyjne metody 
pozyskiwania i wykorzystania danych (m.in. dane 
typu BigData), modelowanie ruchu i podróży, 
bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym szczególnie 
niechronionych uczestników ruchu (piesi i rowerzyści), 
analizy przepustowości dróg, Inteligentne Systemy 
Transportowe, integracja węzłów przesiadkowych 
transportu publicznego, planowanie infrastruktury 
transportu publicznego. 

Zespół wykonał wiele prac badawczych i ekspertyz  
dla zarządców dróg (Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad,  Zarząd Dróg Miejskich w Warsza-
wie) oraz jednostek samorządów (Miasto Stołeczne  
Warszawa). 

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Piotr Olszewski
piotr.olszewski@pw.edu.pl

(+48) 22 234 63 31
www.il.pw.edu.pl

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � oprogramowanie służące do modelowania i prognozowania 
ruchu i podróży (Visum, Vissim, Viswalk firmy PTV Group 
oraz Transyt firmy TRL)

 � programy do analizy przestrzennej i projektowania 
(Microstation, PowerDraft firmy Bentley Systems)  
oraz geokodowania (Mapinfo) 

 � system kamer SCOUT rejestrujących pojazdy w standardzie 
MioVision

 � programy RUBA i T-Analyst do wykrywania i analizy 
konfliktów ruchowych

 � system VBOX Pro 10Hz GPS z 4 kamerami do analiz typu 
„naturalistic driving”

WYBRANE PROJEKTY

 � InDeV – Pogłębione zrozumienie przyczyn wypadków  
z niechronionymi uczestnikami ruchu (Horyzont 2020, 
2015–2018)

 � Zasady prognozowania ruchu drogowego z uwzględnieniem 
innych środków transportu; Efektywność przekroju 2+1 
pasowego; Nowoczesne metody obliczania przepustowości 
i oceny warunków ruchu (NCBR/GDDKiA, program RID, 
2016–2019)

 � Aktywne przejścia dla pieszych – badania konfliktów 
ruchowych; Badanie zachowań motocyklistów w ruchu 
drogowym w kontekście ewentualnego dopuszczenia 
na pasy autobusowe (analizy bezpieczeństwa ruchu  
w Warszawie, ZDM i ZTM Warszawa, 2017)

 � Opracowanie Nowego Modelu Ruchu w Warszawie  
dla projektów budowy II linii metra, nowych tras tramwa-
jowych oraz rozszerzenia potencjału przewozowego kolei 
metropolitalnej (Tramwaje Warszawskie, 2017)

 � Ocena dotychczasowych rozwiązań projektowych budowy 
Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ul. Radzymińskiej 
do węzła Żaba (ZMiD Warszawa, 2017)

  OFEROWANE USŁUGI

 � analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego – badania przed  
i po, analizy wypadkowości i konfliktów ruchowych

 � wykonywanie analiz ekonomicznych i studiów wykonalności 
inwestycji transportowych

 � badania i pomiary ruchu oraz badania zachowań 
użytkowników systemu transportowego

 � wykonywanie analiz przepustowości układu drogowego  
z wykorzystaniem modeli symulacyjnych

 � analizy i prognozy ruchu drogowego oraz przewozów  
w transporcie zbiorowym z wykorzystaniem modeli makro-
symulacyjnych

 � analizy ruchu pieszego i rowerowego z zastosowaniem mo-
deli symulacyjnych

 � wykonywanie analiz węzłów przesiadkowych transportu 
publicznego

http://www.il.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ BADAŃ, ANALIZ I PROJEKTOWANIA 
MATERIAŁÓW I NAWIERZCHNI DROGOWYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT

#NAWIERZCHNIE DROGOWE #MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWE 
#NAWIERZCHNIE ASFALTOWE #BADANIA MATERIAŁÓW DROGOWYCH 
#BADANIA LEPISZCZY ASFALTOWYCH #PROJEKTOWANIE NAWIERZCHNI
#ASFALTY #RECYKLING MATERIAŁÓW DROGOWYCH 

Zespół funkcjonuje w ramach Zakładu Technologii Budowy Dróg,  
w Instytucie Dróg i Mostów, Wydziału Inżynierii Lądowej PW.  
Współpracuje z wieloma jednostkami badawczymi, przedsiębior-
stwami z branży budownictwa drogowego, producentami materiałów  
do budowy dróg, jak również jednostkami administracji drogowej. 

Zespół posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów naukowo 
-badawczych ukierunkowanych na wdrażanie rezultatów badań  
na potrzeby branży budowlanej i drogowej. 

Przedmiotem działalności zespołu są prace badawcze z zakresu:
 � badań właściwości materiałów do budowy i remontów dróg z wyko-

rzystaniem nowoczesnych, zaawansowanych metod badawczych,
 � opracowywanie innowacyjnych rozwiązań materiałowo-technolo-

gicznych na potrzeby drogownictwa, m.in. dotyczących recyklingu 
i modyfikacji materiałów drogowych,

 � projektowanie i analizy konstrukcji nawierzchni drogowych i lotni-
skowych.

Zespół zrealizował kilkadziesiąt projektów, opracowań, ekspertyz 
na zlecenie przedsiębiorstw i jednostek administracji publicznej. 
Wśród głównych partnerów biznesowych można wskazać: 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Lotos Asfalt  
Sp. z o.o., Orlen Asfalt Sp. z o.o., Budimex S.A., Strabag Sp. z o.o., TPA  
Sp. z o.o., Eurovia Polska S.A., Mostostal Warszawa S.A.

KONTAKT

prof. dr hab. Inż. Piotr Radziszewski
dr inż. Adam Liphardt

piotr.radziszewski@pw.edu.pl; 
adam.liphardt@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 64 72; (+48) 22 234 64 61 
www.il.pw.edu.pl

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � KOMPLEKS LABORATORIÓW: 
 ◻ Laboratorium badań mieszanek mineralno-asfaltowych
 ◻ Laboratorium badań lepiszczy asfaltowych
 ◻ Laboratorium badań kruszyw drogowych
 ◻ Laboratorium analizy obrazu w badaniach materiałów 

drogowych

WYBRANE PROJEKTY

 � Technologia wytwarzania innowacyjnych wysokowytrzy-
małych kompozytów asfaltowych zbrojonych włóknami,  
z przeznaczeniem do budowy nowych i modernizacji istnie-
jących dróg o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej (NCBR, 
TechMatStrateg II, 2019–2022)

 � Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii 
asfaltowych nawierzchni samonaprawialnych o wysokiej 
trwałości (NCBR, Budimex S.A., 2019–2022)

 � Optymalizacja konstrukcji asfaltowej nawierzchni drogi 
dzięki zastosowaniu asfaltów modyfikowanych (Lotos 
Asfalt Sp. z o.o., Orlen Asfalt Sp. z o.o., Budimex S.A., 2019 
–2020)

 � RID-25 – Asfalty drogowe i modyfikowane w polskich warun-
kach klimatycznych (NCBR, GDDKiA, 2015–2018)

 � InnGA – Destrukt: Innowacyjna technologia mieszanek mi-
neralno-asfaltowych z zastosowaniem materiału z recyklin-
gu nawierzchni asfaltowej (NCBR, Budimex S.A., 2015–2018)

 � Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, przyjaznej 
środowisku technologii modyfikacji asfaltów drogowych 
gumą (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 
Strabag, 2012–2013)

  OFEROWANE USŁUGI

 � badania laboratoryjne materiałów drogowych
 � projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych do nawierzch-

ni drogowych i lotniskowych
 � projektowanie konstrukcji nawierzchni drogowych i lotnisko-

wych oraz wzmocnień nawierzchni asfaltowych i betonowych
 � opracowywanie i wdrażanie nowych technologii w drogownic-

twie
 � ekspertyzy naukowo-techniczne nawierzchni drogowych
 � nadzór i doradztwo przy wykonywaniu badań, projektów  

i realizacji nawierzchni drogowych
 � analizy przyczyn uszkodzeń nawierzchni drogowych
 � realizacja projektów badawczych z partnerami przemysłowymi

WYBRANE OSIĄGNIĘCIA

 � Nagroda Naukowa Politechniki Warszawskiej za szczególne 
osiągnięcia uwieńczone transferem prac naukowych i technicz-
nych na potrzeby gospodarki (2014)

 � Patent: Asfalt fluksowany i sposób otrzymywania asfaltu flukso-
wanego (PL 214138 B1)

 � Patent: Konstrukcja nawierzchni drogowej o podwyższonej 
trwałości zmęczeniowej (PL 226747)

 � Patent: Urządzenie do pomiaru stabilności magazynowania 
asfaltów, modyfikowanych polimerami, gumą lub mieszaniną 
modyfikatorów (PL 226899)

https://www.il.pw.edu.pl/
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ZESPÓŁ RECYKLINGU  
I ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU  
W DROGOWNICTWIE
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT

#RECYKLING #ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ #KRUSZYWO 
#BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE #DESTRUKT ASFALTOWY 
#ASFALT #BETON #LCA #GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO 
#BUDOWA DRÓG #NAWIERZCHNIA DROGOWA #KONSTRUKCJA DROGOWA

Interdyscyplinarny Zespół Badawczy działa w  ramach 
Instytutu Dróg i Mostów (Zakładów Technologii Budowy Dróg  
oraz Inżynierii Transportowej i Geodezji) na Wydziale Inżynierii 
Lądowej PW. Główny obszar prac badawczych Zespołu to 
zagadnienia zrównoważonego rozwoju w  budownictwie 
drogowym. Zespół prowadzi prace badawcze i wdrożeniowe 
w  zakresie recyklingu materiałów konstrukcyjnych  
i zastosowania biomateriałów do budowy dróg. 

Zespół specjalizuje się w  badaniach mieszanek mineralno 
-asfaltowych zawierających destrukt i  granulat asfaltowy 
(RAP) oraz podbudów drogowych zawierających kruszywo 
z  rozbiórki konstrukcji budowlanych (C&DW). Dodatkowo, 
prowadzi interdyscyplinarne badania z  zakresu wtórnego 
wykorzystania materiałów konstrukcyjnych w budownictwie 
infrastrukturalnym, tj. w  zakresie zagospodarowania 
materiałów ubocznej produkcji budowlanej. W  ramach 
prowadzonej działalności Zespół wykonuje również analizy 
ekonomiczne i  środowiskowe cyklu życia (LCA i  LCCA) 
materiałów i konstrukcji drogowych.

Zespół posiada wieloletnie doświadczenie we współpra-
cy z  dużymi krajowymi oraz międzynarodowymi podmio-
tami sektora budowlanego i petrochemicznego, w ramach 
której powstało wiele unikatowych rozwiązań i  wdrożeń  
(m.in. wspólne projekty badawczo-rozwojowe z  Budimex, 
Eurovia, Strabag, Mostostal Warszawa, Acciona, GDDKiA  
oraz LOTOS Asfalt i ORLEN Asfalt). 

Członkowie Zespołu współpracują z krajowymi organizacjami 
branżowymi takimi jak Polskie Stowarzyszenie Wykonawców 
Nawierzchni Asfaltowych (PSWNA), Stowarzyszenie Inżynierów 
i  Techników Komunikacji RP (SITK) oraz są członkami 
podkomitetu ds. Asfaltów przy PKN. Współpracują także 
z międzynarodowymi organizacjami i grupami badawczymi 
takimi jak TRB, PIARC – World Road Association oraz RILEM – 
TC 264-RAP: Asphalt Pavement Recycling.

KONTAKT

dr hab. inż. Jan Król, prof. uczelni
dr hab. inż. Karol Kowalski, prof. uczelni

jan.krol@pw.edu.pl, karol.kowalski@pw.edu.pl  
(+48) 22 234 56 74;  (+48) 22 234  65 04

www.il.pw.edu.pl/instytut-drog-i-mostow 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � LABORATORIUM SPECJALISTYCZNE:
 ◻ charakterystyka właściwości technicznych mate-

riałów budowlanych i  drogowych pochodzących  
z ubocznej produkcji budowlanej

 ◻ badanie właściwości reologicznych lepiszczy i mie-
szanek mineralno-asfaltowych

 ◻ badanie budowy wewnętrznej materiałów i kom-
pozytów asfaltowych w zakresie ich jednorodności  
oraz powstawania deformacji i propagacji spękań

 � LABORATORIUM OBLICZENIOWE:
 ◻ ocena efektywności ekonomicznej technologii i roz-

wiązań konstrukcyjnych stosowanych w drogownic-
twie

 ◻ ocena skutków środowiskowych zastosowania  
w drogownictwie nowych materiałów i technologii

 ◻ analiza budowy wewnętrznej i struktury drogowych 
materiałów kompozytowych

PATENTY

 � Urządzenie do pomiaru stabilności magazynowania 
asfaltów modyfikowanych polimerami, gumą  
lub mieszaniną modyfikatorów (PL 226899 B1)

 � Sposób wytwarzania lepiszcza asfaltowego (PL 228124 
B1) 

  OFEROWANE USŁUGI

 � ocena i  wybór optymalnych technologii przetwarzania materiałów 
budowlanych w drodze recyklingu

 � badania właściwości materiałów z recyklingu nawierzchni drogowych
 � definiowanie nowych technologii zagospodarowania materiałów wtórnych 

w budownictwie drogowym
 � opracowanie nowych technologii odzysku i wykorzystania materiałów 

ubocznej produkcji budowlanej w zakresie:
 ◻ recyklingu mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii na gorąco 

i na zimno
 ◻ recyklingu mieszanek mineralno-asfaltowych na zimno z wykorzysta-

niem emulsji asfaltowych
 ◻ wykorzystania tworzyw sztucznych, gumy odpadowej oraz biokompo-

nentów
 ◻ technologii mieszanek mineralno-asfaltowych
 ◻ technologii modyfikacji lepiszczy asfaltowych 

 � analiza efektywności ekonomicznej i skutków środowiskowych w zakresie 
nowych materiałów i technologii drogowych

WYBRANE PROJEKTY

 � Opracowanie innowacyjnej technologii mieszanek mineralno-cementowo 
-emulsyjnych (MCE+) o zwiększonym module sztywności z wykorzystaniem 
materiałów z recyklingu do warstwy podbudowy o podatnym charakterze 
pracy w konstrukcji drogowej (EUROVIA S.A., 2018–2020)

 � Destrukt: Innowacyjna technologia mieszanek mineralno-asfaltowych  
z zastosowaniem materiału z recyklingu nawierzchni asfaltowej – InnGA 
(NCBR INNOTECH w konsorcjum, 2015–2018)

 � Use of eco-friendly materials for a new concept of Asphalt Pavements  
for a Sustainable Environment – APSE (7 PR UE w konsorcjum, 2014–2017)

 � Ocena wpływu zastosowania przyjaznych dla środowiska lepiszczy 
gumowo-asfaltowych produkowanych w technologii Grupy Lotos S.A.  
na właściwości drogowych mieszanek mineralno-asfaltowych (Grupa 
Lotos S.A., 2011–2013)

 � Przyjazne dla środowiska mieszanki mineralno-asfaltowe na ciepło 
jako nowoczesne rozwiązanie technologiczne zwiększające wydajność 
budowy nawierzchni asfaltowych – MMAC (grant celowy MNiSW  
w konsorcjum, 2010–2012)

https://www.il.pw.edu.pl/instytut-drog-i-mostow/ 
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ZESPÓŁ OPTYMALIZACJI 
MATERIAŁÓW 
I KONSTRUKCJI 
BUDOWLANYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT 

#OPTYMALIZACJA TOPOLOGII KONSTRUKCYJNEJ #DRUK PRZESTRZENNY 
#OPTYMALIZACJA WIELOKRYTERIALNA #KONSTRUKCJE  KOMPOZYTOWE
#OPTYMALNE MODUŁY SPRĘŻYSTE #KONSTRUKCJE MICHELLA
#MINIMALIZACJA PODATNOŚCI #KONSTRUKCJE W PEŁNI WYTĘŻONE
#PROJEKTOWANIE PLASTYCZNE #PRZEKRYCIA PRAGERA

Pracownicy Zespołu są zatrudnieni na Wydziale 
Inżynierii Lądowej PW, w Instytucie Inżynierii 
Budowlanej w  Zakładzie Mechaniki Budowli  
i Zastosowań Informatyki. 

Zespół stworzył wiele oryginalnych programów 
komputerowych, rozwiązujących wybrane klasy zadań 
optymalnego projektowania konstrukcji inżynierskich. 
Optymalne projektowanie dotyczy topologii 
konstrukcyjnej, a nie wymiarów, przez co nawiązuje 
do najnowszych koncepcji kreowania rozwiązań 
innowacyjnych. Poszukiwana jest konstrukcja, układ 
połączeń jej elementów oraz lokalne cechy materiałowe 
– optymalizacja topologiczna wprowadza cechy 
optymalnej anizotropii. 
 
Zespół utrzymuje stałe kontakty z Wydziałem Inżynierii 
Lądowej w Sheffield, Politechniką w Lotaryngii, 
Wydziałem Matematycznym w Tulonie, firmą budowlaną 
S.O.M. w Chicago oraz IBS PAN w Warszawie.  Kierownik 
Zespołu, jako przewodniczący Sekcji Optymalizacji 
Komitetu Mechaniki PAN, koordynuje wiele działań 
Zespołu w ramach prac badawczych wykonywanych  
w skali kraju. 

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Tomasz Lewiński
tomasz.lewinski@pw.edu.pl

(+48) 22 234 63 79
http://zmbizi.il.pw.edu.pl/

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � program tworzący konstrukcje Michella (2D, 3D)
 � programy tworzące przekrycia Pagera
 � programy tworzące optymalne rozkłady modułów 

sprężystych o danych cechach anizotropowych
 � program optymalnego rozkładu dwu materiałów bazujący 

na interpolacji materiałowej GRAMP

WYBRANE PROJEKTY

 � Scalenie zagadnień projektowania optymalnego topologii 
konstrukcyjnej  oraz optymalnego wyboru charakterystyk 
materiałowych. Podstawy teoretyczne i metody 
numeryczne (NCN, OPUS 17,  2020–2022)

 � Optymalizacja topologiczna konstrukcji inżynierskich. 
Ujęcie syntetyzujące metody: projektowania anizotropii 
z wolnego wyboru, projektowania materiałów 
niejednorodnych oraz metodę siatek typu Michella (NCN, 
OPUS 11, 2014–2017)

 � Optymalizacja topologiczna konstrukcji inżynierskich.    
Jednoczesny dobór kształtu i lokalnych cech materiało-
wych  (MNiSW, 2010–2013)

 � Teoria i implementacja numeryczna  zrelaksowanych  
sformułowań   zadań optymalizacji w zagadnieniach    
z  polami sprzężonymi.  Projektowanie rozmieszczenia 
materiałów w konstrukcjach kompozytowych (MEN, 2006 
–2008)

 � Zagadnienia optymalnego projektowania konstrukcji 
kompozytowych. Zastosowanie homogenizacji i teorii 
reprezentacji funkcji tensorowych (KBN, 2000–2003) 

  OFEROWANE USŁUGI

 � tworzenie koncepcji projektowych konstrukcji o niety-
powych warunkach posadowienia lub projektowanych  
pod kątem nietypowej pracy statycznej

 � programy do druku przestrzennego materiałów o projek-
towanych, zmiennych przestrzennie własnościach zastęp-
czych 

 � programy tworzące sztywne i lekkie przykrycia o dużych 
rozpiętościach

WYBRANE OSIĄGNICIA

 � Medal PTMKM im. O.C. Zienkiewicza przyznany 
Kierownikowi Zespołu w roku 2019 w kategorii całokształt 
działalności

 � Nagroda Naukowa Politechniki Warszawskiej za wybitne 
publikacje naukowe im. Mieczysława Wolfkego przyznana 
Zespołowi w 2019

http://zmbizi.il.pw.edu.pl/
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ZESPÓŁ  ANALIZ 
DYNAMICZNYCH 
KONSTRUKCJI 
BUDOWLANYCH  
I INŻYNIERSKICH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT

#DRGANIA KONSTRUKCJI #ODDZIAŁYWANIA DYNAMICZNE
#WYMUSZENIA KINEMATYCZNE #POMIAR DRGAŃ BUDOWLI
#OCENA WPŁYWU DRGAŃ #DRGANIA KOMUNIKACYJNE
#ODPOWIEDŹ KONSTRUKCJI #ANALIZA WIDMOWA #WIBROIZOLACJA
#MODELOWANIE MES #OCHRONA PRZED DRGANIAMI I HAŁASEM

Pracownicy Zespołu są zatrudnieni na Wydziale Inży-
nierii Lądowej PW, w Instytucie Inżynierii Budowlanej  
w  Zakładzie Mechaniki Budowli i Zastosowań Infor-
matyki oraz w Instytucie Dróg i Mostów w Zakładzie 
Mechaniki Teoretycznej, Mechaniki Nawierzchni i Dróg 
Szynowych. 

Zespół opracowuje ekspertyzy techniczne i wykonuje 
prace badawcze dotyczące wpływu drgań komunika-
cyjnych na budynki, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej oraz na ludzi przebywających w budynkach. 
Wykonywane są analizy numeryczne obiektów budow-
lanych i inżynierskich przy wykorzystaniu modeli MES 
3D, na podstawie których dokonywana jest ocena   
lub prognoza wpływu drgań komunikacyjnych na kon-
strukcję i na ludzi.  
 
We współpracy z Wydziałem Transportu PW prowa-
dzone są również pomiary drgań wraz z opracowaniem 
wyników.

Ponadto Zespół przeprowadził wiele ekspertyz  
oraz wykonywał prace badawcze w zakresie analiz wpły-
wu drgań, w tym drgań komunikacyjnych na konstrukcję  
i na ludzi w budynkach.

KONTAKT

dr inż. Zofia Kozyra
zofia.kozyra@pw.edu.pl

(+48) 22 234 64 31 
http://zmbizi.il.pw.edu.pl/

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � systemy MES ABAQUS i COMSOL Multiphysics
 � Wolfram Mathematica
 � Matlab/Simulink 
 � oprogramowanie Autodesk

WYBRANE PROJEKTY

 � Innowacyjne rozwiązania w  zakresie ochrony ludzi  
i budynków przed drganiami od ruchu kolejowego (projekt 
BRIK, POIR, od 2018) 

 � Badanie drgań układów dyskretnych i ciągłych wywołanych 
uderzeniami (NCN, 2010–2014)

 � Przeprowadzenie badań eksperymentalnych w zakresie 
oddziaływania drgań oraz hałasu w  obiekcie Targowa 
15 zlokalizowanym na trasie eksploatowanego odcinka 
centralnego drugiej linii metra w  Warszawie (Metro 
Warszawskie S.A., 2015)

 � Analiza numeryczna drgań 2 budynków od zadanych 
wymuszeń kinetycznych (inwestor prywatny, 2015)

 � Dynamiczne zarządzanie zdolnościami przesyłowymi sieci 
elektroenergetycznych przy wykorzystaniu innowacyjnych 
technik pomiarowych – SDZP (przeprowadzanie analiz 
dynamicznych konstrukcji wsporczych – słupów; NCBR  
i NFOŚiGW,  GEKON, 2014–2016) 

 � Opracowanie wytycznych zabezpieczenia płyty boiska 
w  celu ochrony przed oddziaływaniem obciążeń 
dynamicznych pochodzących od ruchów pojazdów  
w  trakcie imprezy Monster Jam (Stadion Narodowy  
– PL.2012+ Sp. z o.o., 2014)

  OFEROWANE USŁUGI

 � ekspertyzy techniczne dotyczące analizy wpływu drgań 
komunikacyjnych na konstrukcję budynków i ludzi w nich 
przebywających w zakresie oceny i prognozy

 � pomiar drgań w  budynkach i  obiektach inżynierskich  
wraz z opracowaniem uzyskanych wyników

 � analizy dynamiczne konstrukcji budowlanych i inżynierskich
 � projektowanie wibroizolacji

http://zmbizi.il.pw.edu.pl/
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ZESPÓŁ  DIAGNOSTYKI 
BUDOWLANEJ, 
REWITALIZACJI  
I KONSERWACJI OBIEKTÓW 
ZABYTKOWYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT

#KONSERWACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH #DIAGNOSTYKA BUDOWLANA 
#REWITALIZACJA BUDYNKÓW ZABYTKOWYCH #EKSPERTYZY TECHNICZNE 
#KONSERWACJA ZABYTKÓW ARCHITEKTURY #MISJE KONSERWATORSKIE 
#KONSERWACJA OBIEKTÓW NA WYKOPALISKACH #BADANIA WILGOTNOŚCI MURÓW 
#OCENY STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU #REMONTY I MODERNIZACJE BUDYNKÓW 
#KONCEPCJA REWITALIZACJI BUDYNKU #REHABILITACJA KONSTRUKCJI BUDYNKÓW

Zespół Diagnostyki Budowlanej, Rewitalizacji i Kon-
serwacji Obiektów Zabytkowych działa w ramach  
Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszaw-
skiej, w Instytucie Inżynierii Budowlanej, w Zakładzie 
Budownictwa Ogólnego. 

Zespół zajmuje się diagnostyką budowlaną, kon-
serwacją obiektów zabytkowych i ich rewitalizacją,  
wykonuje ekspertyzy techniczne budynków istnieją-
cych, w tym zabytkowych, prowadzi misje konserwa-
torskie na wykopaliskach archeologicznych, wyko-
nuje badania laboratoryjne i nieniszczące konstrukcji  
budowlanych. Na podstawie opracowanej w sposób 
autorski metody, stosuje interdyscyplinarną diagno-
stykę budowlaną, opartą na zasadach zrównoważo-
nego rozwoju. 

W swoich działaniach współpracuje z Centrum  
Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu War-
szawskiego, Instytutem Archeologii Polskiej Akade-
mii Nauk, Ośrodkiem Badań Nad Antykiem Europy 
Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskie-
go, Stołecznym Konserwatorem Zabytków, Miastem 
Stołecznym Warszawa oraz firmami i osobami prywat-
nymi. 

KONTAKT

dr inż. Wojciech Terlikowski
wojciech.terlikowski@pw.edu.pl

(+48) 22 234 65 56
https://www.il.pw.edu.pl/instytut-inzynierii-

budowlanej/zaklad-budownictwa-
ogolnego/zespol-budownictwa-ogolnego-i-

zrownowazonego-rozwoju/

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � aplikacja „Ocena zdolności rewitalizacyjnej budynków  
zabytkowych” – autorska metoda diagnostyki interdyscy-
plinarnej, opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju

WYBRANE PROJEKTY

 � Prowadzenie misji konserwatorskich w Kerczu na Krymie 
(Ukraina) w ramach Polskiej Misji Archeologicznej „Tyritake” 
(na mocy porozumienia zawartego przez Wydział Inżynierii 
Lądowej Politechniki Warszawskiej z Muzeum Narodowym 
w Warszawie, mającego na celu wsparcie ukraińskiego 
programu „Bosporańskie miasto Tyritake”, 2011–2013)

 � Prowadzenie misji konserwatorskich w Kom el-Dikka 
w Aleksandrii w Egipcie (we współpracy z Centrum 
Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu 
Warszawskiego, w ramach Polskiej Misji Archeologicznej  
w Aleksandrii, 2015)

 � Prowadzenie misji konserwatorskich w Tanais koło 
Rostowa w Rosji (w ramach współpracy naukowej  
z  Ośrodkiem Badań nad Antykiem Europy Południowo 
-wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, 2016–2019; 
misja konserwatorska wchodziła w skład Polskiej Misji 
Archeologicznej Instytutu Archeologii UW i Ośrodka 
Badań nad Antykiem w Europie Południowej i Wschodniej, 
w ramach rosyjskiej Ekspedycji Archeologicznej Muzeum 
Rezerwatu Tanais)

 � Ekspertyza techniczna dotycząca stanu technicznego  
z inwentaryzacją konstrukcyjno-architektoniczną budynku 
internatu sportowego Rybitwa znajdującego się na terenie 
COS OPO Cetniewo we Władysławowie (zleceniodawca 
Centralny Ośrodek Sportu, Instytucja Gospodarki 
Budżetowej z siedzibą w  Warszawie, 2018)

  OFEROWANE USŁUGI

 � ekspertyzy techniczne budynków zabytkowych
 � oceny stanu technicznego budynków istniejących
 � wykonywanie koncepcji rewitalizacji budynków istniejących, 

w tym zabytkowych
 � projekty rewitalizacji konstrukcji budynków istniejących, 

w tym zabytkowych, projekty konserwacji, wzmocnienia, 
zabezpieczenia konstrukcji istniejących

 � diagnostyka interdyscyplinarna budynków istniejących,  
w tym zabytkowych w oparciu o „Ocenę zdolności rewitaliza-
cyjnej budynków zabytkowych”, wg zasad zrównoważonego 
rozwoju

 � badania nieniszczące konstrukcji budowlanych, w tym 
badanie wilgotności, zasolenia, określanie współczynnika 
przenikania ciepła przez przegrody, badania termowizyjne, 
skanowanie konstrukcji inżynierskich

 � prowadzenie misji konserwatorskich, konserwacja, zabez-
pieczanie, wzmacnianie konstrukcji budowlanych na wyko-
paliskach archeologicznych

WYBRANE SUKCESY

 � uznanie specjalistów konserwatorów ukraińskich i rosyj-
skich, które zaowocowało rozszerzeniem i kontynuacją 
współpracy

 � aplikacja oparta na autorskiej metodzie diagnostyki inter-
dyscyplinarnej budynków istniejących, opartej na zasadach 
zrównoważonego rozwoju

https://www.il.pw.edu.pl/instytut-inzynierii-budowlanej/zaklad-budownictwa-ogolnego/zespol-budownictwa-ogolnego-i-zrownowazonego-rozwoju/
https://www.il.pw.edu.pl/instytut-inzynierii-budowlanej/zaklad-budownictwa-ogolnego/zespol-budownictwa-ogolnego-i-zrownowazonego-rozwoju/
https://www.il.pw.edu.pl/instytut-inzynierii-budowlanej/zaklad-budownictwa-ogolnego/zespol-budownictwa-ogolnego-i-zrownowazonego-rozwoju/
https://www.il.pw.edu.pl/instytut-inzynierii-budowlanej/zaklad-budownictwa-ogolnego/zespol-budownictwa-ogolnego-i-zrownowazonego-rozwoju/
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ZESPÓŁ BADAWCZY 
STRUKTURALNYCH 
FASAD I POWŁOK 
METALOWO-SZKLANYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT

#STRUKTURY METALOWO-SZKLANE 
#ANALIZY NUMERYCZNE FASAD #TRWAŁOŚĆ ELEWACJI 
#BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA ELEWACJI #STRUKTURY POWŁOKOWE 
#ANALIZA PRZESZKLEŃ #SYSTEMY METALOWO-SZKLANE

Zespół składa się z  pracowników Wydziału Inżynierii 
Lądowej PW, Instytut Inżynierii Budowlanej, Zakład Kon-
strukcji Betonowych i Metalowych.

Członkowie Zespołu posiadają doświadczenie w przygo-
towywaniu opracowań eksperckich i opinii technicznych, 
a także w realizacji prac badawczych  oraz analiz nume-
rycznych wraz z analizami porównawczymi. 

Partnerami Zespołu są inwestorzy zainteresowani oce-
ną stosowanych rozwiązań projektowych na realizowa-
nych w ramach ich działalności obiektach budowlanych,  
w tym:

 � zarządcy nieruchomości zainteresowani oceną 
stanu zużycia struktur elewacyjnych, oceną 
możliwości dalszego użytkowania przeszkleń  
i konstrukcji metalowo-szklanych,

 � firmy wprowadzające na rynek innowacyjne  
rozwiązania konstrukcyjne przeszkleń, detali  
konstrukcyjnych, węzłów i mocowań – Zespół oferu-
je możliwość oceny bezpieczeństwa stosowanych 
rozwiązań oraz trwałości związanej ze zmęczeniem 
materiałowym; wyznacza również lokalne karby  
naprężeń, a także dokonuje analizy wpływu zjawisk 
stateczności globalnej i  lokalnej wprowadzanych  
na rynek rozwiązań konstrukcyjnych,

 � firmy montażowe w zakresie oceny prawidłowości roz-
wiązań konstrukcyjnych, bezpieczeństwa stosowania 
realizowanych przeszkleń – Zespół oferuje możliwość 
oceny rozwiązań projektowych i  wykonawczych  
– prowadzenie badań laboratoryjnych, analiz nume-
rycznych oraz analiz porównawczych. 

KONTAKT

dr inż. Maciej Cwyl
maciej.cwyl@pw.edu.pl

(+48) 22 234 65 56
www.il.pw.edu.pl/instytut-inzynierii-

budowlanej/#Biuro

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � urządzenia do badań podstawowych parametrów 
materiałowych

 � maszyny wytrzymałościowe do badań elementów 
budowlanych

 � przestrzenne stanowisko badawcze do badań elementów 
budowlanych w  złożonym stanie obciążenia – Zespół 
dysponuje możliwościami wykonywania powtarzalnych 
obciążeń cyklicznych oraz o dynamicznej charakterystyce 
obciążenia; stanowisko umożliwia modelowanie zjawisk 
związanych ze zniszczeniem elementów w  zakresie 
zmęczenia materiałowego

WYBRANE REALIZACJE

W zakresie realizowanych ekspertyz i prac zespołu realizowane 
były prace na obiektach takich jak:

 ◻ Centrum Handlowe „Złote Tarasy” w Warszawie
 ◻ Galeria Handlowa „Renoma” we Wrocławiu
 ◻ wysokościowiec „Skyliner” w Warszawie
 ◻ Centrum Handlowe „Klif” w Warszawie
 ◻ Centrum Handlowe „Koszyki” w Warszawie
 ◻ Biurowiec „PZU Tower” w Warszawie

OFEROWANE USŁUGI

 � opinie techniczne rozwiązań projektowych i wprowadza-
nych na rynek rozwiązań prototypowych

 � ekspertyzy oceniające stan konstrukcji wraz z propozycjami 
napraw uszkodzeń i wad powstałych na analizowanej kon-
strukcji

 � orzeczenia techniczne o stanie zużycia konstrukcji metalo-
wo-szklanych, ich zgodności z normami i przepisami tech-
nicznymi w zakresie budownictwa

https://www.il.pw.edu.pl/instytut-inzynierii-budowlanej/#Biuro
https://www.il.pw.edu.pl/instytut-inzynierii-budowlanej/#Biuro
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ZESPÓŁ BADAWCZY 
CLOSED-CYCLE CONCRETE- 
-LIKE COMPOSITES FO(U)R 
CLIMATE
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT

#INŻYNIERIA MATERIAŁOWA #REDUKCJA ŚLADU WĘGLOWEGO 
#MODYFIKACJE MATERIAŁOWE #ZRÓWNOWAŻONY BETON 
#ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW #ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 
#MODYFIKOWANE KOMPOZYTY CEMENTOWE #TRWAŁOŚĆ

Zespół Closed-cycle Concrete-like Composites  
FO(u)R Climate stanowi część Zakładu Inżynierii 
Materiałów Budowlanych Wydziału Inżynierii Lądowej 
PW. 

Celem Zespołu jest prowadzenie prac badawczo 
-rozwojowych w zakresie zastosowania materiałów 
odpadowych  i produktów ubocznych w produkcji 
materiałów i wyrobów budowlanych.  Ideą prac jest 
wykorzystanie opadów w celu wytworzenia materiałów 
o zoptymalizowanej trwałości, z jednoczesnym 
zagospodarowaniem odpadów i minimalizacją śladu 
węglowego. Badania obejmują także ograniczenie 
zużycia zasobów naturalnych, w tym wody oraz złóż 
mineralnych.

W ramach dotychczasowej działalności Zespołu 
zrealizowano kilkanaście projektów badawczych,  
w tym międzynarodowych, a także analizy i ekspertyzy 
na rzecz przemysłu. Zespół w swojej codziennej 
działalności prowadzi szeroko zakrojoną współpracę 
z wieloma partnerami przemysłowymi, uczelniami  
i jednostkami badawczymi.

KONTAKT

dr inż. Maja Kępniak
maja.kepniak@pw.edu.pl

(+48) 22 234 62 82
www.zimb.il.pw.edu.pl

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � aparatura do kompleksowej oceny składników kompozy-
tów, w tym aparatura pozwalająca na badania materiałów 
pylastych, np. laserowy analizator uziarnienia Horiba

 � aparatura do zaawansowanych badań cech technologicz-
nych, w tym reologicznych: żelometr GELNORM, reometr, 
aparatura do analizy skurczu, urządzenie AutoLab

 � aparatura pozwalająca na ocenę cech mechanicznych 
kompozytów: Instron 5667 oraz Controls MC66

 � laboratorium przeprowadzające badania trwałości kompo-
zytów w warunkach agresji chemicznej oraz środowisko-
wej, wyposażone między innymi w: automatyczną komorę 
karbonatyzacyjną, komorę do badania mrozodporności, 
komorę solną do badań materiałów w środowisku agresyw-
nym, aparaturę do oceny wodoszczelności

 � LABORATORIUM BADAŃ MIKROSTRUKTURY METODAMI 
WIZUALNYMI

 � aparatura pozwalająca na dokonanie pomiarów metodami 
nieniszczącymi, w tym mobilny zintegrowany system 
pomiarowy UIR Skaner

PATENTY

 � Środek zwiększający trwałość i szczelność betonu kon-
strukcyjnego (PL 215644)

 � Sposób modyfikacji betonów i zapraw żywicznych  
(PL 414322)

  OFEROWANE USŁUGI

 � projektowanie, modelowanie i optymalizacja materiałowa 
kompozytów cementowych, polimerowo-cementowych  
i polimerowych

 � opracowanie i wdrażanie technologii materiałowych  
na skalę przemysłową

 � badania i analizy ekologicznych materiałów stosowanych  
w budownictwie

 � badania i analizy nad wykorzystaniem produktów 
ubocznych i odpadów w inżynierii materiałów budowlanych

 � ocena trwałości materiałów i wyrobów budowlanych

WYBRANE PROJEKTY

 � Kompleksowe wykorzystanie odpadu powstającego 
podczas produkcji lub stosowania perlitu ekspandowanego 
(NCBR, 2012–2015)

 � Żywiczne betony popiołowe (MNiSW, 2008–2010)
 � Betony na cementach z popiołem lotnym z kotłów 

fluidalnych (MNiSW 2006–2011)
 � Zrównoważone kompozyty polimerowo-cementowe 

(MNiSW, 2013–2014)
 � Opracowanie technologii betonu o zerowej emisji CO2 (NCN, 

2011–2012)
 � Ocena przydatności odpadowych pyłów mineralnych  

z odpylania kruszywa jako składnika betonu (PW, 2016–2017)

http://zimb.il.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ BADAWCZY 
INNOWACYJNYCH 
MATERIAŁÓW 
KOMPOZYTOWYCH FRP  
W INŻYNIERII BUDOWLANEJ
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT

#PRĘTY ZBROJENIOWE FRP #PRĘTY ZBROJENIOWE HFRP 
#BELKI ZBROJONE FRP #WŁASNOŚCI FIZYKO-MECHANICZNE HFRP 
#SŁUPY ZBROJONE FRP #ODPORNOŚĆ OGNIOWA FRP

Zespół Badawczy składa się z pracowników Wydziału 
Inżynierii Lądowej PW, Instytutu Inżynierii  Budowlanej,  
Zespołu Konstrukcji Betonowych i Metalowych.

Celem Zespołu jest ocena przydatności prętów 
kompozytowych FRP (Fiber Reinforced Polymer) 
ze szczególnym uwzględnieniem ich hybrydyzacji 
(HFRP) jako niemetalicznego zbrojenia wybranych 
elementów betonowych stosowanych w obiektach 
infrastrukturalnych. 

Podjęcie tematu ma zarówno walor poznawczy,  
jak i praktyczny. Jest przedmiotem zainteresowań 
wielu partnerów przemysłowych. Utrzymanie i naprawa 
infrastruktury stanowią jedno ze współczesnych wyzwań 
cywilizacyjnych. Podczas użytkowania konstrukcje 
betonowe ulegają uszkodzeniom pod wpływem różnych 
czynników, np. na skutek uderzenia, przeciążenia, 
osiadania, wibracji, a także pod wpływem oddziaływań 
środowiska. Problem ten dotyczy przede wszystkim 
nawierzchni drogowych (bitumicznych i betonowych), 
mostów, wiaduktów, tuneli i podziemnych garaży. 
Zapewnienie odpowiedniej trwałości budowlom stanowi 
poważny problem techniczny. Z tego względu od 
kilkunastu lat Zespół prowadzi prace nad opracowaniem 
rozwiązania alternatywnego w stosunku do zbrojenia 
stalowego w postaci zbrojenia niemetalicznego.

Dotychczasowymi partnerami i klientami Zespołu były 
liczne firmy, w tym: Orlen S.A., PKP Energetyka, Strabag 
S.A., GDDKiA  oraz Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

KONTAKT

dr inż. Marek Urbański
prof. dr hab. inż. Elżbieta Szmigiera

mgr inż. Kostiantyn Protchenko 
marek.urbanski@pw.edu.pl

(+48) 22 234 65 78

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � maszyna wytrzymałościowa horyzontalna 
 � piec do badań elementów betonowych w wysokich tempe-

raturach
 � urządzenie do badania wytrzymałości na ścinania prętów 

FRP
 � urządzenie do badania wytrzymałości ściskania prętów FRP

WYBRANE PROJEKTY

 � Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpie-
czeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury 
transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju (POIG, 
2012–2013)

 � Innowacyjne hybrydowe zbrojenie kompozytowe FRP  
do konstrukcji infrastrukturalnych o podwyższonej trwało-
ści (NCBR, PBS III, 2015–2018)

ZGŁOSZENIE PATENTOWE 

 � Łączniki mechaniczne do mocowania elementów warstwo-
wych konstrukcji betonowych (P.412463, 2015)

  OFEROWANE USŁUGI

 � badanie własności fizyko-mechanicznych zbrojenia kompo-
zytowego FRP

 � badanie zginanych i ściskanych elementów betonowych 
zbrojonych FRP 

 � badanie zbrojenia FRP w warunkach wysokich temperatur
 � badanie elementów betonowych ze zbrojeniem FRP w wa-

runkach podwyższonych temperatur
 � ekspertyzy z zakresu opracowania i analizy wyników badań 

elementów betonowych zbrojonych FRP
 � ekspertyzy i analizy elementów betonowych z wykorzysta-

niem Metody Cyfrowej Korelacji Obrazu

OPRACOWANE METODYKI (2014-2020)

 � Metodyka oceny parametrów wytrzymałościowych zbroje-
nia FRP

 � Metodyka analizy nośności elementów konstrukcji ze zbro-
jeniem FRP z wykorzystaniem Cyfrowej Korelacji Obrazu 
(DIC)

 � Metodyka analizy parametrów fizyko-mechanicznych w wa-
runkach pożarowych

mailto:m.urbanski%40il.pw.edu.pl%20?subject=


ZESPOŁY B+R

256 257POWRÓT DO SPISU TREŚCI

ZESPÓŁ DIAGNOSTYCZNYCH 
METOD NIENISZCZĄCYCH 
I ANALIZ 
MIKROSTRUKTURALNYCH 
W INŻYNIERII LĄDOWEJ 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT

#DIAGNOSTYKA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #METODY NIENISZCZĄCE (NDT)  
#METODY ULTRADŹWIĘKOWE #METODA GEORADAROWA (GPR) 
#METODA IMPACT-ECHO #LOKALIZACJA ZBROJENIA 
#SZACOWANIE GRUBOŚCI ELEMENTÓW #DETEKCJA WAD WEWNĘTRZNYCH 
#OCENA PRZYCZEPNOŚCI METODAMI NIENISZCZĄCYMI I MAŁONISZCZĄCYMI 
#CHARAKTERYSTYKA MIKROSTRUKTURY KOMPOZYTÓW 
#METODY STEREOLOGII I FRAKTOGRAFII ILOŚCIOWEJ 
#AUTOMATYCZNA ANALIZA OBRAZU

Zespół badawczy tworzą pracownicy Zakładu Inżynierii 
Materiałów Budowlanych Instytutu Inżynierii Budowla-
nej oraz Zakładu Geotechniki, Mostów i Budowli Pod-
ziemnych Instytutu Dróg i Mostów na Wydziale Inżynie-
rii Lądowej PW. 

Podstawowy zakres działalności Zespołu obejmu-
je zastosowanie metodyki badań nieniszczących  
oraz analizy relacji między mikrostrukturą a właściwo-
ściami technicznymi materiałów budowlanych w pro-
jektach badawczych oraz pracach dla otoczenia gospo-
darczego, ukierunkowanych na diagnostykę obiektów 
budowlanych oraz monitowanie ich stanu techniczne-
go, szczególnie podsadzek przemysłowych i nawierzch-
ni drogowych. 

Zespół wykonał kilkadziesiąt prac w ramach projektów 
badawczych finansowanych przez agencje rządowe 
oraz prac zleconych.  

Partnerami Zespołu są jednostki badawcze oraz firmy 
z branży infrastruktury drogowej w kraju i za granicą,  
w tym: ITB, University of Liege, University of Brno, TPA 
Sp. z o.o., a także GPR24.COM.PL. W badaniach wykorzy-
stywane są nowoczesne metody badań nieniszczących, 
w szczególności metoda georadarowa, impact-echo 
i ultradźwiękowa, wspomagane zaawansowaną analizą 
sygnału oraz analizą mikrostruktury.

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz
andrzej.garbacz@pw.edu.pl

(+48) 22 234 64 89
dr Anna Lejzerowicz

anna.lejzerowicz@pw.edu.pl
(+48) 22 234 64 56 

www.il.pw.edu.pl

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � zestawy do badań metodą impact-echo DOCTER 
prod. GERMANN INSTRUMENTS

 � mobilny system do badań metodą georadarową 
(GPR) prod. IDS, wraz z oprogramowaniem

 � ultradźwiękowy defektoskop EPOCH4 prod.  
Panametrics z oprogramowaniem wspomagają-
cym cyfrową rejestrację sygnału

 � autorskie programy w  środowisku MATLAB  
do analizy sygnałów zarejestrowanych metodami 
NDT

 � stanowisko do wyznaczania charakterystyki 
mikrostruktury kompozytów betonopodobnych 
obejmujące m.in. szlifierko-polerkę STRUERS, mi-
kroskop optyczny z aparatem cyfrowym, skaner 
wysokiej rozdzielczości

 � przecinarka STRUERS LABOTOM 5 z układem 
chłodzącym, do przygotowywania (cięcie) próbek 
materiałów budowlanych, w tym betonu, stali itp.

 � przecinarka LOGITECH do przygotowywania 
cienkich szlifów

 � autorskie programy w  środowisku MATLAB  
do automatycznej analizy obrazu mikrostruktury

 � georadar Cobra CBD GPR o potrójnej często-
tliwości (200/400/800MHz) prod. RadarTeam, 
z możliwością pomiarów zarówno z ziemi jak  
i z drona, wraz z oprogramowaniem

W  ramach podpisanych porozumień ramowych 
o współpracy z firmami TPA Sp. z o.o. oraz GPR24.
COM.PL Zespół ma możliwość rozszerzenia dostęp-
nej oferty sprzętowej o najnowocześniejszą apara-
turę badawczą.   

WYBRANE OSIĄGNIĘCIE

 � UIR-skaner wytypowany przez NCBR do akcji  
„Success story”

  OFEROWANE USŁUGI

 � nieniszcząca ocena grubości elementów budowlanych, np. posadzki,  
nawierzchnie drogowe przy dostępie z jednej strony

 � wykrywanie i lokalizacja wad wewnętrznych w elementach budowlanych 
 � lokalizacja zbrojenia w elementach betonowych
 � analiza wpływu mikrostruktury na właściwości techniczne i  trwałość  

materiałów budowlanych
 � nieniszcząca ocena stanu technicznego materiału w konstrukcji  
 � nieniszczące badania podłoża budowlanego z wykorzystaniem metody georada-

rowej m.in. inwentaryzacja infrastruktury podziemnej

WYBRANE PROJEKTY

 � UIR-skaner – mobilny, zintegrowany skaner do diagnostyki elementów betono-
wych za pomocą metod nieniszczących (NCBR, projekt badawczy PW, 2010–2014)

 � Wykorzystanie analizy falkowej do oceny przyczepności w układach naprawczych 
(MNiSW, projekt badawczy PW, 2004–2006)

 � Improvement of signal interpretation for an adhesion evaluation in repair system 
investigated with impact-echo and geo-radar (University of Liege i PW, projekt 
badawczy w ramach Umowy międzyrządowej między Polską a Belgią, Region Wa-
lonia-Bruksela, 2008–2009)

 � Ultrasonic Evaluation Methods Applicable to Concrete Polymer Composites, 
Maria Skłodowska-Curie Poland-US Joint Fund II (MEN/NIST 97-299, wspólnie z: 
National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA, 1998–2001)

 � Lokalizacja zbrojenia stalowego i ocena jednorodności betonu w wybranych 
miejscach elementów prowadnic betonowych tunelu aerodynamicznego  
(dla Instytutu Lotnictwa, 2014)

 � Synergia i wykorzystanie dużych zbiorów danych z zintegrowanej mobilnej plat-
formy mapowania wyposażonej w LIDAR i GPR (Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia 
Badawcza –IDUB, konkurs CyberiADa-2 –Junior); projekt realizowany we współ-
pracy pomiędzy Wydziałem Geodezji i Kartografii PW oraz Wydziałem Inżynierii 
Lądowej PW, 2021–2022)

 � Sensory tworzące mobilne platformy pomiarowe do zdalnych pomiarów obiek-
tów inżynierskich (Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza –IDUB, konkurs  
na projekty służące wzmocnieniu bazy aparaturowej); projekt realizowany  
we współpracy pomiędzy Wydziałem Geodezji i Kartografii PW oraz Wydziałem 
Inżynierii Lądowej PW, 2022–2023)

http://www.il.pw.edu.pl
https://www.il.pw.edu.pl/
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ZESPÓŁ MECHANIKI 
MATERIAŁÓW, ANALIZY 
DOŚWIADCZALNEJ 
I NUMERYCZNEJ 
KONSTRUKCJI
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT

#BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE #BADANIA MATERIAŁOWE 
#BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE STALI #OBLICZENIA MES 
#BADANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI #MECHANIKA LINIOWA 
#MECHANIKA NIELINIOWA #NIESTANDARDOWE BADANIA ELEMENTÓW 
#EKSPERTYZY KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH #REOLOGIA
#HIPERSPRĘŻYSTOŚĆ #MECHANIKA MATERIAŁÓW ELASTOMEROWYCH 
#NOŚNOŚĆ GRANICZNA KONSTRUKCJI #MECHANIKA KONSTRUKCJI MUROWYCH

Zespół Mechaniki Materiałów, Analizy Doświadczalnej  
i Numerycznej Konstrukcji działa w ramach Zakładu  
Wytrzymałości Materiałów, Teorii Sprężystości i Plastycz-
ności będącego jednostką organizacyjną w Instytucie  
Inżynierii Budowlanej na Wydziale Inżynierii Lądowej PW. 

Zespół prowadzi badania teoretyczne i doświadczalne  
w dziedzinie mechaniki konstrukcji i materiałów inżynier-
skich ze szczególnym uwzględnieniem teorii relacji kon-
stytutywnych i modelowania MES.  Wśród realizowanych 
badań na szczególną uwagę zasługują zagadnienia:

 � badania doświadczalne i wyznaczanie parametrów 
materiałowych różnych materiałów, zwłaszcza metali 
budowlanych,

 � badania i analiza relacji konstytutywnych hipersprę-
żystości (elastomery, materiały zbrojone włóknami)  
i nieliniowej sprężystości małych odkształceń (mate-
riały kompozytowe, beton),

 � badania i analiza materiałów lepko-sprężystych, pełza-
nie i relaksacja (polimery, materiały drogowe),

 � zastosowanie programów metody elementów skoń-
czonych (np. ABAQUS) do rozwiązywania zagadnień 
brzegowo-początkowych mechaniki konstrukcji  
i materiałów inżynierskich,

 � mechanika konstrukcji cienkościennych.

KONTAKT

dr hab. inż. Marcin Gajewski, prof. uczelni
marcin.gajewski@pw.edu.pl

(+48) 22 234 51 64
www.marcingajewski.il.pw.edu.pl 

Zespół wykonał szereg badań materiałowych dla firm 
budujących autostrady i metro warszawskie (Polaqua, 
Astaldi, Soletanche, ArcelorMittal, C9 Group, Marbud) 
oraz wykonał wiele niestandardowych badań elementów 
cienkościnennych, m.in. aluminiowych elementów konsoli 
do mocowania elewacji (dla firmy BSP System). Zespół 
współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi 
Wydziału i Uczelni, ostatnio m.in. przy badaniach elementów 
tłumiących hałas i drgania w konstrukcjach kolejowych 
realizowanych w ramach inicjatywy BRIK.

  INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � w pełni wyposażone laboratorium wytrzymałościowe
 � maszyny wytrzymałościowe do badań statycznych, 

dynamicznych i zmęczeniowych (Instron 3382 i Instron 
8802)

 � system optycznej korelacji obrazu GOM Aramis wraz  
z firmowym oprogramowaniem

 � aparatura uzupełniająca w postaci licznych czujników  
do pomiaru przemieszczeń i odkształceń, współpracująca 
z systemem akwizycji danych firmy National Instruments  
i środowiskiem LabView

 � oprogramowanie metody elementów skończonych 
ABAQUS wraz z autorskimi implementacjami własnych 
modeli materiałów 

OFEROWANE USŁUGI

 � standardowe i niestandardowe badania doświadczalne metali  
i wykonanych z nich elementów konstrukcji

 � standardowe i niestandardowe badania materiałów elastomero-
wych, w tym tłumiących drgania

 � niestandardowe badania materiałów kruchych (beton, beton  
ze zbrojeniem rozproszonym)

 � badania przy wykorzystaniu metod standardowych oraz optycz-
nej korelacji obrazu

 � wyznaczanie parametrów materiałowych różnych materiałów, 
zwłaszcza metali budowlanych

 � analiza materiałów nieliniowo sprężystych (materiały kom-
pozytowe, beton) i hipersprężystych (elastomery, mate-
riały zbrojone włóknami) przy użyciu metod analitycznych  
i numerycznych

 � analiza materiałów lepko-sprężystych (polimery, materiały drogo-
we) przy użyciu metod analitycznych i numerycznych

 � modelowanie numeryczne nietypowych elementów konstruk-
cyjnych

 � ekspertyzy budowlane

WYBRANE PROJEKTY

 � Wykonanie badań wytrzymałościowych dostarczonych 
elementów systemu zamocowań elewacji (BSP Bracket Poland, 
2016–2020)

 � Wykonanie badań wytrzymałościowych stali na potrzeby 
budowy metra w Warszawie (Soletanche, Marbud, 2017 
–2018)

 � Wykonanie badań wytrzymałościowych stali na potrzeby budowy 
węzła Autostrady A-2 (Polaqua, 2019–2020)

 � Badania w projektach POIR BRIK – Badania i Rozwój w Infrastruk-
turze Kolejowej realizowanych na WIL (w realizacji)

http://marcingajewski.il.pw.edu.pl/
http://zsut.tele.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ PROJEKTOWANIA 
I BADANIA 
KOMPOZYTÓW 
FOTOKATALITYCZNYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT

#BETONY FOTOKATALITYCZNE #FOTOKATALIZA 
#REDUKCJA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA #REDUKCJA NOX 
#NANOMODYFIKACJA KOMPOZYTÓW CEMENTOWYCH 
#KOMPOZYTY FOTOKATALITYCZNE #PREFABRYKATY FOTOKATALITYCZNE 
#NANOMODYFIKACJE KOMPOZYTÓW FOTOKATALIZATORAMI 
#OCZYSZCZANIE POWIETRZA #SAMOOCZYSZCZANIE #SAMOCZYSZCZENIE 
#SMART MATERIALS #MATERIAŁY MULTIFUNKCJONALNE

Zespół badawczy tworzą pracownicy Wydziału Inżynierii 
Lądowej PW z Zakładu Inżynierii Materiałów Budowlanych 
Instytutu Inżynierii Budowlanej. Rozpoczął swoją 
działalność w zakresie projektowania i badania kompozytów 
fotokatalitycznych w 2018 roku. Wtedy to uczestniczył  
we wdrożeniu w Warszawie pierwszego chodnika  
z nawierzchnią fotokatalityczną – w zakresie zarówno 
przygotowania wdrożenia popartego szeregiem badań 
materiałowych, jak i oceną skuteczności oczyszczania 
powietrza z tlenków azotu w warunkach laboratoryjnych  
oraz podczas dwóch kampanii pomiarowych przy tej realizacji. 

Obecnie prowadzi we współpracy z Instytutem  
Geofizyki PAN oraz partnerem przemysłowym F.B.I. 
Tasbud S.A dwa projekty o walorach poznawczych,  
jak i praktycznych. Celem realizowanych prac jest 
kompleksowe opracowanie rozwiązań materiałowo-
technologicznych innowacyjnych multifunkcjonalnych 
prefabrykatów z fotokatalitycznego betonu porowatego  
do wykonywania wodoprzepuszczalnych nawierzchni 
drogowych i pieszych oraz innowacyjnych kompozytów 
cementowych do wykonywania samoczyszczących 
się prefabrykowanych elementów elewacyjnych  
i nawierzchniowych poprawiających jakość powietrza.  
Unikalne właściwości funkcjonalne powierzchni elementów 
budynków i nawierzchni komunikacyjnych mają być 
uzyskane dzięki wykorzystaniu zjawiska fotokatalizy w wyniku 
nanomodyfikacji składu kompozytów fotokatalizatorami. 

Istotą innowacji produktowej będzie opracowanie 
kompozytów cementowych znacząco udoskonalanych pod 
względem ich właściwości fotokatalitycznych, m.in przez 
zwiększenie zakresu aktywności fotokatalitycznej o pasmo 
promieniowania widzialnego przy jednoczesnym zachowaniu 
wysokiej aktywności w paśmie promieniowania UV.

KONTAKT

dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek
mgr inż. Karol Chilmon 

wioletta.rek@pw.edu.pl; 
karol.chilmon@pw.edu.pl

(+48) 22 234 56 91, (+48) 22 234 56 73
www. il.pw.edu.pl

  INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � stanowisko badawcze do określania skuteczności oczysz-
czania powietrza z tlenków azotu, ozonu oraz benzenu  
z analizatorem NOx API T200, analizatorem O3 API T400 
oraz analizatorem BTX SYNSPEC BVGC955-601 

 � stanowisko badawcze do oceny skuteczności samooczysz-
czania powierzchni

 � stanowisko do wykonywania nanodyspersji
 � aparatura do zaawansowanych badań cech technologicz-

nych, w tym reologicznych: żelometr GELNORM, reometr, 
aparatura do analizy skurczu, urządzenie AutoLab

 � aparatura do kompleksowej oceny składników kompozy-
tów, w tym materiałów pylastych, np. laserowy analizator 
uziarnienia Horiba

 � aparatura do badania cech mechanicznych kompozytów:  
Instron 5667, Controls MC66

 � aparatura do potwierdzania trwałości kompozytów  
m.in.  komora karbonatyzacyjna, komory do badania mro-
zodporności, komora solna do badań materiałów w środo-
wisku agresywnym, stanowisko do oceny wodoszczelności

WYBRANE PROJEKTY

 � Technologia wytwarzania innowacyjnych samoczyszczą-
cych się prefabrykowanych elementów elewacyjnych  
i nawierzchniowych poprawiających jakość powietrza 
(Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Roz-
wojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”  
– TECHMATSTRATEG, 2021–2023)

 � Multifunkcjonalne fotokatalityczne prefabrykaty na-
wierzchniowe z betonu porowatego poprawiające warun-
ki wodne i jakość powietrza (POIR 2014–2020, 2020–2023)

 � Ocena możliwości wykorzystania betonowych wyrobów 
brukarskich o właściwościach fotokatalitycznych w kon-
tekście oczyszczania powietrza z tlenków azotu w polskich 
miastach (2019)

OFEROWANE USŁUGI

 � Ocena skuteczności oczyszczania powietrza powłok i kompo-
zytów o właściwościach fotokatalitycznych z tlenków azotu,  
benzenu oraz ozonu w warunkach laboratoryjnych oraz polowych 
według autorskiej procedury

 � Ocena jakości powietrza w odniesieniu do tlenków azotu, benzenu 
oraz ozonu we wskazanych lokalizacjach

 � Ocena skuteczności samoczyszczenia powłok i kompozytów  
o właściwościach fotokatalitycznych w warunkach laboratoryjnych 
oraz polowych

 � Opracowywanie składów oraz przygotowywanie nanodyspersji  
w skali laboratoryjnej i półprzemysłowej z wykorzystaniem 
autorskiej instalacji

 � Ocena innowacyjności oraz studia wykonalności w zakresie 
technologii powłok i kompozytów fotokatalitycznych 

 � Kompleksowa obsługa wdrożeń technologii betonu fotokatalitycz-
nego w zakładach produkcji prefabrykatów betonowych

WYBRANE OSIĄGNIĘCIA

 � pierwsza Nagroda w konkursie inNOWacje – #kolej2023  
za projekt: „Innowacyjne prefabrykaty betonowe dla polskiej  
kolei zmniejszające poziom zanieczyszczenia powietrza”, 2019

 � wykonanie unikalnego w skali europejskiej stanowiska do komplek-
sowej oceny skuteczności oczyszczania powietrza przez powłoki  
i kompozyty fotokatalityczne z tlenków azotu, benzenu oraz ozonu
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ZESPÓŁ BEZPIECZEŃSTWA  
ORAZ EKSPLOATACJI  
POJAZDÓW  
SAMOCHODOWYCH

INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT  KONTAKT

dr hab. inż. Marek Guzek  
marek.guzek@pw.edu.pl  

(+48) 22 234 82 46  
www.wt.pw.edu.pl 

Zespół działa w ramach Zakładu Budowy i Eksploatacji Środków 
Transportu Wydziału Transportu PW i zajmuje się procesami ro-
boczymi i diagnostycznymi obiektów spotykanych w motoryzacji 
(pojazdów, ich  układów i zespołów) oraz organizacją i budową 
zaplecza technicznego motoryzacji. 

W  ramach działań zespołu opracowywane są nowe i  mody-
fikowane istniejące metody oraz narzędzia badań procesów  
roboczych zachodzących w środkach transportu. Istotną rolę 
w pracy Zespołu odgrywają autorskie modele i programy symu-
lacyjne ruchu pojazdów poruszających się na równej i nierównej  
nawierzchni drogi, pojazdów w trakcie badań diagnostycznych 
oraz modele samochodowych „czarnych skrzynek” o  różnym 
stopniu złożoności konstrukcji.   
 
W Zespole powstał pierwszy w kraju symulator jazdy samocho-
dem AUTO-PW oraz przenośny system oceny przyczepności  
nawierzchni drogi w procesie opisu i rekonstrukcji wypadków 
drogowych.  Członkowie zespołu brali udział w projektowaniu  
i  budowie prototypu urządzenia, układów pomiarowych  
i tworzeniu algorytmów badań technicznych pojazdów oraz opro-
gramowania do przeprowadzania procedury testów technicznych 
pojazdów.

Zespół współpracuje z szerokim gronem uczelni i instytutów  
z kraju i z zagranicy (Francji, Litwy,  Szwajcarii). Do jego licznych 
klientów należą m.in.: UNIMETAL Sp. z o.o., ETC-PZL, Aerospace 
Industries Sp. z o.o., Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki  
Samochodowej i Ruchu Drogowego, ZTM Warszawa, CYBID  
Sp. z o.o. sp. k., Instytut Ekspertyz Sądowych, Łukasiewicz – Prze-
mysłowy Instytut Motoryzacji).

ZESPÓŁ BADAWCZY 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#PROCESY ROBOCZE I DIAGNOSTYCZNE W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH 
ORAZ W ICH UKŁADACH I ZESPOŁACH #DYNAMIKA I RUCH POJAZDÓW 
#DIAGNOSTYKA SAMOCHODOWA #BEZPIECZEŃSTWO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 
#REKONSTRUKCJA WYPADKÓW DROGOWYCH #OBIEKTY ZAPLECZA TECHNICZNEGO MOTORYZACJI 

WYBRANE PROJEKTY

 � UNILINE QUANTUM – zintegrowana linia diagnostyczna  
do badania stanu technicznego najnowszych mechatronicz-
nych systemów bezpieczeństwa w pojazdach samochodo-
wych, w tym systemów ABS, ESP i skuteczności tłumienia 
drgań zawieszenia, przeznaczona dla stacji kontroli pojazdów 
i serwisów samochodowych (praca badawcza zlecona przez 
firmę „UNIMETAL” Sp. z o.o. w Złotowie, dotycząca realiza-
cji badań przemysłowych i prac rozwojowych, NCBR , POIR, 
2016–2020) 

 � Symulatory do szkolenia kierowców autobusów oraz pojaz-
dów ciężarowych (WTPW i  ETC-PZL Aerospace Industries  
Sp. z o.o., 2009–2010)  

 � Badanie zachowania się transportera wojskowego  
po eksplozyjnym uszkodzeniu ogumienia, w celu oceny jego 
możliwości ruchowych oraz w aspekcie zapewnienia bezpie-
czeństwa załogi (MNiSW, 2010–2014)  

 � Rozwój i aktualizacja bazy danych dotyczących czasów reakcji 
osób kierujących pojazdami drogowymi (MNiSW, 2006–2010)  

INNE OSIĄGNIĘCIA

 � Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej za Budowę 
prototypu symulatora jazdy samochodem wraz z oprogramo-
waniem symulacyjnym i graficznym

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � LABORATORIUM EKSPLOATACJI TECHNICZNEJ POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH:  

 ◻ stanowisko do kompleksowych badań samochodów  
na hamowni podwoziowej  

 ◻ urządzenia do badań diagnostycznych układów zasilania 
silników spalinowych  

 ◻ stanowisko do badań diagnostycznych układu kierowni-
czego i jezdnego 

 ◻ stanowisko do badań diagnostycznych układu hamulco-
wego 

 ◻ urządzenia do badań układu zawieszenia pojazdów   

 � PRACOWNIA BADAŃ SYMULACYJNYCH 
RUCHU SAMOCHODU:  

 ◻ oprogramowanie pozwalające prowadzić badania symu-
lacyjne ruchu i dynamiki pojazdów na różnych nawierzch-
niach dróg, z uwzględnieniem stanu technicznego pojazdu 
oraz roli operatora (kierowcy)  

 ◻ mierniki czasu reakcji kierowcy 

OFEROWANE USŁUGI

 � badania symulacyjne własności pojazdów w ruchu – wpływ 
oceny parametrów konstrukcyjnych pojazdów, drogowych 
(nawierzchnia) z uwzględnieniem oddziaływania operatora 
(kierowcy) oraz stanu technicznego lub awarii   

 � badania symulacyjne w  obszarze diagnostyki pojazdów  
oraz wybranych zespołów pojazdów  

 � badania diagnostyczne pojazdów oraz jego wybranych 
układów 

PATENT

 � Przenośny system oceny przyczepności (PAT.214500)

mailto:marek.guzek%40pw.edu.pl%E2%80%AF%20%0D?subject=
http://www.wt.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ INŻYNIERII 
SYSTEMÓW 
TRANSPORTOWYCH    
I LOGISTYKI (ISTIL) 

INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT 

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#TRANSPORT #LOGISTYKA #PLANY TRANSPORTOWE 
#MODELE RUCHU #WSPOMAGANIE DECYZJI #BADANIA SYMULACYJNE

Zespół działa na Wydziale Transportu PW i  posiada 
doświadczenie w  realizacji projektów naukowo- 
-badawczych ukierunkowanych na wdrożenie rezultatów 
badań wynikających z zapotrzebowania rynku branży 
transportowych i  logistycznych. Mają one na celu 
dostarczenie innowacyjnych rozwiązań wspierających 
funkcjonowanie przedsiębiorstw transportowych, 
firm konsultingowych, biur projektowych itp.   

Przedmiotem badań zespołu jest:
 � opracowywanie planów transportowych i  modeli 

ruchu,
 � symulacyjna analiza procesów w transporcie i logi-

styce,
 � wielokryterialne wspomaganie decyzji z zastosowa-

niem sztucznej inteligencji,
 � smart city – inteligentne miasta i logistyka miejska,
 � automatyzacja i  autonomizacja w  transporcie 

i logistyce,
 � zarządzanie flotą pojazdów samochodowych z zasto-

sowaniem narzędzi wspomagania decyzji,
 � projektowanie innowacyjnych systemów w transpo-

rcie i logistyce, w tym obiektów magazynowych i ter-
minali transportu intermodalnego.

Zespół zrealizował kilkadziesiąt projektów, opracowań, 
ekspertyz na zlecenie przedsiębiorstw i  jednostek 
publicznych. Wśród głównych partnerów biznesowych 
można wskazać: Metro Warszawskie Sp. z o.o., Schenker 
Sp. z o.o., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o., 
Vattenfall Heat Poland S.A., HAVI LOGISTICS Sp. z o.o., 
COWI Polska Sp. z  o.o., NEWCOLD, Polski Koncern 
Naftowy ORLEN S.A., Ministerstwo Transportu, Urząd 
m.st. Warszawy, Mazowieckie Biuro Planowania 
Regionalnego w Warszawie.

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna 
marianna.jacyna@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 73 11 
www.wt.pw.edu.pl

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � LABORATORIUM ZARZĄDZANIA PROCESEM MAGAZYNOWYM I SPEDYCYJNYM 
W ŁAŃCUCHACH DOSTAW 

 ◻ infrastruktura informatyczna, audiowizualna 
 ◻ technologie ADC, w tym rozwiązania RFID
 ◻ terminale radiowe ze skanerami kodów graficznych
 ◻ mobilne stanowisko kontroli
 ◻ drukarki etykiet logistycznych oraz wyposażenie pomocnicze
 ◻ oprogramowanie służące do modelowania, symulacji  optymalizacji procesów, 

w tym procesów transportowych i logistycznych, m.in.: FLEXSIM, DOSIMIS-3, 
MATLAB, Statistica, Citylinedesigner, Visum/Vissim 

 � LABORATORIUM ORGANIZACJI RUCHU KOLEJOWEGO I  ZARZĄDZANIA 
PROCESAMI W  TERMINALU INTERMODALNYM – „mikro świat”, którego 
wyposażenie pozwala analizować problemy ruchu kolejowego, pracę terminali 
intermodalnych, konstruować rozkład jazdy, zarządzać flotą i ewidencjonować 
pracę eksploatacyjną kolei

 ◻ makieta kolejowa – jeden z  najnowocześniejszych obiektów tego typu 
w Europie

 ◻ komputerowy system sterowania ruchem kolejowym (wersja systemu 
SRK, działającego w  Metrze Warszawskim i  pozwalającego na obsługę 
najnowocześniejszych urządzeń sterowania ruchem – m.in. komponentów 
systemu ETCS/ERTMS)

WYBRANE PROJEKTY

 � System informatyczny komputerowego wspomagania planowania komunikacji 
miejskiej (POIR, Lider, Piotr Kisielewski DPK System Consulting, 2018–2020)

 � Europejski Portal Usług Logistycznych (NCBR, Eureka, EPLOS, 2017–2020)
 � CRENG (Crisis and Risks Engineering for Transport Services) (UE, ERASMUS+, 

2018–2021)
 � System do modelowania i wizualizacji 3D obiektów magazynowych (NCBR, PBS, 

SIMMAG3D, 2015–2017)
 � System automatycznego prowadzenia pojazdów szynowych klasy CBTC, 

wykorzystujący unikalne połączenie dwukierunkowej bezprzewodowej transmisji 
danych oraz komponentów interoperacyjnego systemu kolejowego ETCS, 
zwiększający poziom wydajności i bezpieczeństwa w aglomeracyjnym transporcie 
szynowym (POIR, Lider, Rail-Mil Computers Sp. z o.o. Sp.k., 2018–2020)

 � Wybrane problemy optymalnego zarządzania eksploatacją taboru kolejowego 
i  pracą drużyn trakcyjnych (POIR, Piotr Kisielewski DPK System Consulting,  
2019–2021)

OFEROWANE USŁUGI

 � organizacja ruchu oraz modele ruchu z uwzględnie-
niem różnych środków transportu

 � plany transportowe dla miast i regionów
 � zastosowanie metod sztucznej inteligencji w złożo-

nych problemach decyzyjnych
 � opinie i ekspertyzy w zakresie ekologii transportu
 � opracowanie planów rozwojowych łańcuchów dostaw 

w aspekcie organizacji, wyposażenia i automatyzacji 
procesów, w tym rozwiązań z zakresu IoT 

 � opracowanie symulacyjnych modeli systemów 
transportowych i logistycznych

 � opinie oraz koncepcyjne i realizacyjne projektowanie 
punktowych i  liniowych elementów infrastruktury,  
logistycznej – magazynów przemysłowych i dystrybu-
cyjnych, terminali przeładunkowych, stacji kolejowych 
i innych

 � programy funkcjonalno-użytkowe dla infrastruktury 
transportowej

 � audyt logistyczny – transport, gospodarka magazyno-
wa, bezpieczeństwo

mailto:marianna.jacyna%40pw.edu.pl%20%0D?subject=
http://www.wt.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ INŻYNIERII 
TRANSPORTU LOTNICZEGO

INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT 

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#RUCH LOTNICZY #TRANSPORT LOTNICZY
#BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU #STEROWANIE RUCHEM 

Zespół działa na Wydziale Transportu PW, a jego głów-
nymi obszarami badawczymi są:  

 � kształtowanie struktur bezpiecznego zarządzania 
procesami ruchu lotniczego, 

 � metody organizacji i sterowania ruchem lotniczym 
w obszarze kontrolowanym w aspekcie jakości reali-
zacji procesu ruchowego, 

 � kształtowanie procesów ruchowych w rejonie por-
tów lotniczych w aspekcie optymalizacji kosztowej, 
efektywnościowej i środowiskowej, 

 � problematyka zarządzania eksploatacją portów lot-
niczych, 

 � systemy wspomagania polityki transportowej 
uwzględniające operacyjne aspekty ruchu lotni- 
czego, 

 � metody zapewnienia bezpieczeństwa i jakości da-
nych i informacji lotniczych.

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Jacek Skorupski 
jacek.skorupski@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 73 79 
www.wt.pw.edu.pl 

OFEROWANE USŁUGI

 � analizy przepustowości: elementów przestrzeni powietrznej, 
systemów obsługi naziemnej, systemów kontroli 
bezpieczeństwa 

 � analizy bezpieczeństwa ruchu lotniczego
 � modelowanie matematyczne i  optymalizacja operacji 

lotniczych
 � analizy organizacji ruchu lotniczego
 � analizy czynnika ludzkiego w ruchu i transporcie lotniczym
 � konsultacje, analizy, ekspertyzy w zakresie: 

 ◻ Programu Wykorzystania Lotniska, Planu Generalnego 
Lotniska 

 ◻ dziedziny zarządzania w  lotnictwie cywilnym, w  tym 
systemów zarządzania bezpieczeństwem (SMS)

 � wydawanie opinii i udział w realizacji projektów w zakresie:  
 ◻ oddziaływania środowiskowego i  zrównoważonego 

rozwoju, wymiarowania i  prognozowania wielkości 
ruchu i przewozu lotniczego, niezawodności, gotowości 
operacyjnej i ciągłości działania, ochrony i bezpieczeństwa 
publicznego, infrastruktury krytycznej 

 ◻ badań ankietowych pasażerów i członków personelu 
 ◻ poziomu emisji hałasu lotniczego 
 ◻ parametrów lotu

 � tworzenie i wdrażanie narzędzi komputerowych wspomaga-
jących procesy podejmowania decyzji operacyjnych i bizne-
sowych w lotnictwie cywilnym

 � badania porównawcze tras lotów i ocena efektywności 
 � identyfikacja przebiegów czasowych parametrów lotu i ste-

rowania samolotem w wybranych fazach lotu na podstawie 
danych z rejestratora

 � badanie zdarzenia lotniczego z wykorzystaniem Risk Analysis 
Tool

 � wyznaczanie lokalizacji posadowienia urządzeń nawigacyj-
nych 

 � projekty parametrów koordynacyjnych portu lotniczego

WYBRANE PROJEKTY

 � Innowacyjny, mobilny symulator szkoleniowy dla operatorów 
sprzętu obsługi naziemnej SimAirHandling (NCBR, 2017-2020)

 � Algorytmy i metoda wyznaczania bezkolizyjnych trajektorii 
lotu nietrasowego w europejskiej przestrzeni kontrolowanej 
(MNiSW, 2006–2009) 

 � Wymiarowanie bezpieczeństwa w inżynierii ruchu lotniczego 
(MNSWiT, 2004–2007) 

 � Kompleksowy model symulacyjny badań bezpieczeństwa ruchu 
lotniczego w rejonie lotniska z uwzględnieniem charakterystyk 
zwrotności obiektów (projekt realizowany w ramach konsor-
cjum z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych, MNSWiT, 
2000–2001)

 � Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu – Przegląd 
metod oceny ryzyka w transporcie lotniczym (MNiSW, 2007–
2010)

mailto:jacek.skorupski%40pw.edu.pl%20%20?subject=
https://www.wt.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ BADANIA 
ODDZIAŁYWAŃ 
DYNAMICZNYCH  
W UKŁADZIE CZŁOWIEK- 
-POJAZD-DROGA- 
-OTOCZENIE

INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#ŚRODKI TRANSPORTU #TRANSPORT SZYNOWY #TRANSPORT DROGOWY 
#TRANSPORT WEWNĘTRZNY #DRGANIA #HAŁAS #ŚRODOWISKO 
#CZŁOWIEK #DYNAMIKA #STATECZNOŚĆ #ZUŻYCIE #SYMULACJA
#UKŁAD KOŁO-SZYNA #EKSPLOATACJA #MODELOWANIE 
#ANALIZA NUMERYCZNA #PRZEMYSŁ 4.0

Zespół działa na Wydziale Transportu PW, a  jego trzon 
stanowią doświadczeni pracownicy Zakładu Podstaw Budowy 
Urządzeń Transportowych. W zakresie realizowanych prac 
badawczych członkowie Zespołu pozyskali ochronę patentową 
kilku wynalazków, przy jednoczesnej ich implementacji oraz 
opracowali liczne artykuły naukowe, raporty i  ekspertyzy. 
Ponadto uczestniczą w projektach realizowanych ze środków 
na naukę (POIG, Przedsięwzięcie pilotażowe NCBR Wsparcie 
badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej 
DEMONSTRATOR+, POWER) oraz w sporządzaniu ekspertyz na 
zlecenie podmiotów gospodarczych. 

Do grona dotychczasowych klientów zaliczyć należy: Instytut 
Kolejnictwa, PESA Bydgoszcz SA, Sieć Badawczą Łukasiewicz 
– Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”, Katedrę Robotyki 
i Mechatroniki AGH, Wydział Mechaniczny PK, Zarząd 
Transportu Miejskiego m. st. Warszawa, Metro Warszawskie  
Sp. z o.o., Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o., ITS 
Polska i in. Zespół współpracuje z  naukowymi ośrodkami 
krajowymi i  zagranicznymi, w  tym m.in. z  Uniwersytetem 
w Żylinie (Słowacja), Tokai University w Shizuoce (Japonia), 
Budapest University of Technology and Economics (Węgry), 
Politechnica University of Bucharest (Rumunia).

WYNALAZKI

 � Układ sterowania niezależnie obracającymi się kołami 
napędnego wózka pojazdu szynowego tramwaju całkowicie 
niskopodłogowego (P-413056)

 � Układ monitorowania stanu i diagnozowania pojazdów 
szynowych oraz toru (nr 399174)

 � Zawieszenie pierwszego stopnia wózka pojazdu szynowego 
(nr 2196-PAT-PL)

 � Wózek pojazdu szynowego (P-402103)
 � Kolejowy wagon transportowy (nr 214797)

KONTAKT

dr hab. inż. Jarosław Korzeb, prof. uczelni 
jaroslaw.korzeb@pw.edu.pl 

(+48) 22 629 25 86
www.wt.pw.edu.pl/Wydzial/Zaklady/Zaklad-Podstaw-

-Budowy-Urzadzen-Transportowych 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � szybka kamera typu Phantom do rejestracji zjawisk dynamicznych, 
wraz z oprogramowaniem 

 � wielokanałowa aparatura do pomiaru drgań mechanicznych w środ-
kach transportu – ocena wpływu drgań na człowieka

 � wielokanałowa aparatura do pomiaru drgań o charakterze parasej-
smicznym – pomiary drgań w gruncie i w obiektach inżynierskich

 � aparatura do rejestracji hałasu 
 � autorskie oprogramowania do analizy danych pomiarowych
 � autorskie oprogramowania do oceny dynamiki ruchu pojazdów szy-

nowych
 � profesjonalne oprogramowanie inżynierskie do obliczeń numerycz-

nych i badań symulacyjnych (Matlab, VI-Rail)
 � profesjonalne oprogramowanie inżynierskie Plant Simulation

OFEROWANE USŁUGI

 � modelowanie dynamiki pojazdów szynowych
 � diagnostyka i monitorowanie układu pojazd szynowy-tor
 � badanie oddziaływań dynamicznych występujących w układzie po-

jazd-koło-szyna
 � badanie pojazdów szynowych z niekonwencjonalnymi układami 

biegowymi
 � badanie nowych koncepcji konstrukcyjnych dot. zachowania modeli 

pojazdów szynowych
 � analiza procesów nieustalonych w układzie pojazd-tor i ich wpływu 

na bezpieczeństwo jazdy
 � prognozowanie długookresowych zmian stanu technicznego 

pojazdów i toru
 � projektowanie systemów monitorowania pojazdów szynowych i toru
 � badanie zjawisk dynamicznych w  systemie człowiek-pojazd- 

-droga-otoczenie ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań 
wibroakustycznych (badania eksperymentalne i symulacyjne)

 � ocena wpływu oddziaływań dynamicznych na budynki mieszkalne, 
obiekty inżynierskie i ludzi w nich przebywających oraz na zdrowie 
człowieka i bezpieczeństwo ruchu

 � badanie oddziaływań dynamicznych w strefach wpływu nowych, 
modernizowanych i eksploatowanych inwestycji transportowych

 � badanie tła dynamicznego, klimatu akustycznego, pomiary emi-
sji, wykonywanie prognoz zmian oddziaływań dynamicznych 
w obszarach oddziaływania środków transportu

 � ocena oddziaływania inwestycji transportowych na środowisko
 � badania, analiza drgań i hałasu generowanych przez środki 

transportu, emitowanych do otoczenia i występujących we-
wnątrz pojazdów

 � projektowanie, modelowanie obiektów inżynierskich, proce-
sów transportowych, logistycznych i produkcyjnych (Przemysł 
4.0) 

 � modelowanie i symulacja układów technicznych

WYBRANE PROJEKTY

 � MONIT – Monitorowanie stanu technicznego konstrukcji 
i ocena jej żywotności (POIG, 2008–2013)

 � Opracowanie i przetestowanie całkowicie niskopodłogowego 
tramwaju z  niezależnie obracającymi się kołami w  skali 
demonstracyjnej (NCBR, DEMONSTRATOR+, 2013–2014)

 � Koncepcja prowadzenia oceny stanu budynków, prowadzenia 
oceny oraz analizy wpływu drgań i obciążeń dynamicznych 
na konstrukcję budynków i  ludzi w  nich przebywających, 
projektu monitoringu drgań i  hałasu oraz monitoringu 
wybranych obiektów dla II linii metra odcinek wschodnio- 
-północny na etapie budowy i eksploatacji (zlecenie podmiotu 
gospodarczego, 2015)

 � Badanie, analiza i  ocena wpływu drgań od naziemnej 
komunikacji miejskiej i  obciążeń dynamicznych od 
projektowanej linii metra – stacji Pl. Wilsona wraz z torami 
odstawczymi, na konstrukcję 21 budynków mieszkalnych, 
położonych wzdłuż ul. Słowackiego w Warszawie, na odcinku 
od Pl. Wilsona do ul. Krechowieckiej oraz oddziaływania na 
przebywających tam ludzi; Faza I  i  II (Metro Warszawskie  
Sp. z o.o., 2004–2005)

 � Metoda symulacyjna badania zmian współczynnika 
wykolejenia i komfortu jazdy pojazdu szynowego pod wpływem 
losowych nierówności toru (MNiSW, 2009–2011)

 � System oceny wpływu szlaków komunikacyjnych na ludzi 
przebywających w strefie ich oddziaływania (NCN, 2009–2011)

mailto:jaroslaw.korzeb%40pw.edu.pl%20%0D?subject=
http://www.wt.pw.edu.pl/Wydzial/Zaklady/Zaklad-Podstaw-Budowy-Urzadzen-Transportowych 
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ZESPÓŁ INFRASTRUKTURY 
TRANSPORTU
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT 

#INFRASTRUKTURA TRANSPORTU #PROJEKTOWANIE DRÓG SZYNOWYCH
#TRANSPORT INTERMODALNY #TERMINALE PRZEŁADUNKOWE
#ELEKTROMOBILNOŚĆ #TRANSPORT NISKOEMISYJNY 
#TRANSPORT #INFRASTRUKTURA TRANSPORTU NISKOEMISYJNEGO 
#ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT #ŚRODKI TRANSPORTU 

Zespół działa w ramach Zakładu Sterowania Ruchem 
i Infrastruktury Transportu Wydziału Transportu PW. 
Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia badań 
elementów infrastruktury transportowej. Jego działania 
koncentrują się szczególnie na infrastrukturze kolejowej 
oraz projektowaniu terminali przeładunkowych, w tym 
intermodalnych. 

Główne kompetencje i  doświadczenie badawcze 
Zespołu jest ukierunkowane na: 

 � infrastrukturę transportu ze szczególną preferencją 
dla infrastruktury kolejowej, 

 � transport intermodalny, 
 � projektowanie multimodalnych i  intermodalnych 

terminali przeładunkowych, 
 � elektromobilność i  infrastrukturę dedykowaną  

dla transportu niskoemisyjnego, 
 � zrównoważony transport, 
 � projektowanie dróg szynowych – kolejowych i miej-

skich, 
 � dynamikę oddziaływań pojazdu szynowego na drogę 

kolejową, 
 � dynamikę i  stateczność pojazdów szynowych  

w nieprostoliniowych odcinkach toru.

Zespół prowadzi współpracę na szeroką skalę z różnymi 
jednostkami naukowymi oraz partnerami biznesowymi, 
wśród których można wymienić: Metro Warszawskie, 
RailMil, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, 
Instytut Kolejnictwa. 

KONTAKT

dr hab. inż. Jacek Kukulski, prof. uczelni
jacek.kukulski@pw.edu.pl

(+48) 22 234 70 20 
www.wt.pw.edu.pl 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � laboratorium specjalnościowe związane z  pomiarami 
diagnostycznymi profili szyn, rozjazdów transportu 
szynowego oraz profili kół pojazdów szynowych 

 � oprogramowanie do projektowania i symulacji: AutoCad 
Civil 3D, Abaqus 

 � urządzenia do badań diagnostycznych: 
 ◻ profilomierz do szyn i rozjazdów: X-Y  
 ◻ profilomierz elektroniczny do kół kolejowych 

i tramwajowych: A-B  
 ◻ ekstensometr – MS-02 przyrząd do pomiaru wartości sił 

podłużnych w szynie 

WYBRANE PROJEKTY

 � System automatycznego prowadzenia pojazdów szyno-
wych klasy CBTC, wykorzystujący unikalne połączenie 
dwukierunkowej bezprzewodowej transmisji danych 
oraz komponentów interoperacyjnego systemu kolejo-
wego ETCS, zwiększający poziom wydajności i  bezpie-
czeństwa w  aglomeracyjnym transporcie szynowym  
(NCBR, POIR, 2018–2020) 

 � MISCTIF – interoperacyjność/bezpieczeństwo/certyfikacja 
w międzynarodowym transporcie kolejowym na Ukrainie 
i w Azji Środkowej (UE , TEMPUS, 2010–2011) 

 � Koncepcja architektoniczno-budowlana trzeciego etapu 
realizacji odcinka zachodniego II linii metra wraz ze 
Stacją Techniczno-Postojową (STP) Mory oraz węzłami 
przesiadkowymi na stacji c1 „Połczyńska” i  stacji C3 
„Lazurowa” w Warszawie (Metro Warszawskie Sp. z o.o., 
Miasto Stołeczne Warszawa, 2017)

 � Opracowanie szczegółowej koncepcji konstrukcji 
nawierzchni kolejowej ze wzmocnioną podsypką (PLK S.A., 
2008) 

 � Badania położenia geometrycznego toru podczas 
eksploatacji – badania w procesie budowy i na początku 
eksploatacji (PLK S.A., 2009)

  OFEROWANE USŁUGI

 � badania i ekspertyzy w zakresie monitorowania utrzymania 
i eksploatacji środków transportu oraz obiektów infrastruk-
tury transportu kolejowego  

 � symulacyjne i doświadczalne badania oddziaływań droga 
kolejowa – pojazd szynowy 

 � projekty multimodalnych i  intermodalnych terminali 
przeładunkowych wraz z technologią obsługi ładunków  

 � badania i ekspertyzy w zakresie funkcjonowania terminali 
przeładunkowych  

 � ekspertyzy i opinie w zakresie oddziaływania transportu  
na środowisko 

 � plany rozwoju elektromobilności i infrastruktury dedykowa-
nej dla transportu niskoemisyjnego 

 � ekspertyzy i opinie w zakresie wykorzystania pojazdów ni-
skoemisyjnych w systemach transportowych miast i regio-
nów

mailto:jacek.kukulski%40pw.edu.pl%20?subject=
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ZESPÓŁ STEROWANIA 
RUCHEM DROGOWYM
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT 

#STEROWANIE RUCHEM DROGOWYM #INŻYNIERIA RUCHU DROGOWEGO 
#TRANSPORT PUBLICZNY #ZRÓWNOWAŻONA MOBILNOŚĆ MIEJSKA 
#KOMUNIKACJA MIEJSKA #BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO 
#ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO #SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 
#ZNAKI I SYGNAŁY DROGOWE

Zespół działa w ramach Zakładu Sterowania Ruchem 
i Infrastruktury Transportu Wydziału Transportu PW. 
Posiada doświadczenie w  zakresie projektowania, 
budowy i eksploatacji sygnalizacji świetlnych, inżynierii 
ruchu drogowego, planowania transportu publicznego 
oraz zrównoważonej mobilności miejskiej. 

Badania Zespołu są ukierunkowane na: 
 � projektowanie, budowę i eksploatację drogowych 

sygnalizacji świetlnych, 
 � inżynierię ruchu drogowego, 
 � zrównoważoną mobilność miejską, 
 � transport publiczny, 
 � urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym, 
 � bezpieczeństwo ruchu drogowego.   

Wśród głównych partnerów biznesowych można 
wskazać: Zarząd Transportu Metropolitalnego 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Ministerstwo 
Infrastruktury, Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym 
Warszawa oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów. 

KONTAKT

dr inż. Krzysztof Firląg 
krzysztof.firlag@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 75 85
www.wt.pw.edu.pl 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � laboratoria specjalnościowe związane z modelowaniem 
i sterowaniem ruchem drogowym  

 � oprogramowanie do analizy, optymalizacji i symulacji ruchu 
PTV Vissim, Synchro+ Sim Traffic, Sitraffic Office 

 � urządzenia: 
 ◻ sterowniki sygnalizacji świetlnej wraz z oprogramowa-

niem 
 ◻ sygnalizatory drogowe 
 ◻ detektory ruchu pieszych i pojazdów 
 ◻ mierniki  poziomu zanieczyszczeń oraz hałasu 
 ◻ narzędzia do prowadzenia wizji lokalnych elementów 

infrastruktury drogowej

WYBRANE PROJEKTY

 � Ekspertyza w zakresie standardów jakości usług przewo-
zowych realizowanych przez operatorów dla publicznego 
transportu zbiorowego organizowanego przez ZTM (Zarząd 
Transportu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii, 2020–2021)

 � Wariantowa analiza rozwiązań i opracowanie koncepcji  
organizacji ruchu dla układu komunikacyjnego Warszaw-
skiego Uniwersytetu Medycznego położonego między ulicą 
Pawińskiego, ulicą Trojdena, ulicą Żwirki i Wigury (Warszaw-
ski Uniwersytet Medyczny, 2015–2016) 

 � Warunki techniczne elementów infrastruktury drogowej 
stosowanych w organizacji ruchu na drogach (Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju, 2014–2015) 

 � Opinia do audytu BRD dla projektu stałej organizacji ruchu 
na ul. Dickensa na odcinku od ul. Grójeckiej do Ronda 
Pniewskiego w Warszawie (BDiK IR UM st. Warszawy, 2014) 

 � Koncepcja Monitoringu i Zarządzania Ruchem w Warszaw-
skim jako Węźle Dróg Krajowych z uwzględnieniem Wielkiej 
Obwodnicy Warszawy – drogi krajowe nr 50 i 62 (Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2008)

  OFEROWANE USŁUGI

 � projektowanie organizacji ruchu drogowego i systemów 
sygnalizacji świetlnej

 � ekspertyzy i  badania w  zakresie oceny efektywności 
funkcjonowania organizacji ruchu drogowego i systemów 
sygnalizacji świetlnej 

 � audyty i ekspertyzy w zakresie bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego

 � planowanie transportu publicznego
 � ekspertyzy i badania w zakresie efektywności funkcjonowa-

nia systemów transportu publicznego 
 � ekspertyzy i badania w zakresie wykorzystania pojazdów 

niskoemisyjnych w transporcie publicznym 
 � badania w zakresie metod modelowania taryf biletowych 
 � opracowywanie planów zrównoważonej mobilności 

miejskiej (SUMP) 
 � ocena planów zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) 

zgodnie z metodyką ELTIS 
 � opracowywanie planów transportowych dla miast i regio-

nów 
 � prowadzenie szkoleń w zakresie projektowania drogowej  

sygnalizacji świetlnej oraz wdrażania planów zrównoważo-
nej mobilności miejskiej

mailto:krzysztof.firl%C4%85g%40pw.edu.pl%20%0D?subject=
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ZESPÓŁ STEROWANIA 
RUCHEM KOLEJOWYM
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT  

#STEROWANIE RUCHEM KOLEJOWYM #KOLEJ #TRANSPORT #PROJEKTOWANIE
#INTEROPERACYJNOŚĆ #BEZPIECZEŃSTWO #CYFRYZACJA I AUTOMATYZACJA  
#INTERFEJSY #ERTMS/ETCS #BIM 

Zespół działa w ramach Zakładu Sterowania Ruchem 
i  Infrastruktury Transportu Wydziału Transportu 
PW. Posiada doświadczenie w  zakresie badania, 
modernizacji, projektowania i wdrażania systemów 
kierowania i sterowania ruchem w kolejnictwie w tym 
w Metrze Warszawskim. 

Badania Zespołu są ukierunkowane na: 
 � unowocześnianie i  modernizację systemów 

sterowania ruchem kolejowym, przy uwzględnieniu 
ścisłego ich dostosowania do wymagań i przepisów 
kolejnictwa polskiego i europejskiego, 

 � wspomaganie pracy dyspozytorów i  dyżurnych  
ruchu przez wdrażanie technologii informatycz-
nych, 

 � ciągły rozwój zagadnień bezpieczeństwa, efektyw-
ności i nowoczesnych sposobów eksploatowania 
systemów sterowania ruchem kolejowym, 

 � cyfryzację sterowania ruchem kolejowym i auto-
matyzację jazdy pociągu oraz prowadzenia ruchu 
kolejowego. 

Wśród głównych partnerów biznesowych można 
wskazać: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Urząd 
Transportu Kolejowego, Thales Polska, Bombardier 
Transportation, Kombud,  Rail-Mil, Kolster, Siemens 
Mobility, Metro Warszawskie, Szybka Kolej Miejska.

KONTAKT

dr inż. Andrzej Kochan
andrzej.kochan@pw.edu.pl

(+48) 22 234 78 82
www.wt.pw.edu.pl

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � trzy laboratoria specjalnościowe związane ze sterowaniem 
ruchem kolejowym

 � stanowisko badania systemu ERTMS/ETCS
 � oprogramowanie do symulacji rchu kolejowego: Traffic 

Simulator ERSA, Operational Simulator ERSA, OpenTrack 
symulator mikrosymulacyjny 

 � stanowiska badania blokad liniowych i urządzeń stacyjnych 
wykonanych w technologii komputerowej i przekaźnikowej 
(w tym blokada Eap, Eac, SHL, EBILOCK, WTUZ, system typu E) 

 � stanowiska badania układów nastawczych i  napędów 
zwrotnicowych (w tym napęd typu L826H, napęd EEA-5) 

 � stanowiska badania układów kontroli niezajętości (w tym EON, 
SOL-1, AzLS)

 � stanowiska badania systemu SHP 
 � stanowiska badania semaforów i sygnalizatorów kolejowych, 

wykonanych w technologii żarowej i LED
 � stanowiska badania ręcznych, kluczowych urządzeń sterowa-

nia ruchem kolejowym

  OFEROWANE USŁUGI

 � badania nad nowymi rozwiązaniami technicznymi z zakresu 
sterowania ruchem kolejowym

 � modelowanie i symulacje zjawisk związanych ze sterowaniem 
ruchem kolejowym

 � wykonywanie niezależnych opinii i ekspertyz technicznych oraz 
formalnoprawnych z zakresu sterowania ruchem kolejowym

 � ekspertyzy i badania w zakresie aplikacji ERTMS/ETCS 
 � ekspertyzy w zakresie interoperacyjności systemu kolei
 � przygotowywanie do wykonywania zawodu projektanta 

sterowania ruchem kolejowym oraz zawodów związanych 
z produkcją, utrzymaniem i eksploatacją urządzeń sterowania 
ruchem kolejowym

WYBRANE PROJEKTY

 � Cyfrowa kolej. Cyfrowy bliźniak aplikacji ETCS – wirtualne 
prototypowanie i  symulacja scenariuszy operacyjnych 
(Beyond PPB, 2021–2022) 

 � Opracowanie komputerowego systemu urządzeń zależ-
nościowych zależnościowego WT UZ z  przeznaczeniem 
dla kolei polskiej oraz projektu zabudowy WT UZ dla linii 
Gdańsk Główny – Gdynia Chylonia Szybkiej Kolei Miej-
skiej (SKM) w  Trójmieście (PKP Szybka Kolej Miejska  
w Trójmieście, 1998–2002) 

 � Opracowanie i  wdrożenie dla I  linii Metra w  Warszawie 
systemu WT ZSiKD z  Centralną Dyspozytornią na stacji 
Politechnika a następnie na Kabatach na stacji techniczno 
postojowej (Metro Warszawskie, 1995–2007) 

 � Opracowanie komputerowego systemu zależnościowego 
WT UZm dla stacji I  linii Metra w  Warszawie (Metro 
Warszawskie, 2002–2011)

 � Opracowanie i wdrożenie systemu zdalnego sterowania 
WSKR na linii Warszawa Gołąbki – Sochaczew i centrum 
zdalnego sterowania w Błoniu (przy współpracy z firmą 
Bombardier, 2000–2003)

INNE OSIĄGNIĘCIA

 � utworzenie i prowadzenie studiów podyplomowych  
– Interoperacyjność systemu kolei. Studia prowadzone  
przy udziale partnerów biznesowych i współpracy meryto-
rycznej podmiotów funkcjonujących na rynku pracy (PKP 
Polskich Linii Kolejowych S.A., Urzędu Transportu Kolejowe-
go oraz Stowarzyszenia ekspertów i menedżerów transportu 
szynowego) 

 � utworzenie i prowadzenie Ośrodka Certyfikacji Trans-
portu – jednostki akredytowanej (akredytacja AC 198  
oraz AK 028) oraz notyfikowanej do Dyrektywy w sprawie 
interoperacyjności systemu kolei (NB 2856)

mailto:andrzej.kochan%40pw.edu.pl%20?subject=
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ZESPÓŁ 
TELEKOMUNIKACJI  
W TRANSPORCIE
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT

#TELEMATYKA TRANSPORTU #INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE 
#SYSTEMY TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE #SIECI TELEINFORMATYCZNE 
#EKSPLOATACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH 
#MODELOWANIE SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

Zespół telekomunikacji w transporcie zlokalizowany jest 
na Wydziale Transportu PW. 

Jego głównymi obszarami badawczymi są: 
 � telematyka transportu, 
 � inteligentne systemy transportowe, 
 � systemy telekomunikacji w transporcie,
 � sieci teleinformatyczne, 
 � transmisja danych,
 � eksploatacja techniczna urządzeń telekomunikacyj-

nych,
 � modelowanie systemów teleinformatycznych  

dla potrzeb transportu, 
 � zagadnienia niezawodności, diagnostyki i efektyw-

ności użytkowania systemów teleinformatycznych  
dla potrzeb transportu,

 � niezawodność i eksploatacja systemów telematyki 
transportu, 

 � niezawodność i eksploatacja inteligentnych syste-
mów transportowych.

Przykładowymi partnerami Zespołu są: Instytut Trans-
portu Samochodowego, Instytut Kolejnictwa, Stowarzy-
szenie ITS Polska, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad, DGT Sp. z o.o. oraz Sprint S.A.

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk
miroslaw.siergiejczyk@pw.edu.pl

(+48) 22 234 70 40
www.wt.pw.edu.pl/twt/Kontakt

OFEROWANE USŁUGI

 � rozwiązania telematyki transportu wspomagające 
zarządzanie i kierowanie w transporcie

 � projektowanie i metody eksploatacji sieci oraz systemów 
teleinformatycznych na potrzeby transportu

 � analizy usług telematycznych i  oceny ich jakości na 
potrzeby użytkowników 

 � budowa platform informacyjnych w  różnych obszarach 
transportu i logistyki

 � wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań telematycznych 
w  zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów 
i  przewożonych ładunków w  transporcie kolejowym, 
drogowym i lotniczym

 � wdrażanie nowoczesnych rozwiązań monitoringu wizyjnego 
w  zakresie rejestracji i  rozpoznawania na potrzeby 
transportu drogowego i miejskiego

 � mobilne systemy wizyjne w ocenie i ewidencji na potrzeby 
transportu drogowego

 � badanie eksploatacyjne systemów łączności kolejowej
 � prace koncepcyjne w  zakresie wdrażania rozwiązań 

telematyki dla transportu kolejowego
 � projektowanie inteligentnych systemów transportowych 

w oparciu o architekturę FRAME
 � analiza i ocena danych i informacji lotniczych
 � modelowanie procesów z  wykorzystaniem technik 

sztucznej inteligencji

INFRASTRUKTURA BADAWCZA  

 � reflektometr światłowodowy OTDR,
 � miernik FTE mediaMAX MINI HD,
 � oprogramowanie: 

 ◻ Matlab i Simulink
 ◻ Wolfram Mathematica
 ◻ Cisco Packet Tracer
 ◻ Riverbed Modeler
 ◻ ICS telecom V13 RPTSM software

WYBRANE PROJEKTY

 � Wpływ stosowania usług Inteligentnych Systemów 
Transportowych na poziom bezpieczeństwa ruchu 
drogowego (NCBR, RID 4D, 2016)

 � Miejsca parkingowe na MOP (NCBR, RID 4E, 2016)
 � Uzupełnienie Studium Wykonalności w  zakresie 

systemu cyfrowej łączności radiowej GSM-R, łączności 
technologicznej i  systemów teleinformatycznych 
związanych z prowadzeniem ruchu na projektowanej linii 
kolejowej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (Pomorska Kolej 
Metropolitalna, 2010)

 � Badania Kolejowego systemu teleinformatycznego DGT IP 
R (DGT Sp. z.o.o., 2012)

 � Badanie eksploatacyjne Rejestratora Rozmów VR-M3 do 
radiotelefonu F-747M firmy Pyrylandia Sp. z o.o. pod kątem 
uzyskania certyfikatu UTK na dopuszczenie do eksploatacji 
w zakresie łączności radiowej na kolejowych liniach PKP.
(Pyrylandia Sp. z.o.o., 2011)

mailto:miroslaw.siergiejczyk%40pw.edu.pl%20?subject=
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ZESPÓŁ INFORMATYKI  
I ERGONOMII  
W TRANSPORCIE
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT 

#DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTU PUBLICZNEGO #ZASOBNIKI ENERGII DO POJAZDÓW 
#ERGONOMIA ŚRODKÓW TRANSPORTU #INNOWACYJNE ŚRODKI TRANSPORTU 
#AUTONOMICZNE POJAZDY I SYSTEMY #INTELIGENTNE INTERFEJSY HMI 
#SPRAWNOŚĆ PSYCHOFIZYCZNA OPERATORÓW #ZAAWANSOWANE TECHNIKI CAX
#SYSTEMY INFORMATYCZNE W TRANSPORCIE

Zespół działa na Wydziale Transportu PW. Posiada 
doświadczenie w  realizacji projektów naukowo-
-badawczych mających na celu dostarczenie 
innowacyjnych rozwiązań dotyczących transportu 
publicznego oraz zwiększających mobilność osób 
z ograniczoną sprawnością. 

Członkowie Zespołu specjalizują się w wielu dzie-
dzinach, co ułatwia realizację badań interdyscy-
plinarnych. Dotychczasowe prace Zespołu obej-
mują wiele ekspertyz i  projektów dotyczących 
innowacyjnych środków transportu, z  uwzględnie-
niem oczekiwań osób o  specjalnych potrzebach.  
Najważniejszym jest projekt ECO-Mobilność realizowa-
ny na Wydziale Transportu PW we współpracy z innymi  
wydziałami PW, finansowany z programu POIG. Prace 
badawcze realizowane w tym projekcie, oprócz war-
tości poznawczych, oryginalności i  innowacyjności,  
doprowadziły także do powstania prototypów urządzeń,  
a także  zostały nagrodzone nagrodą Prezesa Rady  
Ministrów (2016 r.). 

Wśród klientów Zespołu znajdują się między innymi 
Miejskie Zakłady Autobusowe.

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Iwona Grabarek
iwona.grabarek@pw.edu.pl

(+48) 22 234 72 22
www.wt.pw.edu.pl

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � LABORATORIA:
 ◻ ergonomii i inteligentnych interfejsów w pojazdach
 ◻ zautomatyzowanych systemów transportowych 
 ◻ badań doświadczalnych i  symulacyjnych układu 

człowiek-środki transportu-otoczenie 
 � aparatura:

 ◻ Wiedeński System Testów do analizy stanu psychofi-
zycznego operatora – 2 stanowiska 

 ◻ system Noraxon Telemyo do pomiaru, akwizycji i stero-
wania sygnałami EMG

 ◻ system Noraxon MyoMotion do pomiaru kinematyki 
ruchu człowieka 

 ◻ system Biofeedback do pomiaru parametrów fizjologicz-
nych 

 ◻ Equivital – urządzenie do bezprzewodowego pomiaru 
parametrów fizjologicznych

 ◻ opaska MyoArmband do pomiaru aktywności EMG 
mięśni przedramienia wraz z akcelerometrem 

 ◻ elektroniczne goniometry realizujące pomiar kąta  
w 2 płaszczyznach 

 ◻ stanowisko do rejestrowania charakterystyk eksploata-
cyjnych ogniw chemicznych

 ◻ układ telemetrii do pomiaru parametrów ruchu pojazdu 
elektrycznego 

 ◻ specjalistyczne oprogramowanie typu CAD/CAE, MBS 
oraz Matlab/Simulink, DasyLab (Data Acquisition 
System Laboratory) w wersji PRO 

 ◻ stanowisko do badania wózków dźwigniowych

  WYBRANE OSIĄGNIĘCIA

 � Nagroda II stopnia Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia 
naukowo-techniczne dla zespołu, 2016

 � Stanowisko do badania wózków dźwigniowych (P.400484)
 � Nadwozie/karoseria samochodu – zgłoszenie do Office 

Harmonization in the International Market (zastrzeżony 
wzór użytkowy – wzór wspólnotowy nr 002103762)  

OFEROWANE USŁUGI

 � analizy warunków wdrażania pojazdów autonomicznych 
i systemów transportu autonomicznego

 � badania symulacyjne innowacyjnych systemów i środków 
transportu

 � projektowanie ergonomiczne i  uniwersalne środków 
transportu

 � badania zmęczenia fizycznego i psychofizycznego operato-
rów środków transportu

 � rozwiązania ekologiczne w systemach transportowych
 � analizy dostępności środków i infrastruktury transportowej 

dla osób o szczególnych potrzebach
 � projektowanie i  analiza systemów informatycznych 

w transporcie
 � wykonywanie pomiarów biometrycznych
 � projektowanie z zastosowaniem zaawansowanych technik 

CAx , budowa zintegrowanych środowisk projektowych
 � analizy doboru zasobników energii do pojazdów zasilanych 

elektrycznie (autobusy, samochody, jednoślady, inne rodzaje 
sprzętu zasilanego elektrycznie)

 � analizy doboru infrastruktury i  strategii ładowania  
do pojazdów elektrycznych

WYBRANE PROJEKTY

 � ECO-Mobilność (POIG 2009–2015, poddziałanie 1.3.1, EFRR)
 � AV-PL-ROAD „Polska droga do automatyzacji transportu 

drogowego” (NCBR, GOSPOSTRATEG, 2019–2022)
 � Badania funkcjonalności pojazdu Torqway (UE, 

Horyzont2020, Torqway Hybrid, 2018–2020)
 � Wpływ stosowania usług Inteligentnych Systemów 

Transportowych na poziom bezpieczeństwa ruchu 
drogowego (NCBR, RID, 2016–2018)

 � Innowacyjny jacht z  hybrydowym napędem zasilanym 
z  odnawialnych źródeł energii – REP-SAIL (ERA-NET 
Transport III, Future Travelling, 2014–2016)

mailto:iwona.grabarek%40pw.edu.pl%20?subject=
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ZESPÓŁ BADAWCZY 
DS. ANALIZ I OCENY 
STANU TECHNICZNEGO 
INFRASTRUKTURY 
OŚWIETLENIOWEJ
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT

#OŚWIETLENIE DRÓG #INFRASTRUKTURA OŚWIETLENIOWA 
#LUMINANCJA JEZDNI #EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 
#POMIARY LUMINANCJI #POMIARY NATĘŻENIA OŚWIETLENIA 
#OŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH #NORMA PN-EN 13201 
#REDUKCJA CO₂ #BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO 

Zespół funkcjonuje na Wydziale Transportu PW. Jego 
członkowie realizują prace badawcze własne i zlecone, 
opracowuje ekspertyzy, a także wykonuje pomiary 
specjalistyczne.

Najważniejszym elementem prowadzonej działalności 
Zespołu są badania i ocena stanu oświetlenia infra-
struktury i środków transportu. Celem prowadzonych 
badań jest poprawa obecnego stanu oświetlenia dróg 
wpływającego na bezpieczeństwo ruchu drogowego 
oraz zużycie energii elektrycznej. 

Przez ostatnie 5 lat Zespół opracowywał na zamówienie 
Ministerstwa Infrastruktury wytyczne projektowania in-
frastruktury dla pieszych, skupiając się na zagadnieniu 
projektowania oświetlenia przejść dla pieszych.

KONTAKT

dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. uczelni
piotr.tomczuk@pw.edu.pl

(+48) 22 234 77 52, (+48) 22 234 54 09
www.wt.pw.edu.pl/index.php/Wydzial/Sklad-

osobowy/Zaklad-Systemow-Informatycznych-i-
Mechatronicznych-w-Transporcie

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � matrycowa kamera do pomiaru luminancji LMK Mobile 
Advanced firmy Techno Team

 � spektrofotometr cyfrowy PR 680 firmy Photo Research
 � goniometryczne stanowisko do automatycznych pomiarów 

rozsyłu światłości urządzeń świetlnych
 � kolorymetr do pomiaru barwy źródeł światła zasilanych 

napięciem stałym i przemiennym CS200 firmy Konica Minolta
 � kolorymetr do pomiaru barwy materiałów nieprzeźroczystych
 � wielofunkcyjny przenośny miernik referencyjny 

promieniowania szkodliwego z  głowicami pomiarowymi  
na zakresach UVA, UVB, UVC

 � reflektometr laboratoryjny CIL do badania współczynnika odbi-
cia materiałów odblaskowych i materiałów nieprzeświecalnych

 � specjalizowana kula Ulbricha (sfera całkująca) do pomiaru 
strumienia świetlnego źródeł światła 

 � laboratoryjny przenośny cyfrowy miernik natężenia oświetlenia 
(w klasie A) wraz z głowicą pomiarową 

 � kamera termowizyjna Flir SC 660 (640 x 480) wraz z oprogramo-
waniem

WYBRANE PROJEKTY

 � Opracowanie wytycznych organizacji bezpiecznego ruchu 
pieszych – wytyczne dotyczące prawidłowego oświetlenia 
przejść dla pieszych (Ministerstwo Infrastruktury, Sekretariat 
Krajowej Rady BRD, 2017)

 � Wpływ reklam na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
umowa numer (GDDKiA, NCBR, RID, 2016–2018)

 � Opracowanie metodyki przeprowadzania pomiarów oświetlenia 
przejść dla pieszych w Warszawie (zlecenie zewnętrzne, 2017)

 � Pomiary luminancji na węźle drogowym Sośnica (zlecenie 
zewnętrzne, 2016)

 � Wykonanie pomiarów luminancji na odcinku Trasy Świętokrzy-
skiej odcinek „A” ul. Wybrzeże Szczecińskie – ul. Zamoyskiego, 
Warszawa (zlecenie zewnętrzne, 2014)

  OFEROWANE USŁUGI

 � pomiary stanu oświetlenia ulicznego, drogowego 
i  infrastruktury oświetleniowej zgodnie z  wytycznymi 
Polskiej Normy PN-EN 13201

 � szybkie pomiary kontrolne oświetlenia ulicznego, 
opracowanie map oświetleniowych miasta, inwentaryzacja 
stanu istniejącego ulicznych instalacji oświetleniowych

 � pomiary oświetlenia przejść dla pieszych, zgodnie 
z wytycznymi ministerstwa infrastruktury WR-D-41-4 

 � projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych
 � pomiary oświetlenia obiektów transportowych (biura, place, 

magazyny, hale, ciągi komunikacyjne itd.)
 � pomiary oddziaływania światła z nośników reklamowych 
 � pomiary oświetlenia pojazdów transportowych
 � diagnostyka parametrów fotometrycznych sygnalizatorów 

świetlnych
 � pomiary parametrów fotometrycznych źródeł światła w tym 

diod LED, OLED
 � diagnostyka ekranów, monitorów, wyświetlaczy LCD, PDP, 

EL, FED i telewizorów
 � diagnostyka lamp, reflektorów i projektorów
 � pomiary promieniowania szkodliwego w  obiektach 

transportowych
 � pomiary oświetlenia stanowisk pracy
 � badania i  ocena efektywności energetycznej instalacji 

oświetleniowych
 � pomiary termowizyjne podzespołów infrastruktury oświe-

tleniowej

mailto:piotr.tomczuk%40pw.edu.pl%20?subject=
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OŚRODEK CERTYFIKACJI 
TRANSPORTU NA 
WYDZIALE TRANSPORTU
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT

#KOLEJ #INTEROPERACYJNOŚĆ SYSTEMU KOLEI #CERTYFIKACJA 
#OCENA BEZPIECZEŃSTWA #PODSYSTEMY STRUKTURALNE
#DOPUSZCZANIE URZĄDZEŃ KOLEJOWYCH DO EKSPLOATACJI 
#STEROWANIE RUCHEM KOLEJOWYM #TELEKOMUNIKACJA 
 #WERYFIKACJA WE #OPINIE TECHNICZNE #SYSTEM ERTMS/ETCS 

Ośrodek Certyfikacji Transportu (OCT) jest jednostką 
organizacyjną na Wydziale Transportu PW, powołaną 
zarządzeniem Rektora PW z dnia 16.02.2015 r., notyfiko-
waną w zakresie Dyrektywy Parlamentu Europejskie-
go i Rady (UE) 2016/797 w sprawie interoperacyjności  
systemu kolei (NB 2856). 

Ośrodek posiada akredytację Polskiego Centrum Akre-
dytacji jako jednostka certyfikująca wyroby (akredy-
tacja AC 198) oraz zgodę Prezesa UTK na wydawanie 
certyfikatów zgodności typu i certyfikatów zgodności 
z typem. Jest także jednostką oceniającą – właściwą  
do wydawania raportów w sprawie oceny bezpieczeń-
stwa, o których mowa w Rozporządzeniu Nr 402/2013 
(akredytacja AK 028). 

Dodatkowo jednostka posiada kompetencje w zakresie 
wykonywania ocen na potrzeby dopuszczenia według 
procedury SMS-PW-17 w zakresie: automatyki i teleko-
munikacji oraz wybranych zagadnień pozostałych branż, 
opinii technicznych i ekspertyz oraz przeprowadzania 
badań terenowych. 

Współpracuje ze  wszystkimi podmiotami zaangażo-
wanymi w inwestycje infrastrukturalne w polskiej sieci 
kolejowej. 

KONTAKT

dr inż. Andrzej Kochan
andrzej.kochan@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 78 82 
www.wt.pw.edu.pl/Wydzial/Osrodek-Certyfikacji-

Transportu 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � oprogramowanie do symulacji: Traffic Simulator ERSA, 
Operational Simulator ERSA, OpenTrack symulator 
mikrosymulacyjny 

 � dzięki zawartym umowom o  współpracy z  licznymi 
laboratoriami w Polsce i za granicą OCT posiada zdolność  
do kompleksowej realizacji badań urządzeń sterowania 
ruchem kolejowym, m.in. w zakresie badań środowiskowych 
i EMC 

WYBRANE PROJEKTY

 � Opracowanie Scenariuszy Operacyjnych dla systemu 
ERTMS/ETCS zgodnego z  wzorcem 3 (Baseline 3)  
(PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 2020–2021) 

 � Analiza kompatybilności wraz z  analizą skutków 
implementacji wniosków o zmianę (CR), o których mowa 
w opinii Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (ERA/OPI/2017-
2) w urządzeniach przytorowych systemu ERTMS/ETCS 
(PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 2019) 

 � Wytyczne techniczne projektowania i budowy urządzeń 
kierowania i  sterowania ruchem pojazdów Metra 
Warszawskiego (Metro Warszawskie sp. z o.o., 2019)  

 � Analiza bezpieczeństwa ruchu kolejowego dla zwiększenia 
prędkości do 250 km/h na linii kolejowej nr 4 (ocena 
znaczenia zmiany) oraz opracowanie metody wykonywania 
analizy koszty-korzyści dla wygradzania linii kolejowych. 
Wprowadzenie do analizy potencjalnego wpływu 
zwiększenia prędkości na linii kolejowej nr 4 do 250 km/h, 
na bezpieczeństwo ruchu kolejowego (PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A., 2018) 

 � Ekspertyza w zakresie określenia rozwiązań poprawiających 
bezpieczeństwo na skrzyżowaniach linii kolejowych oraz 
bocznic kolejowych z drogami publicznymi (przejazdach 
kolejowo-drogowych) (Urząd Transportu Kolejowego, 2017)

  OFEROWANE USŁUGI

 � certyfikacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym  
 � weryfikacja WE podsystemu sterowanie – urządzenia  

przytorowe 
 � ocena bezpieczeństwa w zakresie podsystemów: infrastruk-

tura, energia, sterowanie ruchem kolejowym, ruch kolejowy  
 � ekspertyzy w  zakresie interoperacyjności systemu kolei 

i systemu ERTMS/ETCS  
 � opinie techniczne z zakresu sterowania ruchem kolejowym 

i telekomunikacji  
 � ocena na potrzeby dopuszczenia elementów podsystemów 

i  technologii przeznaczonych do stosowania na liniach 
kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. (wg procedury SMS-PW-17) 

 � badania symulacyjne ruchu kolejowego i systemu ERTMS/
ETCS

INNE OSIĄGNIĘCIA

 � uzyskanie akredytacji AC 198 oraz zgody Prezesa UTK 
w zakresie certyfikacji zgodności typu i z typem urządzeń 
podsystemu Sterowanie wymienionych na Liście Prezesa 
UTK

 � uzyskanie akredytacji AK 028 w zakresie przeprowadzania 
inspekcji adekwatności stosowania wspólnej metody 
oceny bezpieczeństwa w  zakresie wyceny i  oceny 
ryzyka dla podsystemów strukturalnych: Infrastruktura, 
Energia, Sterowanie – urządzenia pokładowe i przytorowe  
oraz funkcjonalnego: Ruch kolejowy 

 � uzyskanie notyfikacji do Dyrektywy ws. interoperacyjności 
systemu kolei 2016/797  z dn. 11 maja 2016 r. (NB 2856) 

 � w ciągu pierwszych pięciu lat wydanie 3 bezterminowych 
certyfikatów zgodności typu, 4 czasowych certyfikatów 
zgodności typu, 5 certyfikatów zgodności z  typem,  
2 pośrednich certyfikatów weryfikacji WE i 61 raportów oraz  
40 opinii technicznych 

mailto:andrzej.kochan%40pw.edu.pl%20%20?subject=
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ZESPÓŁ BADAWCZY 
SYSTEMÓW OCIEPLEŃ  
DO TERMOMODERNIZACJI 
OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT 

#TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #ZAPRAWY KLEJĄCE 
#INNOWACYJNE MATERIAŁY I WYROBY #SYSTEMY OCIEPLEŃ ŚCIAN 
#NOWE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE #MODYFIKACJE SYSTEMÓW OCIEPLEŃ  
#BADANIA ZAPRAW KLEJĄCYCH #RECEPTURY ZAPRAW KLEJĄCYCH 

Zespół badawczy systemów ociepleń do termomo-
dernizacji obiektów budowlanych prowadzi swoją  
działalność w ramach Instytutu Budownictwa Wydziału  
Budownictwa, Mechaniki i  Petrochemii PW Filii  
w Płocku. 

Główny zakres działalności Zespołu skupia się 
na projektowaniu i  badaniu zestawów wyrobów 
stosowanych w  systemach ociepleń. Od wielu lat, 
w  ramach współpracy z  krajowymi producentami 
materiałów i wyrobów budowlanych, prowadzi badania 
modyfikujące i  ustalające receptury mieszanek 
klejących stosowanych w systemach ociepleń ścian 
zewnętrznych. 

W  wyniku prowadzonych prac, na potrzeby 
przedsiębiorstw powstało kilkadziesiąt opracowań 
technicznych umożliwiających wprowadzenie na rynek 
nowych zapraw klejących do przyklejania izolacyjnych 
płyt styropianowych, płyt z wełny mineralnej oraz 
zapraw wykorzystywanych do zatapiania siatki 
wzmacniającej. Przeprowadzone badania, analizy 
i opracowania pozwoliły producentom uzyskać na swoje 
wyroby aprobaty techniczne ITB i wprowadzić wyroby 
na rynek. 

KONTAKT

dr inż. Artur Koper, dr inż. Włodzimierz Koper
artur.koper@pw.edu.pl,  

wlodzimierz.koper@pw.edu.pl
(+48) 24 367 22 14 

 www.pw.plock.pl/Badania-i-nauka/Oferta-
badawcza

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � zestawy pomiarowe do badań wytrzymałościowych 
 � komora klimatyczna do sezonowania i  badania próbek 

w ustalonych warunkach cieplno-wilgotnościowych 
 � komory do badania mrozoodporności 
 � kruszarka szczękowa do kruszenia wstępnego (zgrubnego) 

i docelowego (drobnego) materiałów kruchych średniotwar-
dych i twardych 

 � oporowy piec komorowy do wyprażania próbek 

WYBRANE PROJEKTY

 � Badania klejów, zapraw klejących i zapraw budowlanych 
z Zakładów Produkcyjnych Firmy IZOLBET w Gostyninie, 
Kleszczowie i Budzyniu (IZOLBET, 2019) 

 � Badania klejów, zapraw klejących i zapraw budowlanych 
z Zakładów Produkcyjnych Firmy IZOLBEX w Chmielowie 
(IZOLBEX, 2019) 

 � Badania przyczepności do podłoża wzmocnień narożników 
ścian zewnętrznych, wewnętrznych do zastosowań w sys-
temach ociepleń (IMPREFARB, 2019) 

 � Badania i  opinia o  innowacyjności nowego wyrobu  
do zastosowań w systemach ociepleń ścian z wykorzysta-
niem styropianu i wełny mineralnej – wdrożenie patentu  
przemysłowo-produkcyjnego (IMPREFARB, 2019) 

  OFEROWANE USŁUGI

 � badania typu/okresowe: 
 ◻ klejów do płyt styropianowych i płyt z wełny mineralnej
 ◻ klejów uniwersalnych do płyt styropianowych, płyt 

z  wełny mineralnej i  zatapiania siatki oraz tynków  
(mineralnych, akrylowych, silikatowych i silikonowo-sili-
katowych), a także podkładów tynkarskich (mineralnych, 
akrylowych, silikatowych itp.)

 � badania i przygotowanie dokumentacji wdrożenia do pro-
dukcji zestawów innowacyjnych wyrobów do zastosowania 
w systemach ociepleń ścian z wykorzystaniem styropianu 
i wełny mineralnej

INNE OSIĄGNIĘCIA 

 � Aprobata techniczna ITB AT-15-6384/2009 – Zestawy wy-
robów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych 
systemami IZOLBET MINERAL S, AKRYL S, SILIKAT S –  
na podstawie badań przeprowadzonych przez Zespół 

 � Aprobata techniczna ITB AT-15-6385/2009 – Zestawy 
wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych 
systemami IZOLBET MINERAL W, SILIKAT W – na podstawie 
badań przeprowadzonych przez Zespół 

 � Aprobata techniczna ITB AT-15-6384/2015 – Zestawy  
wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych 
systemami IZOLBET MINERAL S, AKRYL S, SILIKAT S,  
SILIKATO-SILIKON S – na podstawie badań przeprowadzo-
nych przez Zespół 

 � Świadectwo rejestracji wzoru przemysłowego nr 25718  
(XII 2019) 

 � Świadectwo rejestracji wzoru przemysłowego nr 25719  
(XII 2019)

mailto:artur.koper%40pw.edu.pl?subject=
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ZESPÓŁ INWENTARYZACJI, 
MODELOWANIA I OCEN 
STANU OBIEKTÓW 
INŻYNIERSKICH 

INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA #INWENTARYZACJA OBIEKTÓW 
INŻYNIERSKICH #MODELOWANIE #OPRACOWANIE I ANALIZA DANYCH 
#NAZIEMNY SKANING LASEROWY #BIM W BUDOWNICTWIE 
#MONITORING ŚCIAN SZCZELINOWYCH #KONTROLA REALIZACJI 
KONSTRUKCJI #OBIEKTY HYDROTECHNICZNE

Zespół prowadzi swoją działalność w ramach  Zakładu 
Geodezji Inżynieryjnej i  Systemów Pomiarowych na 
Wydziale Geodezji i Kartografii. Współpracuje z wieloma 
jednostkami badawczymi oraz firmami z branży geodezyjnej 
i budowlanej. 

Podstawowy zakres działalności Zespołu obejmuje 
inwentaryzacje powykonawcze, architektoniczne oraz 
budowlane obiektów inżynierskich, pozyskiwanie 
danych przestrzennych do modelowania zmian obiektów 
i zasilania systemów BIM oraz ocenę stanu technicznego 
i  geometrii powierzchni betonowych, w  szczególności 
ścian szczelinowych, podpór i  powierzchni masywnych 
konstrukcji hydrotechnicznych.

Do realizacji pomiarów Zespół wykorzystuje hybrydowe 
technologie pomiarowe, łącząc klasyczne geodezyjne 
techniki pomiarowe i  naziemny skaning laserowy. 
Stosowane rozwiązania pozwalają na precyzyjne pomiary 
kształtu i  ocenę warunków geometrycznych obiektów 
oraz uzyskiwanie wysoko rozdzielczych chmur punktów 
służących do dalszych opracowań i  analiz (w  tym 
wyznaczenie przemieszczeń, deformacji i odkształceń). 

Zespół wykonał kilkanaście specjalistycznych opracowań 
dotyczących m.in. badania kształtu obiektów powłokowych, 
monitorowania ścian szczelinowych i  przemieszczeń 
obiektów w  sąsiedztwie głębokich wykopów, 
inwentaryzacje obiektów piętrzących (obejmujące betony 
zewnętrzne i wewnętrzne, galerie kontrolne oraz sztolnie 
spustowe). W ramach działań Grupy wykonywane są 
również pomiary okresowe różnorodnych obiektów 
inżynierskich. 

KONTAKT

dr hab. inż. Janina Zaczek-Peplinska, 
mgr inż. Maria Kowalska 

janina.peplinska@pw.edu.pl, 
maria.kowalska@pw.edu.pl

(+48) 603 540 497,  (+48) 22 234 72 92
www.gik.pw.edu.pl

OPRACOWANE METODYKI

 � Metodyka oceny stanu powierzchni betonowej budowli piętrzącej 
na podstawie analizy spektralnej wyników naziemnego skanowania 
laserowego

 � Metodyka wykorzystania danych z  naziemnego skaningu 
laserowego w pomiarach kontrolnych obiektów inżynierskich

OFEROWANE USŁUGI

 � inwentaryzacja przestrzenna obiektów w  zapisie wektorowym 
realizowana różnymi technikami pomiarowymi (inwentaryzacja 
konstrukcji, architektoniczna, powykonawcza)

 � inwentaryzacja przestrzenna obiektów w formie chmur punktów 
i modeli 2D i 3D

 � pozyskiwanie danych do modeli BIM obiektów budowlanych
 � przekroje dla przestrzennych modeli wektorowych i dyskretnych 

badanych obiektów
 � bilanse zmian geometrii obiektów oraz  ich przemieszczenia 

poziome i pionowe
 � bilanse mas ziemnych, ocena składowisk, odkrywek, wyrobisk
 � opracowanie materiałów dot. aktualnego zagospodarowania terenu 

na potrzeby, sporządzania projektów obiektów inżynierskich oraz 
projektów zagospodarowania działek

 � ekspertyzy z zakresu opracowania i analizy wyników pomiarów 
geodezyjnych 

Partnerami Zespołu byli m.in.: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Meteorologii 
i  Gospodarki Wodnej, Leica-Geosystems, TPI Sp. z o.o.,                   
Laser-3D Jacek Krawiec, Czerski Trade oraz Wydział Instalacji 
Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW i Wydział 
Inżynierii Lądowej PW.

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � naziemny skaner laserowy serii Z+F Imager 50xx
 � zmotoryzowane tachimetry elektroniczne z  serii Leica 

TPS 1200 do pomiarów obserwacji w sieciach kontrolnych  
i na stanowiskach autonomicznych

 � wideotachimetr IS03 oraz oprogramowanie Image Master 
do opracowania wyników pomiarów hybrydowych (zdjęcia 
i skaning tachimetryczny)

 � zestawy pomiarowe GNSS (precyzyjne i RTK)
 � specjalistyczne oprogramowanie do rejestracji, opracowania 

i analizy chmur punktów
 � oprogramowanie typu CAD z  rozszerzeniami branżowymi, 

modelowania i projektowania

WYBRANE PROJEKTY

 � Inwentaryzacja betonów zapór wodnych:  Rożnów (Tauron 
Ekoserwis z o.o., 2013), Solina (PGE Energia Odnawialna 
S.A., 2013) i zapory Eckertalsperre (Harzwasserwerke GmbH, 
Niemcy, 2013–2014)

 � Pomiary kontrolne komór spustowych zapory Dębe (PGE 
Energia Odnawialna S.A., 2018–2019)

 � Inwentaryzacja i badanie deformacji budynku Mińska 25 
(Green House Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o., 2019)

 � Monitoring ścian szczelinowych obiektu Galeria Zamek  
w Lublinie, Mennica Legacy Tower w Warszawie (Warbud S.A., 
2013–2014)

 � Monitoring obiektów zabytkowych w sąsiedztwie głębokiego 
wykopu ul. Ciepła w Warszawie (SKANSKA S.A., 2017)

mailto:janina.peplinska%40pw.edu.pl?subject=
mailto:maria.kowalska%40pw.edu.pl?subject=
http://www.gik.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ MONITOROWANIA 
PRZEMIESZCZEŃ I ANALIZ 
DEFORMACJI

INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA #ANALIZA DEFORMACJI 
#MONITORING PRZEMIESZCZEŃ #PRZEMIESZCZENIA POZIOME I PIONOWE 
#OPRACOWANIE I ANALIZA OBSERWACJI #NIWELACJA PRECYZYJNA 
#TACHIMETRY ELEKTRONICZNE #ZAUTOMATYZOWANE SYSTEMY POMIAROWE 
#POMIARY INKLINOMETRYCZNE #OSIADANIA GRUNTU 
#OBIEKTY HYDROTECHNICZNE #OBIEKTY POWŁOKOWE

Zespół działa w ramach Zakładu Geodezji Inżynieryjnej 
i Systemów Pomiarowych na Wydziale Geodezji i Kartografii. 
Od wielu lat współpracuje z  wieloma firmami z  branży 
geodezyjnej, budowlanej, energetyki i inżynierii środowiska, 
wykonuje prace i  ekspertyzy dla gospodarki narodowej 
i przedsiębiorstw prywatnych. 

Zakres działalności Zespołu obejmuje: projektowanie 
systemów pomiarowych, pomiary przemieszczeń i deformacji 
różnego typu obiektów inżynierskich oraz terenów 
osuwiskowych, monitorowanie przemieszczeń elementów 
konstrukcji i otoczenia w trakcie realizacji, badanie geometrii 
konstrukcji stalowych i  żelbetowych oraz ekspertyzy 
dotyczące opracowań i wyników pomiarów geodezyjnych. 
Do realizacji pomiarów Zespół ma do dyspozycji precyzyjne 
geodezyjne i niegeodezyjne techniki klasyczne, obserwacje 
satelitarne GNSS, skaning laserowy, fotografie cyfrową 
i techniki warsztatowe.

Zespół specjalizuje się w  badaniach kształtu obiektów 
powłokowych, monitorowaniu przemieszczeń obiektów 
w sąsiedztwie głębokich wykopów oraz we wszechstronnych 
pomiarach przemieszczeń i  deformacji obiektów 
hydrotechnicznych. Prowadzone prace B+R obejmują 
konstruowanie zautomatyzowanych systemów pomiarowych 
do realizacji monitoringu przemieszczeń z wykorzystaniem 
zmotoryzowanych tachimetrów elektronicznych, 
niwelatorów kodowych, czujników inklinometrycznych oraz 
algorytmów przetwarzania danych pozyskiwanych przez te 
systemy. W ostatnich latach Zespół  specjalizuje się ponadto 
w stosowaniu technik wizyjnych i naziemnego skanowania 
laserowego w  procesach pomiarów przemieszczeń 
względnych i deformacji.

KONTAKT

dr hab. inż. Marek Woźniak, prof. uczelni, 
dr hab. inż. Janina Zaczek-Peplinska

 marek.wozniak@pw.edu.pl, 
janina.peplinska@pw.edu.pl 

 (+48) 22 234 72 99, (+48) 603 540 497 
www.gik.pw.edu.pl

PATENTY

 � Projektor światła laserowego, zwłaszcza do współpracy z lunetami 
celowniczymi (PAT. 185734)

 � Przyrząd do pomiaru przemieszczeń względnych budowli  
– Szczelinomierz dwukierunkowy (PAT. 189996) 

OFEROWANE USŁUGI

 � inwentaryzacje przestrzenne obiektów w  zapisie wektorowym 
realizowane różnymi technikami pomiarowymi

 � wyznaczanie przemieszczeń pionowych i  poziomych  
oraz deformacji obiektów inżynierskich, obiektów budowlanych 
w sąsiedztwie wykopów oraz terenów osuwiskowych

 � pomiary geometrii konstrukcji stalowych i żelbetowych
 � badania statyczne i dynamiczne zmian obiektów inżynierskich 

w zakresie geometrii
 � projektowanie sieci pomiarowych do badania przemieszczeń
 � konstruowanie zautomatyzowanych systemów pomiarowych  

do monitorowania przemieszczeń
 � opracowywanie algorytmów przetwarzania danych pomiarowych
 � tworzenie aplikacji obliczeniowych z  zakresu wyznaczania 

przemieszczeń
 � ekspertyzy z zakresu opracowania i analizy wyników pomiarów 

geodezyjnych

WYBRANE PROJEKTY

 � Opracowanie technologii wyznaczania przemieszczeń poziomych 
z wykorzystaniem sieci hybrydowej dla obiektu hydrotechnicznego 
EW Żarnowiec (PGE Energia Odnawialna S.A., 1999–2004)

 � Opracowanie koncepcji prowadzenia monitoringu geodezyjnego 
w  związku z  budową II Linii Metra w  Warszawie (METRO 
WARSZAWSKIE Sp. z o.o., 2006–2020)

 � Pomiary geometrii chłodni kominowych w Elektrowni Bełchatów 
(PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., 2002–2003, 
2014–2016)

 � Pomiary geometrii konstrukcji nośnej reaktora chemicznego  
we Włocławku (Indorama Ventures Poland Sp. z o.o., 2005–2020)

 � Badanie pionowości żelbetowej wieży telekomunikacyjnej Świnice 
Warckie_43080 (T-Mobile Polska S.A., 2020)

Partnerami Zespołu byli m.in.: Instytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej, Instytut Techniki Budowlanej, Globema Sp. z o.o., Astaldi 
S.p.A. Polish Branch, IMG Monitoring, BUDMA, Neostrain, 
GeoAlpin, Leica-Geosystems, Hexagon, Trimble, Topcon, 
Renishaw oraz Wydział Instalacji Budowlanych Hydrotechniki  
i Inżynierii Środowiska PW, Wydział Inżynierii Lądowej PW 
i Wydział Transportu PW. Wśród klientów Zespołu znaleźli 
się natomiast: Metro Warszawskie Sp. z  o.o., Polska Grupa 
Energetyczna Górnictwo i  Energetyka Konwencjonalna S.A., 
Polska Grupa Energetyczna Energia Odnawialna S.A., Indorama 
Ventures Poland Sp. z o.o., PKP PLK S.A., Urząd Miasta i Gminy 
Piaseczno, Green House Zarządzanie Nieruchomościami  
Sp. z o.o.

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � precyzyjne niwelatory laserowe i  kodowe do pomiarów 
niwelacyjnych

 � zmotoryzowane tachimetry elektroniczne z  serii Leica 
TPS 1200 do pomiarów obserwacji w sieciach kontrolnych  
i na stanowiskach autonomicznych

 � ultraprecyzyjny tachimetr przemysłowy TDA 5005 do realizacji 
zarówno pomiarów geodezyjnych, jak i  do prowadzenia 
kalibracji innych dalmierzy optoelektronicznych

 � zestaw hybrydowy Smart Station TCRP1202 oraz zestaw 
pomiarowy do obserwacji GPS Leica 1200

 � systemy nadzorowania przebiegu monitorowania 
przemieszczeń przy użyciu tachimetrów, elektronicznych 
dalmierzy laserowych i czujników inklinometrycznych

 � systemy SCADA do rejestracji i  przetwarzania danych 
pomiarowych

 � zestaw inklinometryczny SISGEO do wyznaczania względnych 
przemieszczeń poziomych profili pomiarowych dla terenów 
osuwiskowych i obudów wykopów

 � wideotachimetr IS03 oraz oprogramowanie Image Master 
do opracowania wyników pomiarów hybrydowych (zdjęcia 
i skaning tachimetryczny)

 � komplet oprogramowania z  zakresu: wyrównywania sieci 
geodezyjnych 2D, H, 3D oraz hybrydowych, obliczania 
przemieszczeń poziomych i pionowych, opracowań z zakresu 
projektowania tras, opracowań wektorowych, rastrowych 
i chmur punktów

mailto:marek.wozniak%40pw.edu.pl?subject=
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ZESPÓŁ PRECYZYJNEGO 
POZYCJONOWANIA GNSS 
ORAZ MODELOWANIA 
POLA GRAWITACYJNEGO

INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#GNSS #GPS #GALILEO #GRAWIMETRIA #GEOFIZYKA #UKŁADY ODNIESIENIA 
#NAWIGACJA #GEODYNAMIKA

Zespół precyzyjnego pozycjonowania GNSS oraz 
modelowania pola grawitacyjnego prowadzi swoją 
działalność na Wydziale Geodezji i Kartografii PW. W skład 
zespołu wchodzą pracownicy zakładu Geodezji i Astronomii 
Geodezyjnej Politechniki Warszawskiej.  Od wielu lat 
interdyscyplinarne prace związane przede wszystkim 
z  precyzyjnym pozycjonowaniem z  wykorzystaniem 
Globalnych Systemów Nawigacji  Satelitarnej 
(GNSS=GPS+Galileo+Glonas+BeiDeu) oraz wysoko 
dokładnymi pomiarami ziemskiej grawitacji stanowią główny 
nurt działalności naukowej i wdrożeniowej zespołu. 
Zespół dysponuje unikalnym zestawem precyzyjnych 
grawimetrów sprężynowych oraz grawimetru absolutnego 
pozwalających na wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego 
z dokładnością rzędu 10-8 ms-2.
Prowadzone badania mają zastosowanie głównie w geodezji, 
geofizyce, geodynamice, geologii inżynierskiej, metrologii.  
W katalogu prac o charakterze interdyscyplinarnym znajdują 
się także precyzyjne pomiary związane z  monitoringiem 
obiektów hydrotechnicznych, prospekcją geofizyczną 
i wyznaczaniem przyspieszenia w zagadnieniach certyfikacji 
stanowisk pomiarowych wymagających znajomości 
natężenia pola siły ciężkości. 
Od wielu lat Zespół zajmuje się również satelitarnym 
precyzyjnym pozycjonowaniem statycznym i kinematycznym 
dla metod DGNSS, RTK, NRTK, PPP. Badania z  użyciem 
najwyższej klasy systemów pomiarowych GNSS (odbiorniki 
GNSS, symulatory GNSS) są wykorzystywane do 
realizowania krajowych układów odniesienia, zakładania 
podstawowych osnów geodezyjnych oraz do rozwoju 
algorytmów pozycjonowania platform mobilnych (GNSS/
INS). Instrumentarium będące w  dyspozycji zespołu 
pozwala również prowadzić procedury oceny dokładności 
satelitarnych systemów pomiarowych GNSS.

KONTAKT

dr hab. inż. Ryszard Szpunar, prof. uczelni
(+48) 22 234 7692

ryszard.szpunar@pw.edu.pl
www.gik.pw.edu.pl/kgiag 

 � grawimetry względne sprężynowe oraz grawimetr pływowy                        
(do monitoringu grawitacyjnego oddziaływania ciał niebieskich)

 � aparatura i oprogramowanie do kalibracji grawimetrów statycznych

OFEROWANE USŁUGI

 � opracowanie algorytmów pozycjonowania na podstawie 
wieloczęstotliwościowych i wielosystemowych obserwacji GNSS, 
metody DGNSS. RTK, NRTK, PPP

 � ocena jakości pracy odbiorników GNSS
 � opracowanie produktów GNSS (współrzędne punktów GNSS, 

parametry opisujące stan jonosfery, parametry opisujące stan 
troposfery)

 � precyzyjne wyznaczanie wartości przyspieszenia siły ciężkości 
i gradientów pionowego oraz poziomych wraz z opracowaniem, 
tworzeniem map anomalii i  modeli statystycznych opisu pola 
grawitacyjnego

 � kalibracja grawimetrów statycznych
 � projektowanie, pomiary i  obliczenia w  zakresie osnów 

podstawowych poziomych,  wysokościowych oraz 
grawimetrycznych

 � zagadnienia transformacji układów geodezyjnych poziomych 
i wysokościowych

 � estymacja parametrów kinematyki punktu
 � kalibracja precyzyjnych systemów niwelacyjnych 

WYBRANE PROJEKTY

 � Badanie szumu sygnałów rejestrowanych przez odbiorniki GNSS 
typu low-cost (2018)

 � Wykonanie testów serwisów systemów referencyjnych GNSS na 
obszarze kraju (projekt badawczy zlecony przez Główny Urząd 
Geodezji i Kartografii, 2017) 

 � Weryfikacja układu odniesienia PL-ETRF2000 za pomocą nowego 
rozwiązania otrzymanego w wyniku opracowania obserwacji GNSS 
(GPS, GLONASS) z lat 2011–2014 (2015–2016)

 � Analiza możliwości wykorzystania geodezyjnych odbiorników GPS 
do wyznaczenia trajektorii i orientacji helikoptera (2001)

W  zakresie wykorzystania pomiarów natężenia pola siły 
ciężkości Zespół ma wieloletnie doświadczenia sięgające 
pierwszych w historii wyznaczeń natężenia pola siły ciężkości 
w  rejonach arktycznych. Współcześnie w  obserwatorium 
astronomiczno-geodezyjnym w  Józefosławiu znajduje się 
jeden z dwóch w Polsce punktów międzynarodowego układu 
grawimetrycznego IGRF. Partnerami współpracy z jednostkami 
geodezyjnymi były i są Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz 
Instytut Geodezji i  Kartografii. Częsta współpraca, głównie 
w zakresie osnów geodezyjnych i realizacji europejskiego układu 
wysokościowego, zachodzi pomiędzy jednostkami samorządu 
terytorialnego i prywatnymi firmami geodezyjnymi. W zakresie 
odbiorców pomysłów i usług w innych zakresach wykorzystania 
ziemskiego pola siły ciężkości znajduje się np. Państwowy Instytut 
Geologiczny, Kopalnia Soli w Wieliczce, Wydział Geologii UW oraz 
Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej i Molekularnej i Optyki 
z UMK w Toruniu.
Doświadczenie pracowników Zespołu w obszarze precyzyjnego 
pozycjonowania GNSS zaowocowało wykonaniem wielu 
ekspertyz m.in. dla województwa mazowieckiego (Projekt 
techniczny systemu precyzyjnego pozycjonowania GPS dla 
aglomeracji warszawskiej i  województwa mazowieckiego), 
Instytutu Lotnictwa, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii  oraz 
prywatnych podmiotów: m.in. Nadowski Instrumenty Geodezyjne, 
Polservice.

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � wieloczęstotliwościowe i  wielokonstelacyjne precyzyjne 
odbiorniki GNSS

 � stacje referencyjne do generowania i dystrybucji poprawek 
GNSS dla metod pozycjonowania DGNSS i RTK (format RTCM, 
transmisja TCP/UDP)

 � jednostki inercyjne różnej klasy dokładności
 � symulatory sygnału GNSS (możliwość symulacji pełnych 

konstelacji wszystkich dostępnych systemów GNSS)
 � system kalibracji systemów niwelacji precyzyjnej (komparator 

interferometryczny)
 � grawimetr absolutny (FG5-No 230) o  niepewności 

wyznaczenia przyspieszenia siły ciężkości 2*10-8 ms-2

mailto:ryszard.szpunar%40pw.edu.pl?subject=
www.gik.pw.edu.pl/kgiag
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ZESPÓŁ OCHRONY 
POWIERZCHNI ZIEMI

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

KONTAKT

Kierownik Zespołu Ochrony Powierzchni Ziemi:
dr hab. inż. Andrzej Kulig, prof. uczelni
andrzej.kulig@pw.edu.pl
(+48) 22 629 30 26

Kierownik Laboratorium Ochrony Powierzchni Ziemi:
dr hab. inż. Agnieszka Pusz, prof. uczelni
agnieszka.pusz@pw.edu.pl
(+48) 22 234 57 08; (+48) 22 234 54 17

opz.is.pw.edu.pl

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Zespół Ochrony Powierzchni Ziemi jest częścią Katedry Ochrony 
i Kształtowania Środowiska (KOiKŚ) na Wydziale Instalacji 
Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ) 
Politechniki Warszawskiej. Zespół OPZ prowadzi działalność naukowo 
-badawczą i dydaktyczną w trzech podstawowych dziedzinach:

 � ochrona powierzchni ziemi: 
 ◻ badania stopnia czystości środowiska gruntowo-wodnego  

– przeglądy środowiskowe terenu,
 ◻ badania, ocena i poprawa właściwości nawozowych  

gleb (NPK),
 ◻ określanie przyczyn zanieczyszczenia powierzchni ziemi,
 ◻ oceny potrzeb w zakresie oczyszczania gleby i ziemi,
 ◻ metody oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego,
 ◻ projekty planu remediacji,
 ◻ koncepcje i projekty rekultywacji terenów zdegradowanych,
 ◻ monitorowanie i oceny efektów (skuteczności) prac 

rekultywacyjnych;
 � ochrona przed odorami:

 ◻ identyfikacja źródeł odorów w procesach technologicznych  
w obiektach przemysłowych i gospodarki komunalnej,

 ◻ badania emisji odorantów,
 ◻ ocena uciążliwości zapachowych,
 ◻ analiza możliwości ograniczania emisji i imisji odorów.

Ponadto Zespół zajmuje się organizacją i współorganizacją szkoleń 
i warsztatów związanych z odorymetrią, m.in. dla przedstawicieli 
jednostek samorządu oraz eksploatatorów obiektów gospodarki 
komunalnej.

 � zintegrowana ochrona środowiska:
 ◻ oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć 

komunalnych i przemysłowych,
 ◻ oceny środowiskowe istniejących obiektów, w tym przeglądy 

ekologiczne instalacji,
 ◻ metody ograniczania wpływu instalacji i obiektów  

na środowisko,
 ◻ badania i monitoring środowiska (m.in. zanieczyszczenia 

chemiczne, oddziaływanie akustyczne),
 ◻ prawna ochrona środowiska.

W Zespole Ochrony Powierzchni Ziemi w ramach Laboratorium 
Ochrony Powierzchni Ziemi funkcjonują dwie pracownie:

 � Pracownia Badania Zanieczyszczeń Powierzchni Ziemi (PBZPZ),
 � Pracownia Badania Odorów (PBO).

PRACOWNIA BADANIA ZANIECZYSZCZEŃ 
POWIERZCHNI ZIEMI

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � świdry glebowe oraz sprzęt do prac polowych firmy Eijkelkamp  
– pobranie próbek gleb i gruntów o strukturze naruszonej i nienaruszonej  
do badań laboratoryjnych, metoda wiertnicza i odkrywkowa (0–3 m p.p.t.)

 � ręczny próbnik rdzeniowy do pobierania próbek gruntu zanieczyszczonego 
lotnymi substancjami chemicznymi – zestaw standardowy do pobrania 
próbek o nienaruszonej strukturze w twardych gruntach do głębokości 5 m

 � dwa zestawy do długofalowego monitoringu zmian wilgotności, 
temperatury i przewodności elektrycznej gleby, w skład zestawu wchodzi 
rejestrator danych EM50, sonda wilgotności, temperatury i EC gleby 5TE  
(5 szt.), studzienka instalacyjna do rejestratora

 � penetrologger firmy Eijkelkamp, elektroniczny przyrząd do badania 
zwięzłości gleby do głębokości 80 cm ze stożkami o kącie 60o, wbudowanym 
odbiornikiem GPS i akcesoriami wraz z sondą do pomiaru wilgotności gleby

 � miernik IQ160 z elektrodą pH ISFET wykonaną ze stali nierdzewnej  
z zaostrzoną końcówką, ułatwiającą jej wprowadzenie w glebę,  
do bezpośredniego pomiaru pH w glebie

 � laboratoryjny pH-metr/konduktometr/solomierz CPC-505 firmy Elmetron
 � sita kalibrowane firmy Eijkelkamp, areometry Prószyńskiego (PTG)  

– badanie składu frakcyjnego gleb, metoda sitowa i areometryczna
 � aparat filtracyjny firmy Eijkelkamp – oznaczanie współczynnika filtracji 

gruntów
 � kalcymetr firmy Eijkelkamp – oznaczanie zawartości węglanów w glebach
 � fotometr płomieniowy Jenway PFP-7 – oznaczanie sodu, potasu, wapnia,  

litu w glebie i wodzie
 � miernik Sensomat Scientific (Aqualytic) wraz z głowicami pomiarowymi 

z interfejsem na podczerwień, klasyczne głowice Oxi-Top, z sensorem 
ciśnienia, mikrokontrolerem i zegarem – oznaczanie BZT w glebie  
oraz wodzie i ściekach

 � sapromat BSB Digi firmy Selutec – System pomiarowy BSB 
Digi do określania biologicznego zapotrzebowania tlenu  
– oznaczanie BZT w glebie oraz wodzie i ściekach (w tym  
także toksycznych). Możliwość określania BZT  
w dowolnym czasie z bieżącą rejestracją wyników (także  
w postaci graficznej), zakres pomiarowy BZT5 od kilku  
do kilku tysięcy mg O2/dm3, 12 stanowisk pomiarowych

 � spektrofotometr UV-Vis Spectronic Genesys 2 – oznaczanie 
mikro- i makroskładników w glebie i wodzie

 � spektrofotometr Spectronic 20-D – oznaczanie mikro- i makro-
składników w glebie i wodzie

 � czterostanowiskowy aparat Soxhleta

OFEROWANE USŁUGI

 � badanie stopnia czystości gleby, ziemi i wód gruntowych  
(kontrole środowiskowe)

 � ustalenie przyczyn zanieczyszczenia powierzchni ziemi
 � badanie wraz z oceną i poprawą właściwości nawozowych 

gleb (NPK)
 � ocena potrzeb w zakresie oczyszczania środowiska grunto-

wego
 � koncepcje i projekty rekultywacji terenów zdegradowanych
 � metody oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego,  

w tym wykonywanie projektów planu remediacji
 � monitorowanie i ocena efektów (skuteczności) prac 

terenowych remediacyjnych i rekultywacyjnych
 � działalność prawna w ochronie środowiska (m.in. opinie  

dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości)

Zakres analiz obejmuje: właściwości fizyczne i chemiczne 
gleb, m.in.: pobieranie próbek gleby, ziemi i wód gruntowych, 
uziarnienie gleb i gruntów (metodą areometryczną Casagrande’a), 
współczynnik filtracji, pH, mV (potencjał redox), przewodność, 
zasolenie, węglany, siarczany, chlorki, węgiel organiczny, 
właściwości kompleksu sorpcyjnego, przyswajalne formy 
składników nawozowych (NPK), sód, potas, wapń, lit, metale  
(we współpracy z akredytowanym laboratorium) – żelazo, mangan, 
arsen, bar, chrom, kadm, kobalt, miedź, molibden, nikiel, ołów  
i rtęć oraz związki organiczne, w tym węglowodory ropopochodne.
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PRACOWNIA BADANIA ODORÓW

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � olfaktometry przenośne Nasal Ranger – oznaczanie stężenia 
zapachu w warunkach terenowych

 � olfaktometr przenośny Scentroid SM-100 – oznaczanie stężenia 
zapachu w warunkach terenowych i pomiar emisji odorów 

 � osłony typu flux chamber – umożliwiające pobieranie próbek  
ze źródeł powierzchniowych

 � Wind Tunnel SW60 – urządzenie do pobierania próbek powietrza 
ze źródeł powierzchniowych, wzorowane na osłonie Lindvalla, 
komory statyczne do pobierania próbek powietrza ze źródeł 
powierzchniowych

 � komora próżniowa Air Sampling Vacuum Chamber – urządzenie do 
pobierania próbek powietrza do worków analitycznych

 � detektor LZO Dräger X-pid® 9000/9500 z funkcją selektywnego 
oznaczania związków 

 � detektor wielogazowy MultiRAE Pro – urządzenie do oznaczania 
w  powietrzu stężenia: siarkowodoru, amoniaku, merkaptanu 
metylowego i sumy LZO (sensor PID)

 � detektor MultiRae Lite – urządzenie do oznaczania stężeń gazów 
wybuchowych – metan

 � worki analityczne do pobierania próbek powietrza  
(wykonane z Tedlaru, Nalofanu, PTFE oraz stali nierdzewnej)

 � aspiratory płuczkowe do pobierania próbek powietrza
 � urządzenia do pomiaru parametrów meteorologicznych
 � przenośny próbnik powietrza Mas-100 Eco (Merck), dopasowany 

do płytek Petriego o średnicy 90 mm – pobranie próbek powietrza 
do oznaczeń mikrobiologicznych

 � sonometr typu 2236, kalibrator typu 4231 (Brüel & Kjær) – 
określenie poziomu dźwięku

Oznaczanie stężenia zapachu olfaktometrem przenośnym Scentroid SM-100

ZREALIZOWANE PROJEKTY PBZPZ

 � Badania i ocena zanieczyszczeń środowiska gruntowego  
II etapu budowy metra odcinka wschodnio-północnego  
i odcinka zachodniego (2020)

 � Projekt planu remediacji środowiska gruntowego metodą  
in situ na terenie Stacji Paliw PKN Orlen S.A. (2019)

 � Ocena stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego 
na działce przy ul. 1 Sierpnia 10 na terenie m.st. Warszawy (2019)

 � Badania i ocena zanieczyszczeń środowiska gruntowego  
w rejonie stacji C08 II linii metra (2017)

 � Bioremediacja środowiska gruntowo-wodnego z produktów 
ropopochodnych na terenie Stacji Paliw PKN Orlen S.A. – Etap I 
opracowanie technologii usuwania zanieczyszczeń (2017)

 � Badania monitoringowe gleby i ziemi na terenie odwiertu 
poszukiwawczego gazu z łupków w Wysinie (2016)

 � Opinia w sprawie składowania i zagospodarowania odpadów  
na działce nr 391/3 w Cząstkowie oraz ich wpływu na środowisko 
(2016)

 � Opinia w sprawie przyczyn i stopnia degradacji Parku wokół 
domu urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli (2015)

 � Projekt rekultywacji terenu byłego składowiska odpadów 
przemysłowych w Krzemionkach Opatowskich, Etap I – 
rekultywacja techniczna (2013); Etap II – projekt techniczny 
rekultywacji w fazie szczegółowej, biologicznej (2014)

 � Badania zawartości trichloroetenu i tetrachloroetenu w wodach 
podziemnych w rejonie ujęć Celsa „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o. 
(2011)

KLIENCI

Zleceniodawcy dla PBZPZ to m.in.: Firma Budmex, Annopol,  
Celsa „Huta Ostrowiec”, Przedsiębiorstwo Robót Górniczych „Me-
tro” Sp. z o.o., PGNiG, PKN Orlen, Metro Warszawskie, MPWiK S.A.  
w m. st. Warszawie, Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Rejonowy w    
Sochaczewie,  Sąd  Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim  i     in.

ZREALIZOWANE PROJEKTY PBO

 � Identyfikacja, inwentaryzacja oraz klasyfikacja potencjalnych 
źródeł emisji odorów na terenie północno-zachodniej części miasta 
Białegostoku (2019)

 � Identyfikacja źródeł odorów i charakterystyka ich udziału w problemie 
oddziaływania zapachowego Zakładu Kronospan Mielec Sp. z o.o.  
w celu opracowania programu zarządzania odorami (2016)

 � Analiza porealizacyjna inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa 
Oczyszczalni Ścieków w Pruszkowie” w aspekcie oddziaływania  
na wybrane komponenty środowiskowe (2016) oraz Ocena oddziaływania 
zapachowego Oczyszczalni Ścieków w Pruszkowie. Etap: przed 
zakończeniem modernizacji i rozbudowy (2015)

 � Ocena oddziaływania zapachowego instalacji mechaniczno 
-biologicznego przetwarzania odpadów i składowiska odpadów  
w Radiowie (2015) oraz Badania i ocena oddziaływania zapachowego 
instalacji składowiska odpadów w Otwocku-Świerku (2014)

 � Analiza porealizacyjna inwestycji zlokalizowanych na terenie Zakładu 
„Czajka” w Warszawie ul. Czajki 4/6 w aspekcie ich oddziaływania  
na środowisko (2015), Badania oddziaływania odorowego Oczyszczalni 
Ścieków „Czajka” w Warszawie (2012) oraz Badanie i ocena oddziaływania 
na środowisko Oczyszczalni Ścieków „Czajka” – okres przed i podczas 
modernizacji oraz rozbudowy (2010) 

 � Badania i ocena oddziaływania zapachowego przepompowni ścieków 
„Centralna” w Legionowie (2015)

 � Ocena oddziaływania olfaktometrycznego obiektu nr 2 i torów  
do obiektu, na obszar Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty  
i sąsiadujące osiedle mieszkaniowe (2014) oraz Ocena oddziaływania 
zapachowego Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty w Warszawie (2011)

KLIENCI

Dotychczasowymi zleceniodawcami dla PBO były m.in. spółki miejskie  
z sektora gospodarki komunalnej i usług (MPWiK w m.st. Warszawie S.A., 
MPO w Warszawie, Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.), przedsiębiorstwa 
prywatne oraz inne podmioty z sektora przemysłowego (np. Kronospan 
Mielec Sp. z o.o.; Przedsiębiorstwo Robót Górniczych „Metro” Sp. z o.o.),  
a także jednostki administracji samorządowej i rządowej (m.in. Urząd Miasta 
i Gminy we Wrześni, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego  
w Warszawie, Ministerstwo Środowiska).
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OFEROWANE USŁUGI

 � analiza i ocena przyczyn oraz stopnia oddziaływania zapachowego 
na środowisko obiektów gospodarki ściekowej (m.in. pompownie, 
oczyszczalnie ścieków, instalacje do przeróbki osadów) 
i gospodarki odpadami (w tym składowiska, kompostownie, zakłady 
termicznego przetwarzania odpadów, biogazownie)

 � badania i  monitoring środowiska (m.in. zanieczyszczenia 
chemiczne, emisja odorantów i odorów, uciążliwości zapachowe  
– badania olfaktometryczne, a także wpływ akustyczny)

 � raporty o  oddziaływaniu na środowisko planowanych 
przedsięwzięć, w tym głównie komunalnych i przemysłowych

 � ocena środowiskowa istniejących obiektów, w  tym przeglądy 
(audyty) ekologiczne instalacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
oddziaływania zapachowego

Zakres analiz obejmuje: oznaczenia wybranych parametrów zapachu – 
stężenie, intensywność i inne, oznaczenia stężeń wybranych związków 
chemicznych w  powietrzu – amoniak, siarkowodór, merkaptan 
metylowy, metan, ditlenek węgla, LZO oraz pomiary i obserwacje 
wybranych parametrów meteorologicznych (w ramach prowadzonych 
badań olfaktometrycznych).

#OBIEKT GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
#BIOGAZOWANIA #GOSPODARKA ODPADAMI
#OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO #ODÓR
#OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW #SKŁADOWISKO ODPADÓW
#OLFAKTOMETR #ODDZIAŁYWANIE ZAPACHOWE #ZAPACH
#UCIĄŻLIWOŚĆ ZAPACHOWA #ODORYMETRIA #ODORANT
#ZINTEGROWANA OCHRONA ŚRODOWISKA #OLFAKTOMETRIA
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ZESPÓŁ GOSPODARKI 
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POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
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Zespół Gospodarki Wodnej i Hydrologii znajduje się na Wydziale 
Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 
PW w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska, a w jego 
skład wchodzą specjaliści ds. badań i analiz stanu ilościowego 
i jakościowego zasobów wód – zarówno powierzchniowych,  
jak i podziemnych. 

Zespół posiada bogate doświadczenie w kompleksowej ocenie 
tych wód (pomiary, analiza danych, modelowanie numeryczne, 
wnioskowanie) i  bierze aktywny udział w  projektach 
badawczych, badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych. 

Współpracuje z  wieloma polskimi, jak i  zagranicznymi 
ośrodkami naukowymi, realizuje projekty we współpracy 
z przemysłem oraz instytucjami państwowymi (m.in. Celsa 
„Huta Ostrowiec”, KGHM, GAZ-SYSTEM S.A., PGNiG, PKN Orlen, 
KWB Konin, GIOŚ, MGMiŻŚ, RZGW, Wody Polskie).

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � LABORATORIUM BADAŃ WÓD PODZIEMNYCH  
I POWIERZCHNIOWYCH: posiada aparaturę, która umożli-
wia przeprowadzenie badań zarówno ilościowych, jak i jako-
ściowych zasobów wód podziemnych i powierzchniowych. 
Zespół dysponuje odpowiednim oprogramowaniem i apara-
turą pomiarową do kompleksowego przeprowadzenia oceny 
stanu zasobów wodnych, opracowania danych monitoringu 
wód, modelowania transportu zanieczyszczeń w wodach po-
wierzchniowych i podziemnych:

 ◻ czujniki Levellogger Junior Edge M5; barologger Edge 
M1.5

 ◻ czujniki AquaTroll (wersja „vented”)
 ◻ czujnik hydroakustyczny FlowTracker
 ◻ czujnik elektromagnetyczny Flow Meter (VALEPORT 801 

8008/80)
 ◻ świstawka hydrogeologiczna Rugged Conductivity Meter
 ◻ echosonda HD370
 ◻ GPS RTK V60 GNSS
 ◻ sonda wieloparametrowa EXO 
 ◻ sonda wieloparametrowa ProDSS Multiparameter Water 

Quality Meter
 ◻ filtrometr, gradientomierz
 ◻ próbnik pierścieniowy zamknięty (z odpowietrzeniem)  

do pobierania próbek glebowych firmy Eijkelkamp Soil 
& Water

#OCHRONA WÓD POWIERZCHNIOWYCH #POWODZIE
#BILANSE WODNO-GOSPODARCZE #GOSPODARKA WODNA
#MODELOWANIE HYDRODYNAMIKI I TRANSPORTU ZANIECZYSZCZEŃ
#SUSZE #PRZEPŁYWY NIENARUSZALNE I ŚRODOWISKOWE
#MONITORING WÓD #MAŁA RETENCJA 
#OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH

KONTAKT
 

dr inż. Grzegorz Sinicyn
grzegorz.sinicyn@pw.edu.pl

(+48) 22 234 55 16
gwih.is.pw.edu.pl

ZREALIZOWANE PROJEKTY

 � Modelowanie interakcji wód powierzchniowych i podziemnych dla 
potrzeb analizy stanu siedlisk rzecznych i dolinowych (NCN, OPUS 
11, 2017–2020)

 � Badania monitoringowe oraz modelowe stężeń trichloroetenu 
i tetrachloroetenu w środowisku gruntowo-wodnym oraz w wodach 
podziemnych w Ostrowcu Świętokrzyskim (Celsa „Huta Ostrowiec”, 
2009–2011)

 � Zintegrowany program zarządzania suszą w  Europie Środkowej 
i  Wschodniej (Integrated Drought Management Programme in 
Central and Eastern Europe) (Global Water Partnership Central and 
Eastern Europe & World Meteorological Organization project, 2013 
–2015)

 � Opracowanie metody zatłaczania wykorzystanych energetycznie 
wód geotermalnych do wytypowanych struktur geologicznych – 
badania modelowe (RPOWM 2014–2020, „Geotermia Mazowiecka” 
S.A., 2017–2018)

 � Modelowanie matematyczne stanu zasolenia rzeki Wisły w wyniku 
zrzutu solanki pochodzącej z  ługowania złoża soli Damasławek 
w związku z projektowaną budową Podziemnego Magazynu Gazu 
oraz studium ekologiczne Wisły poniżej miejsca zrzutu solanki wraz 
z przeprowadzeniem jednorazowej kampanii pomiarowej (Operator 
Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A., 2014)

 � WODY POD PRESJĄ – praktyczny kurs oceny presji obiektów 
gospodarki komunalnej na wody powierzchniowe, zrealizowany  
w latach 2015–2016 we współpracy z Zespołem Chemii Środowiska 
(Projekt sfinansowany z funduszy norweskich oraz środków 
krajowych)

OFEROWANE USŁUGI

 � projektowanie sieci monitoringu wód powierzchniowych 
i podziemnych oraz opracowywanie programów pomiarowych

 � modelowanie numeryczne transportu masy i przepływu w wodach 
powierzchniowych i podziemnych

 � systemy informacji przestrzennej w gospodarce wodnej, hydrologii 
i ochronie wód

 � bilanse wodno-gospodarcze i warunki korzystania z wód zlewni 
rzecznych

 � gospodarowanie wodą w zlewniach rzecznych obejmujących cenne 
ekosystemy wodne i od wody zależnych

 � warunki korzystania z wód regionów wodnych i zlewni rzecznych
 � dokumentacje hydrologiczne i operaty wodnoprawne
 � ocena wpływu użytkowania wód oraz obiektów hydrotechnicznych 

na stan wód powierzchniowych
 � ocena dostępności zasobów wód powierzchniowych i podziemnych 

możliwych do zagospodarowania, z  uwzględnieniem wymagań 
ekosystemów wodnych korytowych i pozakorytowych

 � ocena możliwości wraz z  propozycjami działań mających  
na celu zwiększenie retencyjności zlewni

 � przygotowanie podstaw teoretycznych dla instrukcji 
gospodarowania wodą na obiektach hydrotechnicznych wraz 
z  komputerowymi systemami wspomagania decyzji badania 
poziomu oraz temperatury wód podziemnych za pomocą 
automatycznych rejestratorów

 � badania poziomu i przewodności wód podziemnych za pomocą 
ręcznej świstawki hydrogeologicznej (do głębokości 100 m)

 � badania jakości wód powierzchniowych i  podziemnych  
za pomocą automatycznej sondy wieloparametrowej

 � badania przepływu wody w  rzekach za pomocą czujników: 
hydroakustycznego lub elektromagnetycznego

 � badania ilościowe wymiany wody pomiędzy rzeką a  warstwą 
wodonośną

 � badania batymetrii zbiorników śródlądowych za pomocą echosondy
 � wyznaczanie współrzędnych (x, y, z) z geodezyjną dokładnością  

za pomocą GPS RTK

http://www.greenphoto.kei.pl/hydrologia/
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ZESPÓŁ GOSPODARKI 
ODPADAMI

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA
KONTAKT

dr inż. Piotr Manczarski  
piotr.manczarski@pw.edu.pl

(+48) 22 234 74 83  
go.is.pw.edu.pl/Contact.htm

Zespół działa w Katedrze Ochrony  
i Kształtowania Środowiska na Wydziale 
Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki 
i  Inżynierii Środowiska, od wielu lat zajmuje 
się zagadnieniami związanymi z gospodarką 
odpadami, w  szczególności w  obszarze 
technologii przetwarzania (w tym recyklingu 
i odzysku) odpadów oraz oczyszczania terenów 
zurbanizowanych. 

Zespół od wielu lat współpracuje z jednostkami 
samorządu i przemysłem. W ostatnich latach 
prace badawcze zespołu skupiają się wokół 
zagadnień związanych z  przetwarzaniem 
selektywnie zbieranych bioodpadów 
(w  tym odpadów żywności), biologicznym 
oczyszczaniem gazów procesowych oraz na 
zagadnieniach gospodarki odpadami w ramach 
Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ).

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

#BIOODPADY #ODPADY KOMUNALNE
#GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM 
#ODPADY PRZEMYSŁOWE #RECYKLING
#ODPADY NIEBEZPIECZNE #PRZETWARZANIE
#ODZYSK #ZINTEGROWANA GOSPODARKA ODPADAMI

 ◻ pozwoleń emisyjnych (na korzystanie ze środowiska, w tym pozwo-
lenia zintegrowane)

 ◻ programów oczyszczania terenów zurbanizowanych
 ◻ prawnej ochrony środowiska

ZREALIZOWANE PROJEKTY

 � Opracowanie innowacyjnego biofiltru zespolonego, wykorzystującego 
surowce odpadowe, przeznaczonego do oczyszczania i dezodoryzacji 
gazów procesowych z wybranych gałęzi przemysłu (POIR 2014–2020, 
2017–2020)

 � Badania w zakresie oddziaływania na środowisko witryfikatu pochodzą-
cego z termicznego przekształcania biomasy (program GEKON, 2017)

 � Przyjazne środowisku i wykonalne z ekonomicznego punktu widzenia 
technologie gospodarowania wodą, ściekami i  odpadami przy 
wydobyciu gazu z łupków EKOŁUPKI (program Blue Gas – Polski Gaz 
Łupkowy, 2013–2016)

 � Assessing, Capturing & Utilising Methane from Expired and Non-
operational landfill; Ocena, ujmowanie i zagospodarowanie metanu 
z zamkniętych składowisk odpadów ACUMEN (EU LIFE+, 2012–2015)

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � LABORATORIUM SPECJALISTYCZNE pozwalające  
na wykonywanie badań w zakresie:

 ◻ właściwości technologicznych odpadów komunalnych 
i przemysłowych oraz osadów ściekowych

 ◻ optymalizacji technologii odzysku (w  tym recyklingu) 
i unieszkodliwiania odpadów

 ◻ wpływu instalacji przetwarzania oraz składowisk odpadów 
na środowisko

 ◻ definiowania nowych technologii odzysku i unieszkodliwia-
nia odpadów

OFEROWANE USŁUGI

 � badania właściwości technologicznych odpadów komunal-
nych i przemysłowych oraz osadów ściekowych

 � ocena i wybór optymalnych technologii odzysku (w tym recy-
klingu) i unieszkodliwiania odpadów

 � badania szkodliwości odpadów dla środowiska
 � kompleksowe badania wpływu instalacji przetwarzania  

oraz składowisk odpadów na środowisko
 � operaty i  programy gospodarki odpadami w  zakładach 

przemysłowych
 � gospodarka odpadami zgodna z wymaganiami GOZ
 � opracowywanie koncepcji, programów i planów gospodarki 

odpadami komunalnymi, przemysłowymi oraz osadami 
ściekowymi

 � opracowywanie nowych technologii odzysku i unieszkodliwia-
nia odpadów

 � opinie i konsultacje w zakresie:
 ◻ gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi
 ◻ metod badania właściwości technologicznych odpadów
 ◻ oceny i ograniczenia oddziaływania na środowisko  

i zdrowie ludzi projektowanych przedsięwzięć (inwestycji) 
przemysłowych, komunalnych i infrastrukturalnych

 ◻ oceny środowiskowej istniejących obiektów, tj. przeglądu 
ekologicznego instalacji

 ◻ badania i monitoringu środowiska (m.in. zanieczyszczenia 
chemiczne)

http://go.is.pw.edu.pl/
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Zespół Ekotoksykologii tworzą pracownicy Zakładu Bio-
logii na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki 
i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Zespół 
realizował projekty badawcze i ekspertyzy dla licznych 
jednostek administracji państwowej, instytutów nauko-
wych, uczelni i przedsiębiorstw.

Realizowane przez zespół usługi badawcze służyły mię-
dzy innymi do:

 � wyboru preparatów o  najmniejszej szkodliwości  
dla środowiska,

 � oceny procesu oczyszczania ścieków,
 � oceny genotoksyczności wody przeznaczonej  

do spożycia i ścieków,
 � umieszczenia danych informacyjnych w kartach cha-

rakterystyki substancji i preparatów chemicznych,
 � ekologicznej oceny zagrożenia i ryzyka, w tym zwią-

zanej z poszukiwaniem i eksploatacją złóż gazu łup-
kowego.

PATENT MIĘDZYNARODOWY

 � Processes for obtaining intelligent food packages (RO130496-A0)

ZREALIZOWANE PROJEKTY

 � Blue gas – polski gaz łupkowy. Logistyka i technologie monitorin-
gu oraz sposoby ochrony środowiska przed rozpoczęciem prac, 
w trakcie wiercenia, w procesach szczelinowania hydraulicznego  
oraz na etapie eksploatacji,w tym monitoring wód podziemnych, 
powietrza, hałasu, gleby, emisji gazów i innych (program Blue gas  
– polski gaz łupkowy, 2013–2016)

 � Intelligent functions of packages with the addition of nanomate-
rials for food protection (ERA – NET MNT, 2012–2015)

 � Ekotoksykologiczna ocena zagrożenia i ryzyka wywołanego obec-
nością wybranych farmaceutyków w wodach powierzchniowych 
(MNiSW, 2009–2012)

 � An innovate method for the on-site remediation of polluted soil 
under existing infrastructures (CLEANSOIL) (INCO project, 2005 
–2008)

 � Ocena oddziaływania wielopierścieniowych węglowodorów aro-
matycznych na biocenozę osadów dennych (MNiSW, 2005–2008)

 � Ocena zmian w strukturze i funkcjonowaniu ekosystemu wodnego 
w obecności wybranych pestycydów chloroorganicznych na pod-
stawie badań ekotoksykologicznych (MNiI, 2001–2003)

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � zestawy: LUMIStox, DeltaTox, system MARA z czytnikiem mi-
kropłytek

 � termocykler do reakcji PCR
 � mikroskopy epifluorescencyjne Eclipse 50i z oprogramowa-

niem NIS Elements AR 3.0
 � mikroskop badawczy Eclipse 80i z oprogramowaniem NIS Ele-

ments AR 3.0
 � systemy do pomiarów respirometrycznych: Lovibond i AL606
 � analizator OWO: TOC-VCSH
 � chromatografy gazowe: HP 5890 i HP 7890A z detektorem ma-

sowym 5975C, Head Space Sampler 7964 i Purge Stratum PTC

OFEROWANE USŁUGI

 � monitoring ekotoksykologiczny wód, ścieków, osadów ścieko-
wych, gleb i odcieków

 � badania ekotoksykologiczne substancji chemicznych, w tym 
farmaceutyków i nanocząstek, przy wykorzystaniu konwencjo-
nalnych testów jednogatunkowych, wielogatunkowych oraz 
badań molekularnych, w tym homeostazy hormonalnej oraz 
genotoksyczności (RAPD-PCR, DeltaTox®II, SCGE (Comet As-
say), SOS-Chromotest, MARA, test YES/YAS),

 � badania genotoksyczności ksenobiotyków, wody przeznaczo-
nej do spożycia oraz ścieków na różnych etapach oczyszczania

 � ocenę ryzyka zdrowotnego i środowiskowego z zastosowa-
niem metod deterministycznych i probabilistycznych

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
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ZESPÓŁ EKOTOKSYKOLOGII

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONTAKT

prof. dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł
(+48) 22 234 53 06,  
(+48) 22 621 29 79, 

 monika.radziwill@pw.edu.pl 
is.pw.edu.pl/zb/

#ORGANIZMY EKOSYSTEMÓW GLEBOWYCH 
#EKOTOKSYCZNOŚĆ #GENOTOKSYCZNOŚĆ #OCENA RYZYKA

https://is.pw.edu.pl/zb/
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ZESPÓŁ BIOTECHNOLOGII 
I MIKROBIOLOGII 
ŚRODOWISKA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

Zespół Biotechnologii i  Mikrobiologii Środowiska tworzą 
pracownicy Zakładu Biologii na Wydziale Instalacji Budowlanych, 
Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.  
Zakres prac realizowanych przez Zespół obejmuje:

 � w obszarze biotechnologii:
 ◻ biologiczną eliminację związków organicznych  

i nieorganicznych z wód, ścieków, gleby i powietrza,
 ◻ bioremediację gruntów z produktów ropopochodnych  

(w tym chlorowcopochodnych),
 ◻ biologiczne usuwanie zanieczyszczeń gazowych  

z gazów odlotowych, 
 ◻ biodegradację chłodziw i związków refrakcyjnych 

zawartych w ściekach,
 ◻ badania biosorpcji metali ciężkich ze ścieków  

i bioługowania metali z odpadów;
 � w obszarze mikrobiologii środowiska:

 ◻ badania mikrobiologiczne środowiska i instalacji 
technicznych,

 ◻ badania korozji mikrobiologicznej materiałów budowlanych 
i konstrukcyjnych,

 ◻ badania obecności mikroorganizmów antybiotykoopor-
nych w wodzie, ściekach i osadach ściekowych,

 ◻ ocenę właściwości antybakteryjnych nanocząstek  
i materiałów służących do zabezpieczania różnego rodzaju 
powierzchni (powłoki, lakiery, folie, opakowania).

 
KLIENCI

Adgar Sp. z o.o. sp.k., Bio-Set Sp. z o.o. sp.k., Chemwik Sp. z o.o.,  
CA IMMO International, CORP SA, Cushman & Wakefield Polska  
Sp. z o.o., Ericsson Sp. z o.o., Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, 
Global Partners Group Sp. z  o.o, GO4IT Sp. z  o.o. sp.k., 
Hydrogeotechnika Sp. z o.o., Infinity Doradztwo Inwestycyjne, 
Linegal Chemicals Sp. z  o.o., McKinsey&Company Poland 
Sp. z  o.o., NASK, Nokia Polska, Otwockie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i  Kanalizacji Sp. z  o.o., PAMAR, PMG Partner 
For Business Sp. z  o.o., Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, 
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Purinova Sp. z o.o., 
Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp. z o.o., Sodexo Polska  
Sp. z o.o., Sopur Sp. z o.o., SPIE Polska Sp. z o.o., Tarnobrzeskie 
Wodociągi Sp. z  o.o., TOPAK DRUK, Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim.

#BADANIE MIKROBIOLOGICZNE #KONTROLA SANITARNA
#BIODEGRADACJA #BIOREMEDIACJA #OLEJ
#WŁAŚCIWOŚCI ANTYBAKTERYJNE

KONTAKT

dr hab. inż. Adam Muszyński, prof. uczelni;  
prof. dr hab. Ewa Karwowska
adam.muszynski@pw.edu.pl;  

ewa.karwowska@pw.edu.pl
(+48) 22 234 78 85, (+48) 22 234 59 44,  

is.pw.edu.pl/zb/

 � Ocena zależności pomiędzy układem technologicznym a strukturą 
zbiorowisk mikroorganizmów w osadzie czynnym w układach 
pełnoskalowych z podwyższoną eliminacją biogenów (projekt badawczy 
własny, 2012–2014)

 � Usuwanie metali ciężkich z odpadów przemysłowych przy 
wykorzystaniu mieszanych konsorcjów mikroorganizmów (MNiSW, 
2009–2012)

 � An innovate method for the on-site remediation of polluted soil under 
existing infrastructures (CLEANSOIL – INCO project, 2005–2008)

PATENTY I INNE OSIĄGNIĘCIA

 � patent międzynarodowy: Processes for obtaining intelligent food 
packages (RO130496-A0)

 � patenty krajowe:
 ◻ Bioreaktor do usuwania metali ze ścieków przemysłowych (210890)
 ◻ Sposób biotechnologicznego unieszkodliwiania zużytych chłodziw 

emulsyjnych (204489)
 ◻ Sposób mikrobiologicznego usuwania metali ze ścieków i osadów 

ściekowych (199954)
 ◻ Sposób mikrobiologicznej remediacji gruntów z  produktów 

naftowych (180141)
 � atest higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego 

PZH Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska: Preparat 
biologiczny BIOREM (nr atestu BK/M/0251/01/2019)

 � medal na IV Genius International Invention Exhibition w Budapeszcie 
w 2002 r. za technologię Microbiological leaching of heavy metals from 
sewage sludges

 � brązowy medal podczas International Warsaw Invention Show 2007 
za technologię: Usuwanie metali ciężkich ze ścieków i  szlamów 
galwanizerskich

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � termocykler do reakcji PCR
 � mikroskopy epifluorescencyjne Eclipse 50i z oprogramowaniem NIS 

Elements AR 3.0
 � mikroskop badawczy Eclipse 80i z oprogramowaniem NIS Elements 

AR 3.0 do analiz próbek środowiskowych
 � mikrobiologiczne próbniki powietrza: Merck Mas100 i Mas100 Eco, 

Sampl’air AES Laboratoire, SAS Super ISO
 � systemy do pomiarów respirometrycznych: Lovibond i AL606
 � analizatory OWO: TOC-VCSH i TOC-5000
 � chromatografy gazowe: HP 5890 i HP 7890A z detektorem masowym 

5975C, Head Space Sampler 7964 i Purge Stratum PTC

OFEROWANE USŁUGI

 � kontrolne badania mikrobiologiczne powietrza, wody, ścieków, 
osadów i gleb

 � kontrola sanitarna i  mikrobiologiczna systemów klimatyzacji 
i wentylacji, sieci wodociągowych i ciepłowniczych oraz instalacji 
przemysłowych (w tym oznaczanie bakterii Legionella)

 � analiza ilościowa i jakościowa biocenozy w systemach biologicznego 
oczyszczania ścieków, w  tym identyfikacja bakterii nitkowatych 
(qFISH, PCR)

 � testy biodegradacji zgodnie z normami OECD i ISO, CEN
 � przygotowanie biopreparatów oraz kontrola mikrobiologiczna 

bioremediacji gruntów, biologicznego usuwania zanieczyszczeń 
z  gazów odlotowych, biodegradacji związków refrakcyjnych 
w ściekach

 � ocena właściwości antybakteryjnych materiałów i powłok

ZREALIZOWANE PROJEKTY

 � Development of innovative combined biofilter using waste material 
to treat and deodorize the selected industrial process waste gases 
(POIR 2014–2020, 2017–2020)

 � Inteligentne funkcje opakowań z dodatkiem materiałów 
nanostrukturalnych do zastosowań w ochronie żywności Smartpack 
(ERA-NET MNT, 2012–2015)

https://is.pw.edu.pl/zb/
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ZESPÓŁ INTELIGENTNYCH 
SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA  
W WODĘ I OCZYSZCZANIA 
ŚCIEKÓW

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

Zespół naukowo-wdrożeniowy tworzą pracownicy Politechniki 
Warszawskiej z  Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki 
i Inżynierii Środowiska, z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki 
Lubelskiej oraz Firmy Megabit Sp. z  o.o. Są to specjaliści z  zakresu 
wodociągów i kanalizacji, informatyki, automatyki, geodezji i zarządzania. 
Zespół prowadzi działalność badawczą oraz badawczo-rozwojową, 
realizując projekty zamawiane przez przemysł i jednostki administracji 
państwowej i samorządowej. 
Pracownicy naukowi zespołu (z Politechniki Warszawskiej i Lubelskiej) 
tworzą podstawy teoretyczne i opracowują założenia, które stanowią 
bazę do wdrażania projektów przy wiodącym współudziale firmy  
Megabit Sp. z o.o. Za przykład takiej współpracy w  ramach działań 
zespołu posłużyć mogą projekty B+R „Przygotowanie założeń i wdrożenie 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną 
Przedsiębiorstwa” dla MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o.  
czy „Inteligentny System Zarządzania Siecią Wodociągową 
i Kanalizacyjną w MPWiK w Żywcu Sp. z o.o.”

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � stacjonarne laboratorium analiz środowiskowych, które może 
realizować pełną gamę oznaczeń jakości wody i  ścieków 
wymaganych przez obowiązujący w  Polsce i  w  Europie system 
prawny, a  także wykraczających poza zakres tych wymagań  
(między innymi chromatografy gazowy i  cieczowy zintegrowane  
ze spektrometrem mas oraz ICP, analizator TOC i in.)

 � laboratorium stacjonarne pozwalające na badanie współczynników 
oporów liniowych i miejscowych w rurociągach i armaturze o średnicy 
do 150 mm

 � urządzenia do monitorowania parametrów hydraulicznych pracy sieci 
wodociągowych – przetworniki ciśnienia, przepływomierze, a także 
mobilny analizator jakości wody

 � oprogramowanie do modelowania numerycznego sieci wodociągo-
wych w tym, jakości wody w sieci oraz sieci kanalizacyjnych (EPANET, 
SWMM, WaterGems, SewerGems)

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski  
marian.kwietniewski@gmail.com

(+48) 22 234 53 36
is.pw.edu.pl

#SYSTEMY WODOCIĄGOWE #SYSTEMY KANALIZACYJNE
#ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
#INTELIGENTNE SYSTEMY DIAGNOSTYCZNE #EKSPLOATACJA
#MODELOWANIE #MONITORING #GIS  
#JAKOŚĆ WODY W SYSTEMIE DYSTRYBUCJI

 � optymalizacja nastaw pompowni wodociągowych współpracują-
cych ze sobą, pod kątem minimalizacji zużycia energii elektrycznej 
i podnoszenia efektywności pracy pompowni

 � badania i ocena awaryjności oraz ryzyka dostawy wody i odbioru 
ścieków w jednostkach osadniczych

 � ocena i  identyfikacja źródeł wtórnego zanieczyszczenia wody 
w sieciach wodociągowych i wdrażanie metod przeciwdziałania 
skutkom takiego zanieczyszczenia

 � badanie współczynników oporów liniowych i  miejscowych 
przewodów i  armatury wodociągowej o  średnicach od 8  
do 150 mm

PATENTY

Członkowie Zespołu uzyskali ponad 40 patentów  krajowych  
i zagranicznych, w tym m.in.:

 � wyróżniony na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków 
w  Warszawie 2016 r. Platinum Medal: Sposób wyznaczania 
lokalizacji punktów pomiaru jakości wody przesyłanej w sieciach 
wodociągowych (PAT.222928)

 � wyróżniony na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków 
w Warszawie 2016 r. Gold Medal: Sposób wyznaczania lokalizacji 
punktów pomiaru natężenia przepływu wody przesyłanej 
w sieciach wodociągowych (PAT. 222929)

 � wyróżniony na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków 
w Warszawie 2016 r. Bronze Medal Sposób wyznaczania lokalizacji 
punktów pomiaru ciśnienia wody przesyłanej w  sieciach 
wodociągowych (nr patentu 222930)

 � Sposób i  układ redukcji ciśnienia w  przewodach sieci 
wodociągowych (nr patentu PAT.216560)

 � Vodopravìdna merežă transportuvannă ta kondicìûvannă vodi 
(patent ukraiński nr UA PAT. 103970)

 � wyróżniony na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków 
w Warszawie 2019 r. Gold Medal for Patent „Sewer Chamber”

 � wyróżniony na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Badań 
i Nowych Technologii „Eureka!” w Walencji w 2019 r. Gold Medal for 
Patent „Sewage Well”

 � wyróżniony na Międzynarodowym Warszawskim Pokazie 
Wynalazków IWIS 2019 r. Silver Medal for Patent „Universal Pipe 
Saddle for Water Supply Pipelines Drilling”

 � oprogramowanie do modelowania ruchu wody i zanieczysz-
czeń w ośrodku gruntowo-wodnym FEFLOW

 � oprogramowanie do modelowania zjawisk przepływowych 
w  przewodach pod ciśnieniem (migracja zanieczyszczeń, 
straty ciśnienia etc.)

OFEROWANE USŁUGI

 � planowanie i  wdrażanie Zintegrowanych Inteligentnych 
Systemów Zarządzania Infrastrukturą Techniczną 
obejmujących m.in. GIS, Mb GIS Utility, modele sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej, systemy monitoringu sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej, ocenę awaryjności i ryzyka 
systemu wodociągowego i systemu kanalizacyjnego, systemy 
zdalnego odczytu wodomierzy itp.

 � planowanie i  wdrażanie baz danych typu GIS w  małych 
i  średniej wielkości przedsiębiorstwach wodociągów 
i kanalizacji

 � budowa i  kalibracja modeli numerycznych systemów 
wodociągowych i  kanalizacyjnych – w  oparciu o  dane 
„papierowe” lub o  dostarczone bazy danych GIS 
z przedsiębiorstw

 � ocena warunków hydraulicznych pracy systemów 
wodociągowych i  kanalizacyjnych, badania sprawdzające 
i ukierunkowane na kalibrację modeli numerycznych tych 
systemów

 � planowanie systemów monitoringu sieci wodociągowych 
i sieci kanalizacyjnych (parametrów hydraulicznych i jakości 
wody) ze szczególnym uwzględnieniem optymalnej lokalizacji 
czujników pomiarowych

 � określanie lokalizacji punktów monitorowania przepływu, 
ciśnienia i jakości wody w sieciach wodociągowych, w tym 
punktów dezynfekcji wody oraz wymaganych dawek 
dozowanego chloru

 � integracja danych zawartych w  bazach GIS – danych 
z monitoringu sieciowego – zdalnego odczytu wodomierzy – 
wyników obliczeń symulacyjnych

 � opracowywanie inteligentnych systemów diagnostycznych 
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

http://is.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ INŻYNIERII 
SYSTEMÓW 
CIEPŁOWNICZYCH

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

KONTAKT

dr hab. inż. Małgorzata Kwestarz
malgorzata.kwestarz@pw.edu.pl

+48 22 234 75 06
www.sc.is.pw.edu.pl

Zespół Inżynierii Systemów Ciepłowniczych funkcjonuje  
w ramach Zakładu Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych 
WIBHIŚ. Do najważniejszych kierunków badawczych zespołu 
zaliczyć można: kompleksowe badania i analizy hydrauliczne 
systemów sieciowych w  różnych warunkach eksploatacyj-
nych, w tym analizy eksploatacyjne dotyczące współpracy sieci  
ciepłowniczych z  centralnymi i  rozproszonymi zasobnikami  
ciepła, projektowanie zasobników ciepła, badania dotyczące 
integracji odnawialnych źródeł energii w systemach ciepłow-
niczych i ograniczenia strat ciepła w sieciach ciepłowniczych, 
oceny poziomu ryzyka w sieciach ciepłowniczych.

Działalność naukowo-badawcza jest ściśle związana z aktual-
nymi wyzwaniami stojącymi przed polską energetyką cieplną: 
zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń do atmosfery, zastąpieniem 
węglowych źródeł ciepła źródłami odnawialnymi,  optymalizacją 
parametrów pracy źródeł ciepła i pompowni, w tym rozdziałem 
obciążenia, prognozowaniem zapotrzebowania na ciepło.

Obszarem działalności eksperckiej członków zespołu jest 
również wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby 
zasilania systemów ciepłowniczych i  innych obiektów oraz 
integracja układów skojarzonej produkcji ciepła i  energii 
elektrycznej w  systemach ciepłowniczych i  ich współpraca 
z siecią ciepłowniczą. 

Zespół współpracuje z krajowymi operatorami systemów cie-
płowniczych, zrzeszonymi w Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo 
Polskie oraz prowadzi współpracę międzynarodową z Danish 
Board of District Heating DBDH.POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#MODELOWANIE HYDRAULICZNE SIECI CIEPŁOWNICZYCH 
#SYMULACJA I OPTYMALIZACJA SIECI CIEPŁOWNICZYCH #HYBRYDOWE 
I POLIGENERACYJNE ŹRÓDŁA ENERGII #MAGAZYNOWANIE CIEPŁA 
#ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI CIEPŁOWNICZYMI #EFEKTYWNOŚĆ 
ENERGETYCZNA SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH I ŹRÓDEŁ CIEPŁA

ZREALIZOWANE PROJEKTY

 � Wykonanie projektu koncepcyjnego Zielonej Stacji Paliw 
z przedstawieniem propozycji zastosowania i wdrożenia rozwiązań 
technicznych i technologicznych (2019)

 � Efektywność energetyczna dużych systemów wody chłodzącej 
(2018)

 � Odpady komunalne i  osady ściekowe jako źródła energii dla 
miejskich systemów ciepłowniczych (2017)

 � Studium dot. wpływu termomodernizacji na Model Warszawskiego 
Ciepła Systemowego (2017)

 � Odzysk Energii z Odpadów Komunalnych i Biomasy (2015–2016)
 � Projekt i nadzór autorski nad realizacją inwestycji Akumulator 

ciepła w EC Siekierki w Warszawie (2008–2009)

INNE OSIĄGNIĘCIA

 � Statuetka Godła Promocyjnego „Teraz Polska” dla Akumulatora 
ciepła dla systemów ciepłowniczych w Polsce (2017)

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � LABORATORIUM SYSTEMÓW DYSPOZYTORSKICH                               
W CIEPŁOWNICTWIE

 � symulator sieci ciepłowniczej o dowolnej konfiguracji SimNet 
SSHeat

OFEROWANE USŁUGI

 � ekspertyzy i opinie w zakresie projektowania i eksploatacji 
systemów dystrybucji ciepła i chłodu

 � projektowanie zasobników ciepła, w  tym analiza 
termodynamiczna i dobór elementów

 � analiza parametrów pracy źródeł ciepła i pompowni   
(w partnerstwie z Fluid Systems Sp. z o.o.)

 � analiza współpracy odnawialnych źródeł energii z systemami 
ciepłowniczymi

 � audyty energetyczne systemów ciepłowniczych
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ZESPÓŁ INŻYNIERII 
SYSTEMÓW 
GAZOWNICZYCH 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

KONTAKT

dr hab. inż. Maciej Chaczykowski, prof. uczelni
maciej.chaczykowski@pw.edu.pl

+48 22 234 50 57
www.ig.is.pw.edu.pl

Zespół Inżynierii Systemów Gazowniczych WIBHIŚ jest liczącym 
się w  kraju i  za granicą ośrodkiem wiedzy specjalistycznej 
z  zakresu technicznych problemów dotyczących przesyłu, 
dystrybucji i użytkowania gazu. Najważniejszymi zagadnieniami 
prowadzonej działalności Zespołu jest hydraulika przepływu 
gazu, symulacja i  optymalizacja sieci oraz modelowanie 
matematyczne elementów sieci, w tym poprawa efektywności 
energetycznej stacji gazowych i tłoczni.

Jednocześnie zespół prowadzi prace badawcze w  zakresie 
technologii pomiarów ilości i jakości strumienia gazu, estymacji 
stanu, prognozy zużycia gazu, systemów dyspozytorskich 
(SCADA), wykrywania i  lokalizacji nieszczelności w  sieciach 
gazowych, oceny poziomu ryzyka w sieciach gazowych, analizy 
niezawodności i  bezpieczeństwa eksploatacji oraz roli sieci 
gazowych w  procesie integracji systemów energetycznych 
(systemy multienergetyczne, gospodarka wodorowa).

Zespół współpracuje z  krajowymi operatorami systemów 
gazowniczych zrzeszonymi w Izbie Gospodarczej Gazownictwa 
oraz prowadzi współpracę międzynarodową z Departamentem 
Transportu, Energii i  Klimatu w  European Commission Joint 
Research Centre w Petten.

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#METODY OBLICZENIOWE W TRANSPORCIE I DYSTRYBUCJI GAZU 
#TECHNICZNE PROBLEMY PRZESYŁU I DYSTRYBUCJI GAZU 
#TECHNIKA POMIAROWA W GAZOWNICTWIE #OPERATORSTWO 
SIECI GAZOWYCH #UŻYTKOWANIE GAZU

WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE

 � Sposób redukcji ciśnienia paliw gazowych (PAT.230197)
 � Hybrydowa instalacja do podgrzewania gazu w stacjach gazowych 

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, zgłoszenie wzoru 
użytkowego (W.126555) 

 � Instalacja do podgrzewania gazu w  stacjach gazowych 
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, zgłoszenie wzoru 
użytkowego (W.126554)

 � Układ oraz sposób dozowania wodoru do sieci gazowej (P.429432)

WYBRANE PROJEKTY

 � Gas metering uncertainty study for Tommeliten Alpha field 
development (PGNiG Norway) (2019–2020)

 � Gas composition tracking in transient pipeline flow (Gassco)  
(2017–2018)

 � Opracowanie optymalnych koncepcji zagospodarowania 
złóż niekonwencjonalnych z  uwzględnieniem aspektów 
środowiskowych i społecznych (ResDev) (Blue Gas – Polski Gaz 
Łupkowy, NCBR) (2014–2016)

 � Analiza możliwości wykorzystania ekspanderów prądotwórczych 
na stacjach gazowych  wysokiego ciśnienia (Operatora Gazociągów 
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.) (2013)

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � lokalna sieć komputerowa wyposażona w oprogramowanie do 
zarządzania sieciami gazowymi: 

 ◻ SimNet SSGas, SimNet TSGas
 ◻ specjalistyczne oprogramowanie do analizy układów 

energetycznych GateCycle 6.1, Cycle-Tempo 
 � LABORATORIUM POMIARÓW PRZEPŁYWU DO BADAŃ 

PRZEPŁYWOMIERZY z dwoma rodzajami etalonów: 
 ◻ dysze o przepływie krytycznym 
 ◻ gazomierze turbinowe o zakresie pomiarowym 400 m3/h

 � LABORATORIUM SYSTEMÓW DYSPOZYTORSKICH:
 ◻ oprogramowanie Telegyr TG8000 All-In-One
 ◻ TelWin SCADA

OFEROWANE USŁUGI

Zespół oferuje szeroki zakres usług obliczeniowych obejmujących 
techniczne analizy sieci, włączając opracowywanie algorytmów 
(monitoring, symulacja, optymalizacja, sterowanie, bazy danych, 
GIS, SCADA). Usługi realizowane są w  partnerstwie z  Fluid 
Systems Sp. z o.o. Pozostałe prace badawcze dotyczą problemów 
takich, jak:

 � opracowywanie algorytmów prowadzenia ruchu sieci 
i  wdrażanie systemów minimalizacji strat gazu na skutek 
nieszczelności sieci

 � przygotowywanie programów zarządzania sieciami gazowymi 
dla operatorów sieci – obliczanie akumulacyjności sieci, 
śledzenie jakości gazu w sieci

 � lokalne układy automatyki stosowane w  przemyśle 
gazowniczym, w tym procesy zatłaczania wodoru i biometanu
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ZESPÓŁ PROJEKTOWY 
SILNIKÓW TŁOKOWYCH 

INŻYNIERIA MECHANICZNA; ENERGETYKA
KONTAKT

dr inż. Paweł Mazuro
pawel.mazuro@pw.edu.pl

(+48) 22 234 52 77
www.facebook.com/GenekoPW

Zespół Projektowy Silników Tłokowych znajduje się w Instytu-
cie Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym Energetyki 
i Lotnictwa PW i jest jedynym w Polsce ośrodkiem, w którym 
prowadzone są badania nad całkowicie nowymi konstrukcjami 
silników tłokowych.  

Prace obejmują nie tylko analizy teoretyczne (symulacje nu-
meryczne procesów spalania, przepływów, wytrzymałości),  
ale też budowę i  testy prototypów – dysponuje mobil-
ną hamownią silnikową o  możliwościach badawczych do  
2200 kW. Zespół od ponad 20 lat prowadzi prace nad kon-
strukcją, wykonaniem oraz badaniami kolejnych prototy-
pów silników o  niekonwencjonalnym układzie kinematycz-
nym, nazwanych rewolwerowymi. Dzięki zastosowanym 
w  nich rozwiązaniom uzyskuje się stosunkowo prosty pod 
względem konstrukcji system zmiennego stopnia sprężania  
oraz pseudoadiabatyczne komory spalania. Podnosi to spraw-
ność silnika oraz umożliwia wielopaliwowość – zarówno  
na paliwach płynnych, jak i gazowych. 

Ze względu na powiązania z Wydziałem MEiL oraz dobrą znajo-
mość branży Zespół potrafi zaprojektować i wdrożyć do produk-
cji np. silnik do napędu dużych, wojskowych dronów bojowych. 
Na przestrzeni lat, w  ramach projektów finansowanych 
przez MNiSW, NCBR oraz środków prywatnych, wykona-
no i  przetestowano cztery prototypy (o  rozpiętości mocy  
od 0,5 kW do ponad 1MW – w piątym, składanym obecnie silniku).  
W prace zaangażowani są partnerzy z przemysłu, m.in. firma  
Pimet, udostępniająca nowoczesny park maszynowy oraz Horus 
Energia (lider branży zespołów prądotwórczych w Polsce).

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#SILNIKI TŁOKOWE #ENERGETYKA ROZPROSZONA 
#PALIWA GAZOWE #PALIWA NIEKONWENCJONALNE 
#HAMOWNIA SILNIKOWA #SILNIK WIELOPALIWOWY

OFEROWANE USŁUGI

 � ocena możliwości zastosowania posiadanego przez Klienta 
paliwa do napędu silnika spalinowego

 � badania silnika rewolwerowego na paliwach dostarczonych 
przez Klienta

 � projekt konstrukcyjny, technologiczny oraz wdrożenie  
do produkcji silnika na wybrane paliwo

 � projekty silników spalinowych dla branż takich jak: energetyka 
rozproszona, pojazdy wojskowe, drony

Ze względu na specyfikę branży Zespół zainteresowany jest 
przede wszystkim długoletnią współpracą z Klientami w zakresie 
wyżej wymienionych usług, w tym różnych sektorów przemysłu, 
szczególnie: 

 � energetyki rozproszonej – oferta skierowana jest przede 
wszystkim do biogazowni oraz zakładów produkcyjnych,  
w których jako produkt uboczny powstają gazy o niskiej wartości 
opałowej i  zmiennym składzie (np. gazyfikacja odpadów, 
utylizacja opon, gazy flarowe)

 � wojskowego – istnieje możliwość zaprojektowania i wdrożenia 
do produkcji wielopaliwowego silnika do polskich czołgów  
i pojazdów gąsienicowych

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � mobilne kontenerowe stanowisko badawcze silnika rewolwe-
rowego, w skład którego wchodzą wszystkie niezbędne insta-
lacje oraz systemy pomiarowe, m.in.: 

 ◻ system akwizycji danych firmy National Instruments
 ◻ specjalistyczne czujniki ciśnienia (m.in. czujniki indykato-

rowe, pulsacji ciśnienia) światowych marek (Kistler, Kulite, 
Imes)

 ◻ hamulec elektrowirowy (Froude-Hofman) oraz hamulec 
wodny (Power-Test)

 ◻ momentomierze, w tym momentomierz bezłożyskowy HBM
 ◻ specjalistyczne urządzenia do pomiaru składu gazu (anali-

zator Xstream, chromatograf gazowy)

WYBRANE PROJEKTY

 � Badania wysokosprawnego silnika wykorzystującego techno-
logię HCCI do zastosowań w energetyce rozproszonej (NCBR, 
PBS, 2016–2020)

 � Investigations of Homogeneous Charge Compression Ignition 
in an innovative barrel engine (NCBR, Polsko-Norweska 
Współpraca Badawcza, 2014–2017) 

 � Konstrukcja 5-cylindrowego wysokoprężnego bezkorbowego 
silnika lotniczego o pojemności 3000 cm3 i o osiach cylindrów 
równoległych do osi wału silnika (MNiSW, 2007–2009)

 � Projekt, budowa i badania dwucylindrowego, dwusuwowego 
silnika rewolwerowego PAMAR 2 o  pojemności 600 cm3    
(finansowanie prywatne, 2005–2007)

 � Teoria i badania spalinowego silnika tłokowego o cylindrach 
równoległych do osi wału (MNiSW, 2004–2006)

mailto:pawel.mazuro%40pw.edu.pl?subject=
http://www.facebook.com/GenekoPW
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ZESPÓŁ ENERGETYKI 
BUDYNKU  
I WYKORZYSTANIA OZE 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

#ENERGETYKA BUDYNKU #INTERAKTYWNE ENERGETYCZNIE BUDYNKI 
#ENERGETYKA SŁONECZNA BUDYNKU #SYSTEMY ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 
W BUDYNKACH #PROCESY CIEPLNE I WILGOTNOŚCIOWE #MODELOWANIE 
MATEMATYCZNE #SYMULACJA NUMERYCZNA #OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW 
#TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW #CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 
BUDYNKÓW #OCENA W CYKLU ŻYCIA #OPTYMALIZACJA WIELOKRYTERIALNA

Trzon Zespołu stanowią pracownicy Zakładu Chłodnictwa 
i  Energetyki Budynku, jednego z  pięciu Zakładów wcho-
dzących w  skład Instytutu Techniki Cieplnej na Wydziale  
Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa PW.   

Oferuje szeroki zakres możliwej współpracy: konsultacje, eks-
pertyzy, analizy stanu istniejącego i propozycje jego poprawy, 
projekty nietypowych rozwiązań i szkolenia. 

Główne obszary zainteresowań Zespołu obejmują: 
 � efektywność energetyczną budynków, 
 � energetyczną efektywność systemów wewnętrznych: 

 ◻ ogrzewania,
 ◻ chłodzenia,
 ◻ wentylacji,
 ◻ przygotowalni ciepłej wody użytkowej,

 � wykorzystanie odnawialnych źródeł energii:
 ◻ systemy słoneczne pasywne i aktywne: systemy pa-

sywne i semi pasywne, aktywne systemy słonecznego 
ogrzewania i chłodzenia, systemy fotowoltaiczne, sys-
temy fotowoltaiczno/cieplne – PVT,

 ◻ zintegrowane wieloźródłowe systemy energetyczne 
wykorzystujące odnawialne źródła energii,  

 ◻ systemy z pompami ciepła pracującymi w cyklu grzania 
i chłodzenia skojarzonymi z instalacjami fotowoltaicz-
nymi,

 � inne niekonwencjonalne rozwiązania:
 ◻ krótko- i długoterminowe magazynowanie ciepła, 
 ◻ trójgenerację; skojarzone pozyskanie ciepła, chłodu 

i energii elektrycznej w systemach bazujących na wy-
korzystaniu odnawialnych źródeł energii.

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Dorota Chwieduk 
dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk 

 dorota.chwieduk@pw.edu.pl,  
hanna.jedrzejuk@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 52 27
 www.itc.pw.edu.pl/Pracownicy/Badaw-

czo-dydaktyczni/Chwieduk-Dorota
www.itc.pw.edu.pl/Pracownicy/Badawczo-dydak-

tyczni/Jedrzejuk-Hanna

Zespół oferuje również optymalizację rozwiązań technicznych: ener-
getyczną, w cyklu życia (LCA). Wykonuje także analizy i symulacje 
numeryczne.

WYBRANE PROJEKTY

 � Niekonwencjonalne metody konwersji i magazynowania energii 
oraz rozwiązania materiałowo–instalacyjnej energetyki odnawial-
nej zwiększające efekt energooszczędności i samowystarczalności 
energetycznej budynków (POIG, 2010–2013)

 � Ocena techniczna kolektorów słonecznych i instalacji słonecznej. 
Stan kolektorów słonecznych zainstalowanych w szpitalu. Badanie 
kolektora słonecznego. Badanie charakterystyk cieplnych (2012)

 � Opracowanie zawierające model matematyczny doboru 
gruntowego zasobnika ciepła. Narzędzie obliczeniowe GHEx 
przeznaczone do symulacji gruntowych magazynów ciepła 
(podwykonawca, NCBR, 2013)

 � Building Integrated Solar Thermal Systems (BISTS) (COST Action 
KE TU1205, 2013–2017)

 � Badania oraz przygotowanie do wdrożenia technologii wytwarzania 
energii i ciepła w kotłowni zasilanej zmikronizowaną biomasą 
(NCBR, BIOSTRATEG, 2015–2019) 

OFEROWANE USŁUGI

 � analizy PESTEL/SWOT w  odniesieniu do technologii 
energetyki budynku, w  szczególności wykorzystujących 
odnawialne źródła energii 

 � studium wykonalności w odniesieniu do potencjału teore-
tycznego i technicznego stosowania systemów energetyki 
odnawialnej na obszarze osiedli, gmin, miast; tworzenie  
klastrów energetycznych 

 � ekspertyzy opłacalności energetycznej i  ekonomicznej  
stosowania innowacyjnych systemów energetycznych wy-
korzystujących OZE 

 � audyty energetyczne budynków, charakterystyki 
energetyczne budynków

mailto:%20dorota.chwieduk%40pw.edu.pl%20%20%20?subject=
mailto:hanna.jedrzejuk%40pw.edu.pl%20%20?subject=
http://www.itc.pw.edu.pl/Pracownicy/Badawczo-dydaktyczni/Chwieduk-Dorota
http://www.itc.pw.edu.pl/Pracownicy/Badawczo-dydaktyczni/Chwieduk-Dorota
http://www.itc.pw.edu.pl/Pracownicy/Badawczo-dydaktyczni/Jedrzejuk-Hanna2
http://www.itc.pw.edu.pl/Pracownicy/Badawczo-dydaktyczni/Jedrzejuk-Hanna2
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ZESPÓŁ TECHNOLOGII 
WODOROWYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

#OGNIWA PALIWOWE #WODÓR #TECHNOLOGIE WODOROWE 
#ELEKTROLIZA #WYSOKOSPRAWNA KONWERSJA ENERGII #ORC
#MAGAZYNOWANIE ENERGII #OBIEGI NA PARAMETRY NADKRYTYCZNE 

Zespół badawczy składa się z  pracowników  
Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa 
PW oraz Wydziału Inżynierii Chemicznej i Proce-
sowej PW. 

Jego członkowie realizują obecnie kilka pro-
jektów badawczych finansowanych m.in. przez 
Narodowe Centrum Badań i  Rozwoju. Prowa-
dzone w ramach nich działania koncetrują się na 
temacie ogniw paliwowych. 

Zespół zgromadził bogate doświadczenie w re-
alizacji zróżnicowanych projektów z parterami 
biznesowymi. Posiada również kompetencje do 
opracowywania ekspertyz oraz patentowania 
wypracowywanych rozwiązań.

Partnerem przemysłowym Zespołu jest spółka 
spin-off Politechniki Warszawskiej, Fuel Cell 
Poland Sp. z  o.o. Do przykładowych klientów 
zespołu należą takie spółki jak PKN Orlen S.A., 
TAURON Polska Energia S.A. itp.

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Jarosław Milewski
jaroslaw.milewski@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 52 07
www.itc.pw.edu.pl

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � stanowisko do badań wysokotemperaturowych ogniw pa-
liwowych 

 � stanowisko do pomiarów spektroskopii impedancyjnej 
 � chromatograf gazowy 
 � mikroskop optyczny do analizy powierzchni 
 � piec o kontrolowanej atmosferze 
 � młyny kulowe 
 � tape caster 
 � mieszalniki próżniowe

WYBRANE PROJEKTY

 � Modular system based on Molten Carbonate Fuel Cells 
with tailored composite membranes designed for specific 
flue gas compositions oriented into CCS integration with 
an industrial power plant (POLNOR CCS2019, 2020–2023) 

 � Wysokosprawne węglanowe ogniwa paliwowe (NCBR, 
2015–2018) 

 � TENNESSEE: Opracowanie przemysłowej konstrukcji wę-
glanowych ogniw paliwowych oraz ceramicznych elektro-
lizerów dających możliwość integracji z instalacjami ener-
getycznymi power-to-gas (Tauron Wytwarzanie, 2018–2023) 

 � Innowacyjne węglowo-ceramiczne materiały kompozytowe 
jako technologie wychwytu i utylizacji CO2 dla zrównoważo-
nej energetyki (NCBR, 2017–2020)

OFEROWANE USŁUGI

 � certyfikacja ogniw paliwowych 
 � certyfikacja ogniw fotowoltaicznych 
 � certyfikacja akumulatorów 
 � pomiary impedancyjne 
 � pomiary składu gazów 

PATENTY

 � Instalacja do separacji dwutlenku węgla oraz recyrkulacji 
paliwa dla ogniw MCFC (PAT.236053) 

 � Sposób regeneracji elektrolitu węglanowego ogniwa 
paliwowego (PAT.234555) 

 � Stanowisko do pomiarów elektrochemicznych w środowi-
sku stopionych soli w warunkach wysokotemperaturowych 
(P.421492) 

 � Cathode with multi functional layer for Molten Carbonate 
Fuel Cells [Katoda węglanowego ogniwa paliwowego  
z warstwą wielofunkcyjną] (P.430869) 

 � Sealing for high temperature fuel cells [Uszczelnienie 
wysokotemperaturowych ogniw paliwowych] (P.422085)

mailto:jaroslaw.milewski%40pw.edu.pl%20%20?subject=
http://www.itc.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ RACJONALNEGO 
UŻYTKOWANIA ENERGII 
(RUE)
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

#AUDYT ENERGETYCZNY #AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 
#EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA #GOSPODAROWANIE ENERGIĄ 
#ZARZĄDZANIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #MOC BIERNA
#UKŁADY NAPĘDOWE #SMART GRIDS #PROSUMENT
#RACJONALNE UŻYTKOWANIE ENERGII #ELEKTROTERMIA 
#POMPY #SPRĘŻONE POWIETRZE #INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zespół RUE działa na Wydziale Mechanicznym Energe-
tyki i Lotnictwa PW w Instytucie Techniki Cieplnej.

Zespół prowadzi prace badawcze m.in. z zakresu moż-
liwości poprawy efektywności energetycznej w ramach 
inteligentnych sieci energetycznych i instalacji elek-
trycznych. Opracowuje również koncepcje racjonali-
zujące wykorzystanie energii w przemyśle i budynkach, 
bada strukturę zapotrzebowania na energię wśród  
różnych grup odbiorców, a także wykonuje analizy 
w kontekście problematyki aktualnej polityki energe-
tycznej i klimatycznej.  

Swoje usługi kieruje do wszystkich branż zainteresowa-
nych oszczędnym, acz racjonalnym wykorzystywaniem 
zasobów energetycznych, operatorów sieci energetycz-
nych: odbiorców przemysłowych, usługowych, również 
małych i średnich przedsiębiorstw, zarządców budyn-
ków także urzędów i instytucji.  

Wśród klientów można wyróżnić firmy sektora energe-
tycznego, jak Stoen Operator Sp. z o.o. czy PKN Orlen  
S.A. oraz przedsiębiorców z grupy MŚP.

KONTAKT

dr hab. inż. Sławomir Bielecki 
slawomir.bielecki@pw.edu.pl

(+48) 22 234 51 67
www.itc.pw.edu.pl/Struktura/Zaklady/Zaklad-

-Racjonalnego-Uzytkowania-Energii

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � analizatory jakości energii elektrycznej 
 � miernik parametrów instalacji elektrycznej 
 � miernik bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego 
 � multimetry laboratoryjne 
 � miernik natężenia oświetlenia i luminancji 
 � przepływomierze ultradźwiękowe i elektromagnetyczne 
 � ciśnieniomierze do cieczy 
 � pirometr 
 � optyczne obrotomierze przemysłowe 
 � momentomierz przemysłowy 
 � sonometr 
 � mierniki do pomiaru instalacji sprężonego powietrza 
 � mierniki do pomiaru pomp i instalacji pompowych 

OFEROWANE USŁUGI

 � audyty energetyczne i audyty efektywności energetycznej 
(użytkowanie energii elektrycznej czynnej i biernej, instala-
cji pompowych, sprężonego powietrza, oświetlenia, wytwa-
rzania i dystrybucji ciepła)  

 � analiza i pomiary przepływów energii elektrycznej oraz pa-
rametrów jakości energii elektrycznej 

 � badania instalacji i urządzeń pod kątem ich wpływu na ja-
kość energii elektrycznej 

 � analizy zużycia i zapotrzebowania na energię  
 � badania modeli zarządzania konsumpcją i wytwarzaniem 

energii, opracowywanie i wskazywanie scenariuszy mody-
fikacji 

 � koncepcje modernizacji instalacji pompowych, wentylato-
rowych oraz ich napędów, instalacji sprężonego powietrza 
pod kątem obniżenia zużycia energii oraz niezawodności 

 � badanie zasadności oraz efektów energetycznych, ekono-
micznych i ekologicznych wprowadzenia wysokosprawnej 
kogeneracji 

WYBRANE PROJEKTY

 � Opracowanie metodyki oceny możliwości rewitalizacji  
budynków przez firmy z sektora MŚP według kryteriów zrów-
noważonego rozwoju („Naukowcy dla gospodarki Mazow-
sza – Klaster Bioenergia dla Regionu”, CBI, projekt współ-
finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, 
2012–2014)  

 � Badania modelu dyfuzji rozwoju odnawialnych technologii 
wytwórczych energii oraz inteligentnych pomiarów zużycia 
energii (UE, Horyzont 2020, INNOPATHS, 2017–2020) 

 � Analiza rzeczywistego zapotrzebowania na moc dla budyn-
ków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych na podstawie 
danych z układów pomiarowych (badania zlecone przez  
Innogy Stoen Operator, 2019)

 � Analiza współczynników jednoczesności w czasie kwaran-
tanny krajowej dla budynków mieszkalnych na podstawie 
danych z układów pomiarowych (badania zlecone przez  
Innogy Stoen Operator, 2020) 

 � Badanie i zastosowanie charakterystyk zupełnych pomp wi-
rowych w celu zwiększenia ich niezawodności oraz efektyw-
ności energetycznej transportu cieczy, zwłaszcza w energe-
tyce (MNiSW, 2010) 

 � Określenie możliwych do uzyskania oszczędności energii 
w wyniku zamiany sposobu regulacji wydajności wentyla-
torów spalin zabudowanych na kotłach w Elektrociepłowni 
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku (PKN 
Orlen S.A., 2019) 

PATENTY

 � Układ kontroli i zabezpieczenia przemiennika prądowego 
(PAT.204310B)

 � Układ zasilacza (PAT.205020B1)
 � Urządzenie do prostowania i wyrównywania strumienia 

cieczy przed wirnikiem pompy wirowej dwustrumieniowej 
(PAT.215467)

mailto:slawomir.bielecki%40pw.edu.pl%20?subject=
http://www.itc.pw.edu.pl/Struktura/Zaklady/Zaklad-Racjonalnego-Uzytkowania-Energii
http://www.itc.pw.edu.pl/Struktura/Zaklady/Zaklad-Racjonalnego-Uzytkowania-Energii
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ZESPÓŁ DS. ENERGETYKI 
CIEPLNEJ  
ORAZ MAGAZYNOWANIA 
ENERGII
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

#POMIARY EMISYJNE INSTALACJI ENERGETYCZNYCH 
#POMIARY BILANSOWE KOTŁÓW 
#ANALIZY BILANSOWE UKŁADÓW ENERGETYCZNYCH 
#ANALIZY EGZERGETYCZNE INSTALACJI ENERGETYCZNYCH 

Zespół wywodzi się z Wydziału Mechanicznego Energe-
tyki i Lotnictwa PW, Instytutu Techniki Cieplnej, Zakładu 
Maszyn i Urządzeń Energetycznych. 

Głównymi obszarami działalności Zespołu są badania 
naukowe, projekty oraz ekspertyzy obejmujące zagad-
nienia szeroko pojętej energetyki cieplnej oraz techno-
logii magazynowania energii elektrycznej. 

Zespół w swojej ofercie posiada realizację zarówno ana-
liz specjalistycznych wymagających zaawansowanego 
oprogramowania (np. oprogramowanie z zakresu nume-
rycznej mechaniki płynów), jak i realizację doradztwa 
w zakresie rozwiązań technicznych (studia wykonalno-
ści, audyty energetyczne).  Ważnym elementem działal-
ności są badania stanowiskowe w zakresie parametrów 
emisyjnych oraz bilansowych instalacji spalania. Wśród 
dotychczasowych klientów znalazły się duże przedsię-
biorstwa energetyczne (m.in. Enea  S.A. czy PKN Orlen 
S.A.), mniejsze zakłady lokalne (w  tym PEC Siedlce, 
OPEC Grudziądz, MPEC Olsztyn) oraz przedsiębiorstwa 
technologiczne.  

KONTAKT

dr hab. inż. Piotr Krawczyk, prof. uczelni 
piotr.krawczyk@pw.edu.pl

(+48) 22 234 52 93

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � zestaw do analizy składu gazów GASMET DX 4000  
wraz z oprzyrządowaniem

 � specjalistyczna kamera termowizyjna
 � zestaw termopar aspiracyjnych do pomiarów rozkładów 

temperatury spalin w kotłach 
 � zestaw do nieinwazyjnego monitorowania przepływu w in-

stalacjach energetycznych 
 � oprogramowanie z  zakresu numerycznej mechaniki 

płynów (np. Ansys Fluent) 

WYBRANE PROJEKTY

 � Opracowanie predykcyjnego systemu sterowania instala-
cją SNCR służącą do redukcji emisji NOx dla węglowych 
kotłów rusztowych (NCBR, 2017–2019) 

 � Wykonanie analizy egzergetycznej bloku klasy 500 MW 
(ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., 2020) 

 � Analiza techniczno-       ekonomiczna inwestycji polegającej 
na wykorzystaniu paliwa alternatywnego pochodzącego 
z odpadów komunalnych do produkcji ciepła dla systemu 
ciepłowniczego miasta Grudziądz (OPEC-INEKO Sp. z o.o., 
2017)

 � Analiza opłacalności zabudowy przemienników częstotli-
wości do regulacji wentylatorów spalin w EC PKN ORLEN 
w Płocku (Orlen S.A., 2018) 

 � Studium wykonalności inwestycji polegającej na wyko-
rzystaniu ciepła odpadowego do suszenia paliw biomaso-
wych na potrzeby EC Mondi Świecie S.A. (Mondi Świecie 
S.A., 2018) 

OFEROWANE USŁUGI

 � realizacja specjalistycznych analiz bilansowych instalacji 
energetycznych zarówno w oparciu o energię, jak i egzergię 

 � realizacja badań bilansowych i  emisyjnych instalacji 
energetycznych

 � badania w zakresie energetycznego wykorzystania odpadów 
i biomasy 

 � studia wykonalności i ekspertyzy w zakresie modernizacji 
oraz rozwoju instalacji energetycznych

 � analizy w  zakresie współpracy magazynów energii 
z instalacjami wytwórczymi (np. instalacjami OZE) 

 � badania modelowe z  wykorzystaniem numerycznej 
mechaniki płynów instalacji energetycznych (kotły, turbiny)

 � doradztwo i projektowanie instalacji oczyszczania spalin dla 
kotłów (np. SNCR, SCR) 

PATENTY

 � Metoda podwyższania sprawności adiabatycznego układu 
magazynowania energii w skroplonym powietrzu poprzez 
zastosowanie dodatkowego modułu parowego (PAT.236372)

 � Instalacja do magazynowania energii w skroplonym powie-
trzu i odzysku energii z obiegiem parowym (Numer patentu/
prawa: 236371)

 � Sposób i instalacja selektywnej, niekatalitycznej redukcji 
tlenków azotu w  kotłach rusztowych (Numer patentu/
prawa: 506/2017)

 � Instalacja do magazynowania energii w skroplonym powie-
trzu z modułem separacji tlenu (PL233789)

 � Lanca wtryskowa do wprowadzania reagenta do kotłów 
energetycznych (PL236482)

mailto:piotr.krawczyk%40pw.edu.p?subject=
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LABORATORIUM 
DETONACJI GAZOWYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

#SPALANIE #DEFLAGRACJA #PROCESY SPALANIA  
#PARAMETRY WYBUCHOWOŚCI #GRANICE WYBUCHOWOŚCI 
#GRANICE PALNOŚCI #PARAMETRY PALNOŚCI #DETONACJA 
#MIESZANINY GAZOWE #SYMULACJE NUMERYCZNE #WODÓR

Laboratorium Detonacji Gazowych funkcjonuje 
w ramach Zakładu Silników Lotniczych na Wydziale 
Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa PW. 

Prace prowadzone w Laboratorium obejmują szero-
ko pojęte procesy spalania ze szczególnym uwzględ-
nieniem spalania detonacyjnego i procesu przejścia  
od spalania deflagracyjnego do detonacyjnego.  
Ponadto obszar badawczy Zespołu obejmuje badanie 
podstawowych parametrów spalania paliw gazowych 
i paliw ciekłych. 

Laboratorium dysponuje wieloma unikatowymi  
stanowiskami badawczymi m.in. rurami detonacyjny-
mi, rurą uderzeniową, maszynami pojedynczego sprężu  
czy stanowiskami do badania zapłonu wysokociśnienio-
wej strugi wodoru.  

W Laboratorium zrealizowany został szereg projektów 
naukowych finansowanych w ramach grantów krajo-
wych oraz  zagranicznych. Dotychczasowi partnerzy 
obejmują m.in. Shell Research Ltd UK, Karlsruhe Uni-
versity of Technology, Ulster University, University of 
South-Eastern Norway, Centralny Instytut Ochrony 
Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. 

Zespół jest zainteresowany współpracą z innymi 
instytutami badawczymi oraz partnerami z branży 
petrochemicznej i ‘wodorowej’.

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk 
dr inż. Wojciech Rudy 

andrzej.teodorczyk@pw.edu.pl,
wojciech.rudy@pw.edu.pl

(+48) 22 234 52 26, (+48) 22 234 52 41 
www.itc.pw.edu.pl/Pracownicy/Badawczo-dydak-

tyczni/Teodorczyk-Andrzej  
www.itc.pw.edu.pl/Pracownicy/Badawczo-dydak-

tyczni/Rudy-Wojciech

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � rury detonacyjne (do 6 m długości) wraz z  niezbędnym 
oprzyrządowaniem pomiarowym (o częstotliwości próbko-
wania do 10 MHz)   

 � 20-L zbiornik badawczy wg normy badawczej PN-EN 1839, 
PN-EN 15697 

 � 0,4-L wysokociśnieniowa przezierna komora do badania 
laminarnej prędkości spalania 

 � komora do badania procesu samozapłonu wodoru i jego 
mieszanin 

 � aparat do oznaczania temperatury zapłonu metoda Pensky-
-Martens wg ASTM D 93  

 � wysokociśnieniowa rura uderzeniowa 
 � maszyna pojedynczego sprężu 
 � oprogramowanie numeryczne: Cantera, OpenFoam, ANSYS  

WYBRANE PROJEKTY

 � HYSAFE – Safety of Hydrogen as an Energy Carrier (UE,  
6 Program Ramowy, Network of Excellence, 2004– 2009) 

 � GENFUEL – Addressing fundamental challenges in the 
design of new generations FUELS (UE, 7 Program Ramowy, 
Marie-Curie Action Project, Industry-Academia Partnership 
Pathways, 2014–2018) 

 � LACOMECO: HYKA – DETHYD – Detonations in partially 
confined layers of hydrogen-air mixtures (UE, 7 Program 
Ramowy, 2010–2011) 

 � Określenie parametrów flash-point i  explosion- 
-point dla wybranych paliw ciekłych oraz ich wpływu  
na bezpieczeństwo magazynowania i transportu tych paliw 
(NCBR, 2010–2013) 

 � Badania mechanizmu przejścia od spalania deflagracyjnego 
do detonacyjnego dla mieszaniny gazów metanu, wodoru 
i powietrza (MNiSW, 2006–2009) 

OFEROWANE USŁUGI

 � usługi badawcze w  zakresie szeroko pojętego spalania, 
ekspertyzy specjalistyczne 

 � badania podstawowych parametrów palności (wybuchowo-
ści) i detonacyjności gazów i par cieczy  

 � pomiar wielkości komórek detonacyjnych, odległości rozbie-
gowych, nadciśnień i prędkości propagacji 

 � badanie przerywaczy płomieni/detonacji, aktywnych 
układów gaszenia w rurociągach 

 � badanie zjawiska samozapłonu wodoru podczas wysokoci-
śnieniowego wypływu 

 � symulacje numeryczne przy użyciu komercyjnych oraz wła-
snych kodów numerycznych: 3D, 2D, 0-D  

mailto:andrzej.teodorczyk%40pw.edu.pl?subject=
mailto:wojciech.rudy%40pw.edu.pl?subject=
http://www.itc.pw.edu.pl/Pracownicy/Badawczo-dydaktyczni/Teodorczyk-Andrzej   
http://www.itc.pw.edu.pl/Pracownicy/Badawczo-dydaktyczni/Teodorczyk-Andrzej   
http://www.itc.pw.edu.pl/Pracownicy/Badawczo-dydaktyczni/Rudy-Wojciech
http://www.itc.pw.edu.pl/Pracownicy/Badawczo-dydaktyczni/Rudy-Wojciech
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LABORATORIUM  
OBRÓBEK CHEMICZNYCH  
I ELEKTROCHEMICZNYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 

#POWŁOKI GALWANICZNE #POWŁOKI WYTWARZANE METODĄ REDUKCJI 
CHEMICZNEJ #POWŁOKI KONWERSYJNE #ELEKTROLITYCZNE UTLENIANIE 
PLAZMOWE #ELEKTROCHEMICZNE UTLENIANIE ANODOWE #POWŁOKI NIKLOWE 
#MATERIAŁY KOMPOZYTOWE #POWŁOKI KOMPOZYTOWE O OSNOWIE NIKLOWEJ 
#POWŁOKI TLENKOWE WYTWARZANE NA MATERIAŁACH  3D 
#BADANIA MIKROSTRUKTURY #BADANIA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Laboratorium funkcjonuje w Zakładzie Inżynierii 
Powierzchni na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW. 
Specjalizuje się w wytwarzaniu powłok niklowych, 
niklowo-fosforowych oraz kompozytowych o osnowie 
niklowej (Ni/Al2O3, Ni/CNTs, Ni/Si3N4, Ni/PTFE, Ni/MoS2, 
Ni/WS2, Ni/Ag, Ni/Al2O3/Ag i niklowo-fosforowej (Ni-P/
Al2O3, Ni-P/Si3N4, Ni-P/MoS2), powłok TiO2 oraz powłok 
tlenkowych wytwarzanych na stopach aluminium 
otrzymywanych metodą 3D. 

Głównym kierunkiem badań nad powłokami 
galwanicznymi i chemicznymi jest zapewnienie 
wzrostu parametrów wytrzymałościowych  
oraz odporności na korozję i zużycie przez tarcie.  
Z kolei zaletą elektrochemicznego utleniania 
anodowego i plazmowego utleniania elektrolitycznego 
jest możliwość ich połączenia z procesem azotowania 
jarzeniowego tytanu i jego stopów w kontekście 
wytwarzania warstw hybrydowych do zastosowań 
biomedycznych. 

Obok badań nad wytwarzaniem powłok realizowane 
są badania mikrostruktury, morfologii i topografii 
powierzchni, udziału fazy dyspersyjnej w powłoce  
(w przypadku warstw kompozytowych), badanie adhezji 
powłok do podłoża, badanie mikrotwardości, badanie 
siły tarcia i współczynnika tarcia oraz odporności  
na zużycie przez tarcie, badanie odporności korozyjnej 
różnymi metodami w różnych środowiskach 
korozyjnych. 

KONTAKT

dr hab. inż. Jerzy Robert Sobiecki, prof. uczelni
robert.sobiecki@pw.edu.pl

(+48) 22 234 85 47
www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-

badawcze/Obrobki-elektrochemiczne-i-
chemiczne

OFEROWANE USŁUGI

 � wytwarzanie powłok:
 ◻ elektrolitycznych (niklowych, miedzianych)
 ◻ osadzanych metodą redukcji chemicznej (niklowo-

fosforowych oraz cynkowych)
 ◻ konwersyjnych (fosforanowych oraz powłok 

wytwarzanych metodą elektrochemicznego utleniania 
anodowego i plazmowego utleniania elektrolitycznego)

 � badania: 
 ◻ mikrostruktury (mikroskop optyczny, mikroskop 

skaningowy) 
 ◻ odporności korozyjnej 
 ◻ odporności na zużycie przez tarcie 
 ◻ przyczepności do podłoża 
 ◻ mikro i nanotwardości 
 ◻ chropowatości

  WYBRANE PROJEKTY

 � Opracowanie mechanizmu elektrochemicznego utleniania 
azotku tytanu wytworzonego metodą azotowania 
jarzeniowego stopu tytanu w aspekcie wytworzenia nowej 
generacji biomateriałów tytanowych (NCN, 2012–2014) 

 � Nanomateriały kompozytowe wytwarzane metodą 
elektrochemiczną (NCN, 2014–2016) 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � potencjostaty Atlas EU&IA 0531 
 � prostownik bipolarny Electro-Tech 600V/5A 
 � cieplarka laboratoryjna CLN 15 STD 
 � zasilacz HAMEG HM7042-3 (0-32V, 0-5A) 
 � oscyloskop GDS 830 
 � zasilacze wysokonapięciowe Elektrotech ETG 

600/20 oraz Elektrotech ETS 600/5 do prowadzenia 
procesów elektrochemicznego wytwarzania warstw 
powierzchniowych, w tym Plasma Electrolytic Oxidation 

 � termostaty typu JULABO EcoTemp TW8 
 � tribotestery w układach: „kula – tarcza”, „rolka – klocek”,  

„3 wałeczki – stożek”
 � mikroskop optyczny Nikon Eclipse LV 150N 
 � mikrotwardościomierz Shimadzu HMV 
 � nano scratch tester Vantage firmy Micro Materials, 

umożliwiający wykonywanie pomiarów przyczepności 
warstw i powłok metodą scratch-test oraz pomiary 
nanoindentacyjne w zakresie nacisków od 10µN  
do 500mN

https://wim.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Obrobki-elektrochemiczne-i-chemiczne
https://wim.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Obrobki-elektrochemiczne-i-chemiczne
https://wim.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Obrobki-elektrochemiczne-i-chemiczne


ZESPOŁY B+R

332 333POWRÓT DO SPISU TREŚCI

LABORATORIUM OBRÓBEK 
POWIERZCHNIOWYCH  
W NISKOTEMPERATUROWEJ 
PLAZMIE  
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 

#OBRÓBKI POWIERZCHNIOWE #OBRÓBKI CIEPLNO-CHEMICZNE  
#WARSTWY POWIERZCHNIOWE #POWŁOKI #STOPY Z PAMIĘCIĄ KSZTAŁTU 
#BIOMATERIAŁY #STALE #STOPY TYTANU #ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE 
#ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ #CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW

Laboratorium jest częścią Zakładu Inżynierii 
Powierzchni Wydziału Inżynierii Materiałowej 
PW. W ramach działalności Zespołu rozwijane są 
niekonwencjonalne metody modyfikacji powierzchni 
materiałów wykorzystujące plazmę nierównowagową, 
reaktywne atmosfery gazowe zawierające bezpieczne  
dla środowiska związki. 

Technologie są realizowane poprzez łączenie różnych 
metod obróbek, takich jak: procesy PDT, PVD, CVD, 
elektrochemiczne. Tak wytwarzane warstwy należą  
do najnowocześniejszej generacji warstw antyściernych 
i antykorozyjnych, umożliwiających także wzrost 
właściwości mechanicznych obrabianych materiałów, 
takich jak: stale, stopy tytanu, niklu, magnezu, 
aluminium oraz polimery i kompozyty. 

W Zespole prowadzone są badania dotyczące cha-
rakterystyki wytwarzanych warstw, tj. mikrostruktury,  
topografii powierzchni, składu chemicznego i fazowego, 
naprężeń własnych oraz właściwości mechanicznych, 
chemicznych w kontekście zastosowań w przemyśle  
oraz opracowania nowych rozwiązań konstrukcyjnych 
urządzeń do realizacji w/w procesów. 

KONTAKT

dr hab. inż. Jerzy Robert Sobiecki, prof. uczelni
robert.sobiecki @pw.edu.pl

(+48) 22 234 85 47
www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-

badawcze/Obrobki-powierzchniowe-w-
niskotemperaturowej-plazmie

OFEROWANE USŁUGI

 � obróbki powierzchniowe materiałów w niskotempe-
raturowej plazmie, w tym procesy hybrydowe - dobór 
warunków  technologicznych w aspekcie zwiększa-
nia trwałości i niezawodności obrabianych materia-
łów stosowanych w różnych gałęziach przemysłu 

 � badania struktury, składu fazowego i chemicznego 
(SEM, TEM, MO, XRD, EDS),  morfologii i topografii 
powierzchni (AFM, profilometr optyczny) wytwarza-
nych warstw powierzchniowych 

 � badania właściwości wytwarzanych materiałów  
m.in. tribologicznych, odporności korozyjnej, właści-
wości mechanicznych,  przyczepności i zwilżalności 

 � modyfikacje konstrukcyjne urządzeń w aspekcie 
opracowywania nowych procesów technologicznych

WYBRANE PROJEKTY

 � Wprowadzenie do praktyki klinicznej oryginalnej 
polskiej wszczepialnej wirowej pompy wspomaga-
nia serca oraz systemu zdalnego monitorowania  
i nadzorowanej zdalnie rehabilitacji pacjentów  
na wspomaganiu serca – zadanie badawcze pt.: 
„Transfer technologii wytwarzania klinicznej pompy 
Religa Heart ROT do pilotażowej produkcji wersji kli-
nicznej protezy oraz wytworzenia partii informacyj-
nej do badań przedklinicznych i klinicznych” (NCBR, 
STRATEGMED 2, 2015–2018)

 � Opracowanie i wdrożenie do produkcji niskotem-
peraturowego ekstraktora wirnikowego dla branży 
farmaceutycznej (NCBR, 2020–2022)

 � Opracowanie innowacyjnych hybrydowych warstw 
powierzchniowych złożonych z powłok antyzużycio-
wych dedykowanych uzębieniom przekładni zęba-
tych do zespołów napędowych przenośników pra-
cujących w trudnych warunkach eksploatacyjnych 
(TECHMATSTRATEG-III, 2021–2024)

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � półprzemysłowe urządzenie do obróbek jarzeniowych stali i stopów tyta-
nu – procesy azotowania, tlenoazotowania, azotonawęglania jarzeniowego 

 � trzy laboratoryjne urządzenia do obróbek jarzeniowych stali, stopów tyta-
nu, stopów niklu, stopów magnezu z możliwością prowadzenia procesów  
z tzw. „aktywnym ekranem”  

 � urządzenie do obróbek RF/MW CVD Roth&Rau Microsys 40  
 � laboratoryjna napylarka jonowa JEOL Fine Coat Ion Sputter JFC-1100 
 � napylarka próżniowa JEOL JEE-4X Vacuum Evaporator 
 � urządzenie laboratoryjne do wytwarzania powłok metodą rozpylania 

magnetronowego  
 � scratch tester Revetest  (1-200N) firmy CSM Instruments 
 � chropowatościomierz kontaktowy Mitutoyo SJ-210N
 � nano scratch tester Vantage firmy Micro Materials 

WYBRANE OSIĄGNIĘCIA

 � nagroda specjalna Ministra Gospodarki eCO2 innowacja w konkursie 
Polski Produkt Przyszłości 2012 za projekt „Technologie hybrydowe  
w niskotemperaturowej plazmie” 

 � opracowanie konstrukcji urządzenia o charakterze uniwersalnym do ob-
róbek jarzeniowych tj. do realizacji różnych procesów m.in. azotowania, 
tlenoazotowania i węgloazotowania, jak również do realizacji obróbek  
hybrydowych, które zdobyło pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie 
„Najlepsze osiągnięcie techniczne 2011 r.” (Nagroda Stowarzyszenia Inży-
nierów i Mechaników Polskich 2012 r.)

  PATENTY

 � Sposób wytwarzania ochronnych kompozytowych warstw powierzchnio-
wych na stopach tytanu na implanty kostne (PL 200599B1)

 � Sposób wytwarzania ochronnych kompozytowych warstw powierzchnio-
wych na elementach ze stopu niklu lub tytanu (PL 207242B1), który zdo-
był złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji  
(Warszawa, 2007)

 � Sposób wytwarzania implantu kostnego i/lub ze stopu tytanu i implant 
stawu biodrowego (PL 222163B1)

http://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Obrobki-powierzchniowe-w-niskotemperaturowej-plazmie
http://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Obrobki-powierzchniowe-w-niskotemperaturowej-plazmie
http://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Obrobki-powierzchniowe-w-niskotemperaturowej-plazmie
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ZESPÓŁ NANOSTAL  
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 

#PRZEMIANY FAZOWE W STALACH 
#OBRÓBKA CIEPLNA STALI #OBRÓBKA CIEPLNO-CHEMICZNA  
#NANOSTRUKTURYZACJA STALI I ŻELIWA 
#HYBRYDOWE METODY INŻYNIERII POWIERZCHNI

Zespół NANOSTAL – Technologie obróbki cieplnej i cieplno-che-
micznej stali nanostrukturalnych działa w Zakładzie Inżynierii 
Powierzchni na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW. Grupa 
zajmuje się zagadnieniami kształtowania składu fazowego i mi-
krostruktury stali przy wykorzystaniu przemian fazowych, poprzez  
precyzyjne projektowanie procesów obróbki cieplnej, również 
przy wykorzystaniu metod inżynierii powierzchni. Celem tych prac 
jest optymalizacja właściwości mechanicznych i użytkowych stali, 
w tym jej warstwy wierzchniej, pod kątem potencjalnych zastoso-
wań do wytwarzania określonych wyrobów.

Przedmiotem prac badawczo-rozwojowych są innowacyjne 
procesy obróbki pozwalające wytworzyć wielofazowe struktury  
nanokrystaliczne oraz struktury gradientowe, zapewniające stali 
unikatowe właściwości. Rozwijane są innowacyjne technologie 
hybrydowe łączące obróbki cieplno-chemiczne (nawęglanie, azo-
towanie, borowanie i inne) z procesami nanostrukturyzacji stali. 
Rezultatem tych prac było wytworzenie stali o twardej i odpornej 
na ścieranie nanokrystalicznej warstwie wierzchniej z gradien-
towym przejściem do ciągliwego rdzenia o dużej odporności  
na pękanie. Opracowane technologie obróbki cieplnej i cieplno-
-chemicznej pozwalają uzyskiwać wyroby stalowe o szczególnych 
właściwościach mechanicznych i użytkowych, których nie można 
osiągnąć przy zastosowaniu konwencjonalnych procesów obrób-
ki. 
Zespół współpracuje z  firmami takimi jak: Patentus S.A., 
Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WUZETEM” S.A., 
Mennica Polska S. A., SECO/WARWICK S.A., Koelner Łańcucka 
Fabryka Śrub Sp. z o.o., a także Instytutem Mechaniki Precyzyjnej, 
Instytutem Technologii Eksploatacji - Państwowym Instytutem 
Badawczym, Central Metallurgical Research and Development 
Institute - CMRDI (Egipt), Spanish National Centre for Metals 
Research (CENIM, Hiszpania), COMTES FHT S.A. (Republika 
Czeska).

KONTAKT

dr hab. inż. Wiesław Świątnicki, prof. uczelni
wieslaw.swiatnicki@pw.edu.pl

(+48) 22 234 81 03
https://wim.pw.edu.pl/nanostal

OFEROWANE USŁUGI

 � badania przemian fazowych metodą dylatometryczną
 � projektowanie i wykonywanie konwencjonalnych obróbek ciepl-

nych i cieplno-chemicznych stali (nawęglanie, azotowanie)
 � projektowanie nowoczesnych procesów obróbki cieplnej stali: 

nanostrukturyzacji bainitycznej (NB), innowacyjnych obróbek 
cieplnych (Q&P, B-Q&P, B-Q&T) i innych

 � charakterystyka składu fazowego i mikrostruktury przy wyko-
rzystaniu transmisyjnej mikroskopii elektronowej, skaningowej 
mikroskopii elektronowej i mikroskopii świetlnej

 � badania podstawowych właściwości mechanicznych (twardość, 
mikrotwardość, udarność, badania wytrzymałościowe)

 � badania odporności na zużycie przez tarcie
 � badania odporności korozyjnej
 � ekspertyzy materiałowe: określanie przyczyn zniszczeń elemen-

tów maszyn i awarii konstrukcji ze stali, żeliwa i stopów meta-
licznych  

WYBRANE PROJEKTY

 � Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji elementów 
uzębionych z hybrydowymi warstwami powierzchniowymi  
o podłożu nanostrukturalnym do zespołów napędowych przeno-
śników przeznaczonych do pracy w ekstremalnych warunkach 
eksploatacyjnych (Nano4Gears, NCBR)

 � Opracowanie nowej generacji stali o strukturze nanokrystalicznej 
z węglikami (NanoCarbain, LIDER, NCBR)

 � Kształtowanie właściwości użytkowych stali w procesie hybry-
dowym łączącym borowanie i nanostrukturyzację (BorNite, POB 
Technologie materiałowe PW)

 � Innowacyjna technologia łącząca proces nanostrukturyzacji stali 
za pomocą obróbki cieplnej z technikami inżynierii powierzchni 
(NCBR)

 � Opracowanie innowacyjnych hybrydowych warstw powierzch-
niowych złożonych z powłok antyzużyciowych dedykowanych 
uzębieniom przekładni zębatych do zespołów napędowych prze-
nośników pracujących w trudnych warunkach eksploatacyjnych 
(NCBR)

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � dylatometr hartowniczy Bähr DIL 805L
 � mikroskop świetlny NIKON Eclipse MA200
 � twardościomierze: Zwick/Roell Z2.5, Zwick/Roell ZHR
 � młot udarowy Zwick/Roell RKP450
 � tribotester do badań zużycia metodą „kula + tarcza”
 � urządzenia do obróbki cieplnej: piec komorowy gazoszczel-

ny, piec fluidalny, wysokotemperaturowa wanna hartowni-
cza, piece muflowe i komorowe

 � stanowisko do obróbek cieplnych i cieplno-chemicznych  
w ultra czystych atmosferach

 � przecinarka precyzyjna ATM Brillant 220
 � transmisyjny mikroskop elektronowy JEOL 1200EX 

PATENTY I ZGŁOSZENIA PATENTOWE

 � Sposób wytwarzania struktury nanokrystalicznej w stali ło-
żyskowej (PL 228168)

 � Sposób obróbki cieplnej stali (PL 234490) 
 � Bainityczna stal stopowa, sposób wytwarzania bainitycznej 

stali stopowej oraz zastosowanie bainitycznej stali stopowej 
(PL 234049)

 � Sposób wytwarzania kół zębatych (PL 236500) 
 � Sposób obróbki cieplnej stali nawęglonej powierzchniowo 

(P.425829)
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ZESPÓŁ KOMPOZYTÓW 
POLIMEROWYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

#KOMPOZYTY POLIMEROWE #NANOKOMPOZYTY POLIMEROWE  
#KOMPOZYTY PRZEWODZĄCE #HYDROFOBOWE POWŁOKI POLIURETANOWE  
#POWŁOKI LODOFOBOWE #MATERIAŁY INTELIGENTNE  
#WYTWARZANIE I CHARAKTERYZACJA #BADANIA WŁAŚCIWOŚCI TERMICZNYCH
#BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH #BADANIA STARZENIOWE 
#BADANIA PRZEWODNOŚCI ELEKTRYCZNEJ #BADANIA MIKROSTRUKTURY

Zespół kompozytów polimerowych jest częścią Zakładu 
Materiałów Ceramicznych i Polimerowych Wydziału Inżynierii 
Materiałowej PW. Zespół ten posiada wieloletnie doświadczenie 
w wytwarzaniu i badaniu kompozytów oraz nanokompozytów 
polimerowych, potwierdzone udziałem w wielu projektach B+R, 
zarówno krajowych, jak i zagranicznych. 

W obszarze  zainteresowań znajdują się kompozyty polimerowe 
wzmacniane włóknami, w szczególności węglowymi, 
nanokompozyty polimerowe (z nanorurkami węglowymi, 
grafenem, nanocząstkami ceramicznymi), materiały inteligentne 
aktywowane polem magnetycznym lub elektrycznym, materiały 
samonaprawiające się. Prowadzone są także badania nad 
modyfikacją powłokowych materiałów polimerowych oraz 
strukturyzacją ich powierzchni w celu nadania im właściwości 
hydro- lub lodofobowych. 

Celem badań jest także poprawa przewodności elektrycznej 
i termicznej kompozytów włóknistych. Kolejnym kierunkiem 
badań są kompozyty ceramiczno-polimerowe z perkolacją faz  
o dużej zdolności do pochłaniania energii mechanicznej. Zespół 
współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi (krajowymi  
i zagranicznymi), a także z przemysłem. Grupa prowadzi również 
ekspertyzy i badania na zlecenie przemysłu. 

  INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � komora starzeniowa z UV Binder MKF 115 
 � komora mgły solnej Anticorr SaltCab 150 
 � mikroskop SEM Hitachi TM-3000 z przystawką EDS 
 � stanowisko laserowe z laserem UV o mocy 5W i 6-osiowym 

ramieniem robota oraz laserem IR o mocy 20W 
 � profilometr optyczny Sensofar S lynx 
 � chropowatościomierz Mitutoyo SJ-310 

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska
anna.boczkowska@pw.edu.pl

(+48) 22 234 83 99;  22 234 77 62
www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-

badawcze/Kompozyty-polimerowe 

 � różnicowy kalorymetr skaningowy DSC Q1000 TA 
 � termograwimetryczny analizator TGA Q500 
 � spektrometr FTIR ATR, Nicolet 6700 
 � kalander EXAKT 80E 
 � reometr rotacyjny ARES TA z komorą wysokotemperaturową, 

przystawką Peltiera i magnetyczną 
 � ultramikrotom Leica EM UC6 z niskotemperaturową  

komorą 
 � obrabiarka CNC ze stołem roboczym o wielkości 40 x 40 cm 
 � lepkościomierz cyfrowy serii DV-II+ firmy Brookfield 
 � twadrościomierz Shore’a A i D 
 � laboratoryjna wytłaczarka HAAKE MiniLab II 
 � laboratoryjna wtryskarka HAAKE 8482 MiniJet Pro Piston 

Injection Molding System
 � nanowoltomierz Keithley 6221/2182A 
 � dynamiczno-mechaniczny analizator termiczny DMA Q800 TA 

Instruments 
 � młot udarnościowy Charpy Resil 5,5 CEAST z nacinarką 

karbów
 � plastometr MP 600 firmy Tinius Olsen
 � tester przenikalności gazów PERME VAC-V1
 � miernik małej rezystancji Keithley DMM6500/SMU2450

PATENTY

 � A method for recovering polymer for printing PETG substrates 
(EP 2 987 822 B1, 2017)

 � Materiał kompozytowy o osnowie polimerowej i sposób 
wytwarzania materiału kompozytowego (PL 228039, 2017)

 � Sposób wytwarzania włókien i włókniny z nanorurkami 
węglowymi (PL 221848 B1, 2016)

 � Sposób wytwarzania nanokompozytu uretanowo-moczniko-
wego i nanokompozyt uretanowo-mocznikowy (PL 213337 B1, 
2013)

 � Poliuretan bioresorbowalny, sposób wytwarzania poliuretanu 
bioresorbowalnego, kompozyt ceramika-poliuretan bioresor-
bowalny i sposób wytwarzania kompozytu ceramika-poliure-
tan bioresorbowalny (PL 212636 B1, 2012)

OFEROWANE USŁUGI

 � wytwarzanie i charakteryzacja materiałów kompozytowych 
 � badania: 

 ◻ przyczyn zniszczenia kompozytów  
 ◻ reologiczne w funkcji temperatury i pola magnetycznego 
 ◻ termiczne TGA, DSC 
 ◻ termomechaniczne DMA 
 ◻ przewodności elektrycznej 
 ◻ mikrostruktury 
 ◻ degradacji kompozytów 
 ◻ gęstości 
 ◻ udarności 
 ◻ twardości 
 ◻ zwilżalności 
 ◻ lepkości i wskaźnika płynięcia 
 ◻ grubości powłok 
 ◻ spektroskopowe FTIR 
 ◻ korozyjne w komorze mgły solnej 
 ◻ starzeniowe w komorze klimatycznej  

 � ekspertyzy materiałowe na zlecenie podmiotów 
zewnętrznych

WYBRANE PROJEKTY

 � Lodofobowe powierzchnie do zastosowań na elementy  
z kompozytów polimerowych (NCBR, LIDER , 2019–2021)

 � Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kom-
pozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych, (NCBR,  
2020–2021)

 � Kompozyty polimerowe o podwyższonych właściwościach 
mechanicznych i elektrycznych na bazie innowacyjnej 
żywicy termoplastycznej (NCBR, LIDER 2021–2023)

 � Innowacyjne tworzywa kompozytowe do zastosowania  
w transporcie drogowym (NCBR, POIR, 2020–2021)

 � Opracowanie inteligentnej konstrukcji ciśnieniowego 
zbiornika kompozytowego z uchylną dennicą (NCBR , 2020–
2023)

http://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Kompozyty-polimerowe
http://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Kompozyty-polimerowe
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ZESPÓŁ MATERIAŁÓW 
POLIMEROWYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 

#ELASTOMERY POLIURETANOWE #ELASTYCZNE PIANKI POLIURETANOWE  
#SZTYWNE PIANKI POLIURETANOWE #POLIMERY Z SUROWCÓW ODNAWIALNYCH 
#KOMPOZYTY Z NAPEŁNIACZAMI NATURALNYMI #POLIMERY DO DRUKU 3D 
#RECYKLING POLIMERÓW #MODYFIKACJA NAPEŁNIACZY NATURALNYCH 
#CHARAKTERYSTYKA POLIMERÓW I NAPEŁNIACZY #ANALIZA TERMICZNA 
#BADANIA SPEKTROSKOPOWE #DEGRADACJA MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH

Zespół działa w Zakładzie Materiałów Ceramicznych  
i Polimerowych na Wydziale Inżynierii Materiałowej 
PW. Grupa badawcza specjalizuje się w analizie 
zależności pomiędzy strukturą a właściwościami  
oraz zastosowaniami materiałów polimerowych. 

Grupa realizuje projekty badawcze, badawczo-rozwojowe 
i wdrożeniowe oraz ekspertyzy dotyczące opisanej 
tematyki: 

 � materiały polimerowe – opis struktury, charakterystyka 
właściwości, degradacja polimerów,

 � kompozyty termoplastów polimerowych z napełnia-
czami naturalnymi, w tym z produktami ubocznymi  
z przemysłu rolno-spożywczego,

 � materiały poliuretanowe: elastomery poliuretanowe, 
pianki sztywne, pianki półsztywne, pianki lepkospręży-
ste, pianki elastyczne, kompozyty poliuretanowe. 

 � materiały poliuretanowe wytwarzane z zastosowaniem 
surowców odnawialnych,

 � materiały opakowaniowe z produktów ubocznych  
z przemysłu rolno-spożywczego,

 � polimery degradowalne i biodegradowalne,
 � recykling termoplastów i duroplastów polimerowych.

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Joanna Ryszkowska
joanna.ryszkowska@pw.edu.pl
(+48) 22 234 57 12; 22 628 19 83 

https://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/
Grupy-badawcze/Materialy-polimerowe

OFEROWANE USŁUGI

 � analiza z zastosowaniem spektroskopii w podczerwieni (FTIR)
 � analiza termiczna (DSC, TGA) 
 � analiza termomechaniczna (DMA) 
 � analiza i opis struktury polimerów 
 � ocena przebiegu degradacji
 � ocena odkształceń trwałych, odbojności w piankach elastycznych 
 � ocena kruchości pianek sztywnych 
 � opis zależności pomiędzy strukturą a właściwościami materiałów 

polimerowych, w tym poliuretanowych 
 � opis struktury i właściwości kompozytów WPC i NFC 
 � opis ilościowy i jakościowy mikrostruktury polimerów  

i kompozytów WPC i NFC
 � oznaczenia gęstości, udarności, twardości i zużycia ściernego
 � oznaczenia lepkości
 � oznaczenia wskaźnika szybkości płynięcia 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � dynamiczno-mechaniczny analizator termiczny DMA Q800 TA 
Instruments

 � analizator termograwimetryczny TGA Q500 TA Instruments 
 � różnicowy kalorymetr skaningowy DSC Q1000 TA Instruments
 � spektrometr FTIR ATR Nicolet 6700 firmy Thermo Scientific
 � mikroskop prześwietleniowy polaryzacyjno-interferencyjny BIOLAR 

PI
 � elektronowy mikroskop skaningowy HITACHI TM3000
 � młot udarnościowy Charpy Resil 5,5 CEAST z nacinarką karbów
 � lepkościomierz Brookfield DV-II+ PRO z termostatem 
 � wtryskarka HAAKE 8482 MiniJet Pro Piston Injection Molding System
 � wytłaczarka HAAKE MiniLab
 � suszarki próżniowe do 200°C
 � pompy próżniowe jedno- i dwustopniowe
 � dezintegratory ultradźwiękowe
 � mieszadła mechaniczne i magnetyczne
 � stanowiska do syntez poliuretanów 
 � reaktor szklany do syntez chemicznych 
 � twardościomierze Shore’a A i D

WYBRANE PROJEKTY

 � Eko-pianki poliuretanowe otrzymane z udziałem surowców 
pochodzenia naturalnego (NCBR, 2012–2015)

 � Opracowanie metod neutralizacji zagrożenia wybuchu 
wytypowanych zbiorników z gazami technicznymi,  
w tym alternatywnymi źródłami zasilania w środowisku 
pożarowym na potrzeby ratowników biorących udział  
w akcjach ratowniczo-gaśniczych (NCBR, 2014–2017)

 � Uniepalnianie elastycznych pianek poliuretanowych  
z zastosowaniem nanonapełniaczy (NCBR, 2009–2012)

 � Materiały elastyczne do zastosowania w konstrukcjach 
implantu dysku międzykręgowego (NCBR, 2009–2012)

 � Kompozyty polimerowe z biomasą (NCBR, 2009–2012)
 � Opracowanie systemu komponowania olejów napędowych  

na bazie estrów oleju rzepakowego w GRUPA LOTOS S.A. 
(NCBR 2003–2006)

PATENTY

 � Otrzymywanie pianek integralnych metodą przyjazną  
dla środowiska (PL 230383) 

 � Sposób wytwarzania nadających się do prania pianek wisko-
elastycznych (PL 407875) 

 � Zastosowanie wytłoków z aronii jako napełniacza do wytwa-
rzania biokompozytów pianek poliuretanowych (PL 233444) 

 � Zastosowanie pestek malin jako napełniacza do wytwarza-
nia biokompozytów pianek poliuretanowych (PL 234693)

INNE OSIĄGNIĘCIA

 � Złoty medal od International Federation of Inventors’ 
Associations (IFIA) i World Invention Intellectual  Property 
Associations za innowacyjne rozwiązanie pt. „Protection 
of cylinders with technical gases from impact of thermal 
radiation”, nagroda zespołowa

https://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Materialy-polimerowe
https://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Materialy-polimerowe
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ZESPÓŁ  
NANOMATERIAŁÓW 
BIOAKTYWNYCH

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 

KONTAKT

dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, prof. uczelni 
agnieszka.jastrzebska@pw.edu.pl 
(+48) 22 324 74 49 
www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-
badawcze/Bioaktywne-nanomaterialy-o-
strukturze-2D-krysztalu 
www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-
badawcze/Tworzywa-ceramiczne-i-kompozyty-
z-ich-udzialem 

Zespół działa na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW, w Zakładzie 
Materiałów Ceramicznych i Polimerowych. Koncentruje się na badaniach 
właściwości bioaktywnych nanomateriałów o strukturze nanokompozytowej, 
nanohybrydowej i dwuwymiarowej. Obejmuje opracowanie metod syntezy 
i modyfikacji, badanie mechanizmów oddziaływania na układy biologiczne 
i katalityczne w odniesieniu do składu chemicznego, morfologii, struktury, 
właściwości fizykochemicznych. Zespół bada również walory aplikacyjne oraz 
wpływ modyfikacji materiałów (w tym materiałów dwuwymiarowych takich 
jak grafen czy MXenes) na ich aktywność biologiczną, skuteczność biobójczą 
(antybakteryjną, grzybobójczą, wirusobójczą), szeroko pojętą toksyczność 
w odniesieniu do człowieka i środowiska naturalnego, a także właściwości 
przeciwnowotworowe. Zespół wykorzystuje m.in. metody zol-żel i hybrydowe, 
w ramach opracowania metod wytwarzania cząstek nanokompozytowych  
z udziałem nanosrebra i nanomiedzi. Modyfikacja właściwości 
fotokatalitycznych nanocząstek tlenku tytanu odbywa się z wykorzystaniem 
procesów dotowania jonami i modyfikacji nanocząstkami metali.  

Zespół szeroko współpracuje z wieloma grupami badawczymi w Polsce 
(Wydział Fizyki UW, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, 
Instytut Wysokich Ciśnień UNIPRESS PAN, Wydział Technologii i Inżynierii 
Chemicznej ZUT w Szczecinie, Wydział Lekarski PUM w Szczecinie  
czy Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego  
w Warszawie) i na świecie (Drexel University, Tulane University, ICA Research 
and Development SRL,  Technical University of Cluj Napoca,  North 
Universitary Center of Baia Mare, Babes-Bolyai University of Cluj Napoca)  
oraz z przemysłem (m.in.: Fabryka Kart Trefl-Kraków Sp. z o.o., POS Lab Sp.  
z o.o., Amii Sp. z o.o., Paper Cups Factory Sp. z o.o., Linegal Chemicals Sp. z o.o., 
UST-M Sp. z o.o., NANONET, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Milczarek  
i Maciąg S.C., Creo+). 

Dotychczasowi klienci koncentrują swoje działania na wdrażaniu 
nano-rozwiązań o charakterze biobójczym, fotokatalitycznym,  
czy biotechnologicznym, przy zachowaniu całkowitego bezpieczeństwa 
opracowywanych rozwiązań. 

WYBRANE PROJEKTY

 � Badania właściwości przeciwnowotworowych nano-kryształów 2D 
karbidków i azotków tytanu – faz MXenes (NCN, Sonata Bis 7, 2018–2022) 

 � Badania właściwości bio-aktywnych nowych dwuwymiarowych struktur 
karbidków lekkich metali przejściowych (MNiSW, Iuventus Plus, 2016–2019) 

 � Zaawansowane techniki badania in situ zjawiska sorpcji bakterii  
na powierzchni nowych nanohybrydowych sorbentów grafenowych  
w układach wodnych (NCN, Sonata Bis 7, 2014–2017)

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#NANOCZĄSTKI #NANOKOMPOZYTY #NANOSREBRO 
#NANOMIEDŹ #NANOCERAMIKA #NANOTLENKI METALI 
#MATERIAŁY 2D #GRAFEN #MXENES #CHARAKTERYZACJA 
#BIOBÓJCZE #ANTYBAKTERYJNE #GRZYBOBÓJCZE 
#WIRUSOBÓJCZE #SAMOSTERYLIZUJĄCE #FOTOKATALIZA
#PRZECIWNOWOTWOROWE #HIPERTERMIA #TOKSYCZNOŚĆ 
#TOKSYKOLOGIA #CYTOTOKSYCZNOŚĆ #EKOTOKSYCZNOŚĆ 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � analizator wielkości cząstek oraz potencjału Zeta Zetasizer Nano-
ZS (Malvern Instruments) 

 � aparatura do charakteryzacji powierzchni właściwej  
i porowatości Quadrasorb SI firmy Quantachrome, zaopatrzona 
w degazer Flo Vac 

 � homogenizator ultradźwiękowy SONICS VCX 750 
 � wirówka laboratoryjna: Rotina 420 firmy Hettich Zentifugen  

oraz MPW-352, Med Instruments 
 � licznik kolonii Scan 100 Interscience International 
 � układ reakcyjny do syntezy nanoproszków kompozytowych 

metodą zol-żel oraz reaktor LED do badania właściwości 
fotokatalitycznych w różnych zakresach światła 

 � suszarka laboratoryjna firmy Binder 
 � inkubator Orbital Shaker-Incubator ES-80 firmy Grant 

Instruments Ltd. 
 � dwuwiązkowy spektrometr UV-VIS Evolution 210 Thermo 

Scientific, lampa ksenonowa, zakres 190-1100 nm, zaopatrzony  
w układ reflektancyjny do pomiarów próbek stałych 

 � spektrometr FTIR, Nicolet iS5, Thermo Scientific, zaopatrzony  
w przystawki DRIFT, ATR (kryształ diamentowy i germanowy) 

 � liofilizator Alpha 2-4 LD Plus, Martin Christ, do -85°C, wydajność 
4 kg lodu/24h

 � reaktor mikrofalowy Ertec MAGNUM v2, o mocy 600 W, 2.45 GHz, 
poj. 110 mL, z automatycznym systemem kontroli 

 � spektrometr XRF PI 100, Polon-Izot, z szybkim detektorem SSD, 
rozdzielczość od 125 do 140 eV

 � termocykler gradientowy Geneexplorer, w zakresie 4-105°C, blok 
96-dołkowy, probówki 0,2mL, stripy, płytki 96-dołkowe

PATENTY

 � Sposób otrzymywania modyfikowanych płatków grafenu  
oraz modyfikowane powierzchniowo płatki grafenu (PL 227753) 

 � Sposób otrzymywania modyfikowanych płatków grafenu  
(PL 226568) 

 � Sposób otrzymywania modyfikowanych płatków grafenu  
oraz modyfikowane powierzchniowo płatki grafenu (PL 227754) 

 � Sposób otrzymywania modyfikowanych płatków grafenu  
(PL 225568)

OFEROWANE USŁUGI

 � synteza nanomateriałów i modyfikacja z wykorzystaniem metody sol-żel, 
hybrydowych, hydro- i solwotermalnej 

 � optymalizacja stężenia reagentów, warunków przebiegu reakcji oraz mor-
fologii i właściwości fizykochemicznych produktu końcowego pod kątem 
osiągnięcia najlepszej bioaktywności i selektywności opracowanych  
nanocząstek 

 � charakteryzacja morfologiczna i strukturalna wytworzonych nanocząstek 
- mikroskopowa charakteryzacja morfologii, analiza sposobu i efektywno-
ści dyspersji nanocząstek metalu na powierzchni lub w objętości cząstki 
ceramicznej 

 � charakteryzacja fizykochemiczna wytworzonych nanocząstek - badania 
powierzchni właściwej, objętości i średnicy porów, badania gęstości pik-
nometrycznej, analiza składu pierwiastkowego oraz stanu chemicznego 
powierzchni (stanu walencyjnego atomów) 

 � charakteryzacja mikrobiologiczna wytworzonych materiałów - badania 
właściwości antybakteryjnych i grzybobójczych w stosunku do wybranych 
szczepów bakteryjnych 

 � mikroskopowa analiza preferencyjnych miejsc dla adsorpcji badanych 
mikroorganizmów wraz z oceną efektywności adsorpcji bakterii 

 � badania powierzchniowego ładunku elektrostatycznego - potencjału zeta 
w czasie rzeczywistym trwania adsorpcji i szerokim zakresie pH, analiza 
wpływu powierzchniowego ładunku elektrycznego sorbentów i bakterii, 
ich morfologii, struktury i fizykochemii powierzchni na zjawisko sorp-
cji bakterii oraz oddziaływania elektrostatyczne pomiędzy sorbentem  
a bakterią 

 � analiza oddziaływania w stosunku do środowiska naturalnego (glonów, 
dobroczynnych mikroorganizmów wyizolowanych ze środowiska natural-
nego, roślin wyższych i prostych organizmów wodnych 

 � porównanie właściwości nanocząstek otrzymanych opracowany-
mi metodami z nanocząstkami wytwarzanymi innymi metodami  
oraz ocena wartości aplikacyjnej opracowywanych materiałów z dodat-
kiem bioaktywnych nanocząstek 

 � badania powierzchni właściwej i porowatości proszków metodą sorpcji 
fizycznej azotu 

 � analiza właściwości fotokatalitycznych i fizycznych opracowanych 
materiałów 

 � analiza składu chemicznego powierzchni nanomateriałów z wykorzysta-
niem spektrometrii w podczerwieni 

 � analiza nanokoloidów i stężenia związków chemicznych z wykorzystaniem 
spektroskopii UV-VIS 

http://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Bioaktywne-nanomaterialy-o-strukturze-2D-krysztalu 
http://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Bioaktywne-nanomaterialy-o-strukturze-2D-krysztalu 
http://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Bioaktywne-nanomaterialy-o-strukturze-2D-krysztalu 
http://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Tworzywa-ceramiczne-i-kompozyty-z-ich-udzialem 
http://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Tworzywa-ceramiczne-i-kompozyty-z-ich-udzialem 
http://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Tworzywa-ceramiczne-i-kompozyty-z-ich-udzialem 
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ZESPÓŁ CIECZY 
NIENEWTONOWSKICH

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 

#CIECZE NIENEWTONOWSKIE #CIECZE ZAGĘSZCZANE ŚCINANIEM 
#NANOMATERIAŁY #KRZEMIONKA KOLOIDALNA #REOLOGIA 
#KALANDROWANIE #ABSORPCJA SIŁY UDERZENIA #STRUKTURY OCHRONNE 
#STABILNOŚĆ CIECZY #BADANIA STARZENIOWE

Członkowie Zespołu wywodzą się z Wydziału Inżynierii 
Materiałowej PW, z Zakładu Materiałów Konstrukcyj-
nych i Funkcjonalnych. 

Zespół zajmuje się otrzymywaniem, charakteryzacją 
i zastosowaniem cieczy zagęszczanych ścinaniem (STF). 
Zaletą cieczy zagęszczanych ścinaniem jest ich gwał-
towna i natychmiastowa reakcja w przypadku nagłego 
uderzenia. 

Dotychczasowe prace naukowe prowadzone w Zespo-
le skupiają się na opracowywaniu, charakteryzowaniu 
(właściwości reologiczne, stabilność, zdolność do ab-
sorpcji siły uderzenia) oraz zastosowaniu cieczy zagęsz-
czanych ścinaniem. 

W ramach pracy w Zespole opracowano szereg  demon-
stratorów w postaci: kamizelki kuloodpornej, nagolenni-
ka piłkarskiego, osłon na butle z wybuchowymi gazami, 
a także elastycznych wkładów do czapek, o parame-
trach sztywnego kasku. 

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz
marcin.leonowicz@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 84 50
www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-

badawcze/Ciecze-nienewtonowskie

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

OFEROWANE USŁUGI

 � badania reologiczne cieczy w trybie statycznym i dynamicz-
nym: określanie zależności lepkości od szybkości ścinania, 
wyznaczenie parametrów reologicznych 

 � badanie zdolności pochłaniania siły uderzenia: na podsta-
wie brytyjskiej normy BS 7971-4:2002 

 � badania przyspieszonego starzenia
 � rozbijanie i dyspergowanie cząstek w nośniku
 � analiza mikrostruktury z wykorzystaniem skaningowej mi-

kroskopii elektronowej 
 � analiza stabilności struktury – określanie występowania 

koagulacji, tendencji do aglomerowania cząstek itp. 

WYBRANE PROJEKTY

 � Opracowanie i walidacja w warunkach rzeczywistych tech-
nologii wytwarzania inteligentnych materiałów absorbu-
jących siłę uderzenia dzięki wykorzystaniu właściwości 
płynów zagęszczanych ścinaniem (NCBR, POIR, 2019–2022) 

 � Zastosowanie cieczy nienewtonowskich w układach absor-
bujących energię (NCBR, „ProTex”, Tango-1, 2015–2018)

 � Opracowanie metod neutralizacji zagrożenia wybu-
chu wytypowanych zbiorników z  gazami technicznymi, 
w tym alternatywnymi źródłami zasilania w środowisku 
pożarowym na potrzeby ratowników biorących udział  
w akcjach ratowniczo-gaśniczych (NCBR, DOB-BIO6, 2014–
2017)

 � Inteligentne materiały do absorpcji energii i ochrony ciała 
człowieka (NCBR, PBS1, 2012–2015)

 � Inteligentne pancerze pasywne z zastosowaniem cieczy 
reologicznych ze strukturami nano (NCBR, POIG 2007–2013)

  PATENTY

 � Dylatancyjna zawiesina ceramiczna i  zastosowanie  
(PL 231216) 

 � Modyfikowana dylatancyjna zawiesina proszków 
ceramicznych (PL 226564) 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � reometr rotacyjny ARES TA Instruments, układ płytka  
– płytka

 � zrzutnia rurowa do badania zdolności do absorpcji siły ude-
rzenia

 � komora starzeniowa
 � kalander
 � skaningowy mikroskop elektronowy Hitachi 3500 
 � turbiscan LAB – urządzenie dedykowane do badania 

stabilności struktury 

WYBRANE OSIĄGNIĘCIA 

 � Gold Medal, European Exhibition of Creativity and 
Innovation Euroinvent 2017 under auspice of International 
Federation of Inventors’ Associations (IFIA) I  World 
Invention Intellectual Property Associations, for Protection 
of cylinders with technical gases from impact of thermal 
radiation

 � Nagroda Główna Prezesa Rady Ministrów, Impact’17, 
Economy 4.0, Kraków 2017 za Czapki ochronne na bazie 
cieczy nienewtonowskich

 � Inicjator Innowacji, Nagroda tygodnika Newsweek, 
Wyróżnienie w kategorii start-up (dla firmy Smart Fluid, 2017)

https://www.wim.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Ciecze-nienewtonowskie
https://www.wim.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Ciecze-nienewtonowskie
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ZESPÓŁ MATERIAŁÓW 
MAGNETYCZNYCH

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 

#MATERIAŁY MAGNETYCZNE #WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNE 
#MAGNESY #RECYKLING MAGNESÓW #KRUSZENIE WODOROWE
#ATOMIZACJA ULTRADŹWIĘKOWA #DRUK 3D #NDFEB
#MATERIAŁY MAGNETOKALORYCZNE

Zespół badawczy działa w Zakładzie Materiałów Konstrukcyjnych 
i Funkcjonalnych Wydziału Inżynierii Materiałowej PW i zajmuje 
się otrzymywaniem, charakteryzacją i zastosowaniami materiałów 
magnetycznych. 

W ponad trzydziestoletniej historii istnienia grupy prowadzono 
badania nad magnesami Alnico oraz magnesami na bazie metali 
z grupy ziem rzadkich, głównie Nd-Fe-B. Otrzymywano i badano 
materiały z zastosowaniem mi.in. spiekania proszków, prasowania 
na gorąco, mechanicznej syntezy stopów, szybkiego chłodzenia 
cieczy oraz metod wodorowych (HD i HDDR). Te ostatnie techniki 
stosowane są do recyklingu magnesów spiekanych w  celu 
uzyskania proszków do wiązania polimerem. 

Oprócz materiałów magnetycznie twardych prowadzone są także 
badania w zakresie stopów z magnetyczną pamięcią kształtu, 
materiałów magnetokalorycznych i miękkich magnetyków. 

Zespół współpracuje z  firmami takimi jak:  Evitron Sp. z  o.o., 
GUMET Sz. Geneja, Kozłowska, Latos Sp. j. 

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz
marcin.leonowicz@pw.edu.pl

(+48) 22 234 84 50
www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/

Materialy-magnetyczne

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � magnetometr z wibrującą próbką Lake Shore VSM 7410 
 � system do Pomiarów Właściwości Fizycznych PPMS 9T firmy 

Quantum Design z  opcjami: VSM (magnetometr, 2-400 K,  
9 T), ciepło właściwe, przewodnictwo cieplne, przewodnictwo 
elektryczne, efekt Halla i Seebecka 

 � dyfraktometr rentgenowski Rigaku Mini Flex II
 � magneśnica impulsowa z polem 5 T 
 � urządzenia do badań struktury krystalicznej i magnetycznej 

oraz mikrostruktury 
 � prasa do prasowania w  wysokiej temperaturze i  w  polu  

magnetycznym 
 � piece do spiekania i obróbki cieplnej w atmosferze ochronnej 
 � stanowisko do badania procesów wodorowania stopów  

na bazie metali z grupy ziem rzadkich 

  PATENTY I ZGŁOSZENIA

 � Sposób wytwarzania magnetycznie twardych proszków  
Nd-Fe-B (PL 217615B1) 

 � Sposób otrzymywania magnetokalorycznych stopów Heuslera 
oraz zastosowanie recyklatu niklowego (P.435496 WP/07/20/
GP) 

OFEROWANE USŁUGI

 � badania parametrów magnetycznych 
 � charakteryzacja struktury i  mikrostruktury materiałów 

magnetycznych 
 � opracowywanie technologii materiałów magnetycznych 
 � badania przyspieszonego starzenia 
 � projektowanie urządzeń z  zastosowaniem materiałów 

magnetycznych

WYBRANE PROJEKTY

 � Opracowanie nowych materiałów na bazie stopów NdFeB 
i procesów umożliwiających wytwarzanie hybrydowych 
wirników magnetycznych w technologii wtrysku z polem 
magnetycznym (NCBR, 2017–2021) 

 � Opracowanie metod odzysku metali ze złomu elektronicz-
nego (NCBR, 2013–2016) 

 � Miniaturowe magnesy nowej generacji do zastosowania  
w urządzeniach mikroelektromagnetycznych (NCBR, 2009–
2012)

http://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Materialy-magnetyczne
http://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Materialy-magnetyczne
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ZESPÓŁ AMORFICZNYCH 
I NANOKRYSTALICZNYCH 
MATERIAŁÓW 
MAGNETYCZNIE MIĘKKICH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 

#MATERIAŁY MIĘKKIE MAGNETYCZNIE #SZKŁA METALICZNE  
#MATERIAŁY NANOKRYSTALICZNE #BADANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH
#MATERIAŁY KOMPOZYTOWE #POMIARY WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNYCH 
#KRYSTALIZACJA SZKIEŁ METALICZNYCH #BADANIA KALORYMETRYCZNE 

Zespół Amorficznych i Nanokrystalicznych Materiałów 
Magnetycznie Miękkich działa na Wydziale 
Inżynierii Materiałowej PW w  Zakładzie Materiałów 
Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych. Tematyka badawcza 
obejmuje projektowanie, wytwarzanie oraz badanie 
struktury i  właściwości materiałów magnetycznie 
miękkich. 

Głównym obszarem zainteresowań Zespołu są stopy 
o strukturze amorficzno-nanokrystalicznej powstałe 
przez częściową krystalizację szkieł metalicznych. 
Zespół rozwija niekonwencjonalne technologie 
obróbki cieplnej szkieł metalicznych oraz opracowuje 
stopy nanokrystaliczne o  wysokiej magnetyzacji 
i  małej stratności. Jego członkowie mają również 
doświadczenie w wytwarzaniu i badaniu materiałów 
wykazujących zjawisko magnetokaloryczne 
w temperaturze otoczenia. 

Zespół realizuje badania naukowe w ramach projektów 
badawczych finansowanych przez NCN, NCBR 
i Komisję Europejską (projekty własne, POIG, Programy 
Ramowe UE). Współpracuje z instytucjami naukowymi 
i przedstawicielami przemysłu w Polsce i za granicą. 

 

KONTAKT

dr hab. inż. Jarosław Ferenc, prof. uczelni
jaroslaw.ferenc@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 87 16 
www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-

badawcze/Amorficzne-i-nanokrystaliczne-
materialy-magnetycznie-miekkie

  OFEROWANE USŁUGI

 � badania stabilności cieplnej i przemian fazowych w ma-
teriałach 

 � badania właściwości magnetycznych statycznych  
i dynamicznych 

 � charakteryzowanie właściwości fizycznych substancji 
 � charakteryzowanie rozkładu wielkości i kształtu 3D czą-

stek proszków, analiza sitowa
 � wytwarzanie stopów metodą topienia łukowego  i induk-

cyjnego oraz  ich obróbka

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � system do Pomiarów Właściwości Fizycznych PPMS 9T 
firmy Quantum Design z opcjami: VSM (magnetometr, 
2-400 K, 9 T), ciepło właściwe, przewodnictwo cieplne, 
przewodnictwo elektryczne, efekt Halla i Seebecka 

 � autorski histerezograf do określania właściwości 
materiałów magnetycznie miękkich w polu o niskiej 
częstotliwości 

 � histerezograf Walker AMH-401 do 1 MHz 
 � kalorymetry różnicowe: Perkin Elmer DSC 8000 do 730°C  

i Setaram Labsys DTA/DSC do 1500°C
 � autorskie stanowisko do badania procesu krystalizacji 

szkieł metalicznych przy bardzo dużych szybkościach 
nagrzewania

 � dyfraktometr rentgenowski Rigaku Mini Flex II 
 � analizator kształtu (3D) i wielkości cząstek Kamika Mini 

3D
 � mikroskop świetlny Keyence VHX-7000 
 � urządzenie do topienia indukcyjnego i  odlewania 

stopów Edmund Buehler GmbH 
 � młynki kulowe do mielenia proszków 

WYBRANE PROJEKTY

 � Nowoczesne technologie wytwarzania funkcjonalnych 
materiałów magnetycznych dla zastosowań elektro-mobilnych 
i medycznych (NCBR, 2019–2022) 

 � Opracowanie wysokowydajnej i bezodpadowej technologii wy-
twarzania nanokompozytów magnetycznie miękkich dla wy-
sokoczęstotliwościowego przetwarzania dużych mocy (NCBR, 
2018–2020) 

 � Vitrified Metals Technologies and Applications in Devices and 
Chemistry (7 Program Ramowy KE, 2013–2017) 

 � Innowacyjne materiały o obniżonej zawartości pierwiastków 
krytycznych dla techniki schładzania magnetycznego (NCBR, 
2013–2017) 

 � Innowacyjne materiały do zastosowań w energooszczędnych 
i proekologicznych urządzeniach elektrycznych (PO IG, 2009–
2015)  

https://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Amorficzne-i-nanokrystaliczne-materialy-magnetycznie-miekkie
https://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Amorficzne-i-nanokrystaliczne-materialy-magnetycznie-miekkie
https://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Amorficzne-i-nanokrystaliczne-materialy-magnetycznie-miekkie
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ZESPÓŁ STOPÓW 
WYSOKOENTROPOWYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 

#STOPY WYSOKOENTROPOWE #STOPY WIELOSKŁADNIKOWE  
#STOPY WYSOKOTOPLIWE #MAGNETYCZNE STOPY WIELOSKŁADNIKOWE 
#WYSOKOENTROPOWE STOPY BIOMEDYCZNE #ODLEWANIE DO FORMY 
#STOPY WYSOKOENTROPOWE UMACNIANE WYDZIELENIOWO #MIKROSTRUKTURA
#TOPIENIE INDUKCYJNE #TOPIENIE ŁUKOWE #STABILNOŚĆ TERMICZNA 
#WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE #WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNE

Zespół badawczy zlokalizowany jest na Wydziale 
Inżynierii Materiałowej PW, w Zakładzie Materiałów 
Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych.  

Obszar zainteresowania Zespołu obejmuje wytwarzanie 
i badanie struktury oraz wybranych właściwości 
stopów o wysokiej entropii (HEA - High Entropy Alloys). 
HEA to wieloskładnikowe stopy o prostej budowie 
fazowej, wykazujące istnienie jednego lub dwóch 
roztworów stałych w swojej strukturze, niezależnie 
od składu chemicznego. Stopy HEA wytwarzane 
mogą być poprzez topienie czystych pierwiastków  
i odlewanie ciekłego stopu, albo w stanie stałym 
metodą mechanicznej syntezy proszków i ich 
konsolidacji. HEA odznaczają się bardzo dobrymi 
właściwościami mechanicznymi (wytrzymałość, 
twardość), także w podwyższonej temperaturze, 
oraz odpornością na zużycie ścierne i stabilnością 
strukturalną w podwyższonej temperaturze. 

Obok badań nad wytwarzaniem tego typów stopów, 
realizowane są badania ich  mikrostruktury, stabilności 
termicznej oraz właściwości mechanicznych  
i magnetycznych. W kręgu zainteresowań Zespołu  
są stopy wysokotopliwe, tzw. lotnicze (konkurencyjne  
do Inconeli), biomedyczne i umacniane wydzieleniowo.  
Partnerami naukowymi Zespołu jest Akademia 
Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Sieć Badawcza 
Łukasiewicz Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki  
oraz Instytut Wysokich Ciśnień UNIPRESS PAN.

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik 
tadeusz.kulik@pw.edu.pl

(+48) 22 234 84 08
https://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/
Grupy-badawcze/Stopy-o-wysokiej-entropii-

HEA

OFEROWANE USŁUGI

 � wytwarzanie stopów metodą topienia łukowego  
i indukcyjnego 

 � badania: 
 ◻ składu fazowego i mikrostruktury stopów 
 ◻ stabilności termicznej 
 ◻ właściwości mechanicznych 
 ◻ właściwości magnetycznych 
 ◻ projektowanie stopów w oparciu o oprogramowanie 

Calphad i ThermoCalc 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � piec łukowy do topienia stopów Heat 300 
 � urządzenie do topienia indukcyjnego i odlewania stopów 

Edmund Buehler GmbH 
 � dyfraktometr rentgenowski Rigaku Mini Flex II 
 � kalorymetry różnicowe: Perkin Elmer DSC 8000 do 730°C  

i Setaram LabSys DTA/DSC do 1500°C 
 � mikroskop świetlny Zeiss AxioVert 40 Mat 
 � mikroskop cyfrowy Keyence VHX-7000 
 � piece do wygrzewania stopów 
 � twardościomierze 
 � magnetometr z wibrującą próbką VSM Lake Shore 7410 
 � oprogramowanie Calphad i ThermoCalc 

WYBRANY PROJEKT

 � Wieloskładnikowe stopy wysokoentropowe (NCN, 2015)

https://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Stopy-o-wysokiej-entropii-HEA
https://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Stopy-o-wysokiej-entropii-HEA
https://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Stopy-o-wysokiej-entropii-HEA
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ZESPÓŁ SYNTEZY 
MECHANICZNEJ  
I SPIEKANIA PROSZKÓW
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 

#MECHANICZNA SYNTEZA STOPÓW #STOPY AMORFICZNE
#MECHANICZNE MIELENIE PROSZKÓW #SPIEKANIE PROSZKÓW 
#STOPY NANOKRYSTALICZNE #KOMPOZYTY METALICZNO-CERAMICZNE 
#STOPY WYSOKOENTROPOWE #PRASOWANIE PROSZKÓW 
#GĘSTOŚĆ I POROWATOŚĆ #STABILNOŚĆ TERMICZNA #MIKROSTRUKTURA
#WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNE #WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

Zespół zlokalizowany jest na Wydziale Inżynierii 
Materiałowej PW, w Zakładzie Materiałów 
Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych.

Obszary zainteresowania Zespołu związane  
są z wytwarzaniem stopów i kompozytów metodą 
mechanicznej syntezy i spiekaniem proszków  
oraz badaniem ich struktury i właściwości. Metoda 
polega na mieleniu w wysokoenergetycznych młynkach 
kulowych mieszanin proszków metali bądź metaliczno-
ceramicznych w celu uzyskania stopu/kompozytu 
proszkowego o określonym składzie fazowym,  
na ogół o nierównowagowej strukturze (np. amorficznej  
czy też nanokrystalicznej). Uzyskane materiały 
proszkowe poddawane są konsolidacji metodą 
tradycyjną lub na drodze spiekania impulsowego  
(ang. Pulse Plasma Sintering, PPS). Ponadto 
realizowane są badania ich mikrostruktury, właściwości 
termicznych, mechanicznych i magnetycznych.  

W swoim dorobku Zespół ma liczne projekty i prace 
związane z wytwarzaniem masywnych stopów 
amorficznych/nanokrystalicznych, intermetalików, 
materiałów multiferroicznych, miękkich magnetyków 
proszkowych, elektrolitów stałych do baterii litowo-
jonowych, stopów wysokoentropowych. Współpracuje 
z licznymi jednostkami naukowymi w kraju i zagranicą, 
do których należy Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut 
Mikroelektroniki i Fotoniki, Wydział Elektotechniki  
i Informatyki Politechniki Lubelskiej, Instytut Wysokich 
Ciśnień UNIPRESS PAN, Sieć Badawcza Łukasiewicz 
Instytut Metali Nieżelaznych, University of Wollongong 
(Australia), Keyo University (Japonia), University  
of Sevilla (Hiszpania).

KONTAKT

dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. uczelni
dariusz.oleszak@pw.edu.pl

(+48) 22 234 84 08;  22 848 06 34
https://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/

Grupy-badawcze/Synteza-mechaniczna-i-
spiekanie-proszkow

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � młynki kulowe (planetarne, typu shaker, magnetyczne, cryo) 
 � piknometr helowy AccuPyc II 1340 
 � analizator wielkości cząstek proszku Kamika Instruments 

mini 3D 
 � cyfrowy mikroskop świetlny Keyence VHX-7000 
 � dyfraktometr rentgenowski Rigaku Mini Flex II 
 � kalorymetry różnicowe: Perkin Elmer DSC 8000 do 730°C  

i Setaram Labsys DTA/DSC do 1500°C
 � praska hydrauliczna jednoosiowa o nacisku 50 kN TestChem 
 � urządzenie do spiekania proszków metodą impulsową 
 � magnetometr z wibrującą próbką Lake Shore VSM 7410 
 � urządzenie do inkludowania próbek na gorąco w żywicy 

przewodzącej IPA300 Remet 

WYBRANE PROJEKTY

 � Structure-Function Relationship of Advanced Nanooxides 
for Energy Storage Devices (NCBR, Japan Joint Research 
Program, 2015–2019)

 � Krystaliczno-amorficzne kompozyty aluminiowe wytwarzane 
metodą mechanicznej syntezy i konsolidacji proszków 
(projekt badawczy NCN, 2014)

 � Nanokrystaliczne fazy międzymetaliczne FeAl i NiAl 
umacniane borem (NCN, OPUS 7, 2014)

 � Opracowanie wysokowydajnej i bezodpadowej technologii 
wytwarzania nanokompozytów magnetycznie miękkich  
dla wysokoczęstotliwościowego przetwarzania dużych mocy 
(NCBR, TECHMATSTRATEG I, 2017–2022)

  OFEROWANE USŁUGI

 � wytwarzanie proszkowych stopów/kompozytów metalicz-
nych i metaliczno-ceramicznych 

 � pomiary gęstości proszków 
 � badania rozkładu wielkości cząstek proszków 
 � konsolidacja proszków 
 � badania strukturalne proszków i spieków 
 � badania stabilności termicznej oraz właściwości mechanicz-

nych i magnetycznych 

https://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Synteza-mechaniczna-i-spiekanie-proszkow
https://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Synteza-mechaniczna-i-spiekanie-proszkow
https://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Synteza-mechaniczna-i-spiekanie-proszkow
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ZESPÓŁ SZKIEŁ 
METALICZNYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 

#WYTWARZANIE STOPÓW #SKŁONNOŚĆ DO ZESZKLENIA  
#SZKŁA METALICZNE #MASYWNE SZKŁA METALICZNE #STOPY AMORFICZNE 
#STOPY NANOKRYSTALICZNE #ODLEWANIE CIENKICH TAŚM 
#ODLEWANIE DO FORMY #STABILNOŚĆ TERMICZNA #PRZEMIANY FAZOWE 
#RENTGENOWSKA ANALIZA FAZOWA #WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE 
#WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNE #ULTRASZYBKIE WYGRZEWANIE

Zespół działa w Zakładzie Materiałów Konstrukcyjnych 
i Funkcjonalnych WIM PW. Jego członkowie wytwarzają 
szkła metaliczne (SzM) w postaci cienkich taśm (15-50μm)  
oraz prętów i płytek (1-20mm), a także badają ich strukturę 
i właściwości. Zespół od ponad 50 lat gromadzi rozległe 
doświadczenie będąc pierwszym w Europie Wschodniej, 
który podjął  się i rozwinął tę tematykę. 

Magnetyczne SzM są stosowane na rdzenie i elastyczne 
ekrany magnetyczne oraz przetworniki magnetosprężyste. 
SzM wykorzystuje się do wytwarzania materiałów 
nanokrystalicznych o  bardzo dobrych właściwościach 
magnetycznych (stopy Fe) lub mechanicznych (stopy Al). 
SzM odznaczają się unikalnym zestawem właściwości: są 
twarde mechanicznie i miękkie magnetycznie, wykazują 
dużą rezystywność i odporność na korozję. 

Zespół ma doświadczenie w  niekonwencjonalnych 
metodach nanokrystalizacji (wysokotemperaturowej  
i niskotemperaturowej). Masywne SzM są nadplastyczne 
i  dają się formować jak polimery. Są doskonałym 
materiałem na twarde i  lustrzano gładkie elementy 
o  skomplikowanym kształcie dla mikromechaniki,  
np. mikrozębatki o średnicy submilimetrowej. 

Partnerami naukowymi Zespołu jest Akademia Górniczo-
Hutnicza w Krakowie, Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut 
Metali Nieżelaznych (Gliwice), La Facultad de Física, 
Departamento de Física de la Materia Condensada, 
Universidad de Sevilla (Hiszpania), Department of 
Materials Science and Metallurgy, University of Cambridge 
(Wielka Brytania).

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik
tadeusz.kulik@pw.edu.pl

(+48) 22 234 87 19
https://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/

Grupy-badawcze/Szkla-metaliczne

OFEROWANE USŁUGI

 � wytwarzanie:
 ◻ stopów w skali laboratoryjnej 
 ◻ stopów amorficznych i  nanokrystalicznych w  formie 

cienkich taśm 
 ◻ masywnych szkieł metalicznych (pręty lub płytki) 

 � modyfikacja plazmowa powierzchni masywnych szkieł 
metalicznych 

 � proces krystalizacji szkieł metalicznych 
 � badania:

 ◻ zdolności do zeszklenia metodami cieplnymi (DSC, DTA) 
oraz odlewniczymi (metoda ciągła i dyskretna) 

 ◻ struktury i mikrostruktury 
 ◻ stabilności termicznej i kinetyki krystalizacji 
 ◻ właściwości mechanicznych 
 ◻ właściwości magnetycznych 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � piec łukowy do wytwarzania stopów Heat 300 
 � urządzenie Edmund Buehler GmbH do topienia indukcyjne-

go, odlewania cienkich taśm (melt-spinner i odlewów masyw-
nych 

 � dyfraktometr rentgenowski Rigaku Mini Flex II 
 � kalorymetry różnicowe: Perkin Elmer 8000 do 7300C  

i Setaram Labsys DTA/DSC do 1500°C
 � mikroskop świetlny Zeiss AxioVert 40 Mat 
 � mikroskop świetlny cyfrowy Keyence VHX-7000 
 � piece do wygrzewania stopów 
 � twardościomierze 
 � skomputeryzowany histerezograf o  wysokiej czułości  

do pomiaru kwazistatycznej pętli histerezy magnetycznej 
cienkich taśm, płytek, drutów, prętów i toroidów

WYBRANE PROJEKTY

 � Próba stożkowa jako metoda określania zdolności  
do zeszklenia metalicznych stopów szkłotwórczych (NCN, 
OPUS 9, 2016–2019)

 � Opracowanie wysokowydajnej i bezodpadowej technologii 
wytwarzania nanokompozytów magnetycznie miękkich dla 
wysokoczęstotliwościowego przetwarzania dużych mocy 
(NCBR, TECHMATSTRATEG I 2018–2021) 

 � Modyfikacja struktury i  właściwości masywnych szkieł 
metalicznych w niskotemperaturowej plazmie (NCN, OPUS 
15, 2019–2022)

PATENTY

 � Sposób wytwarzania szkła metalicznego magnetycznie 
miękkiego (Patent U.P. PRL nr 146 424, 1989)

 � Amorficzny stop metali (Patent U.P. RP nr 151 347, 1991)
 � Amorficzny stop metali (Patent U.P. RP nr 154 378, 1992)  

https://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Szkla-metaliczne
https://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Szkla-metaliczne
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LABORATORIUM PREPARATYKI 
PRÓBEK DO BADAŃ 
ELEKTRONOMIKROSKOPOWYCH 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 

#ŚCIENIANIE JONOWE #ŚCIENIANIE ELEKTROLITYCZNE  
#POLEROWANIE ELEKTROLITYCZNE #PRECYZYJNE CIĘCIE 
#PRÓBKI DO BADAŃ MIKROSTRUKTURY #PREPARATYKA TEM 
#CIENKIE FOLIE #PRECYZYJNA ELEKTRODRĄŻARKA 

Laboratorium Preparatyki Próbek do Badań 
Elektronomikroskopowych działa na Wydziale 
Inżynierii Materiałowej PW w Zakładzie Projektowania 
Materiałów. Zajmuje się przygotowaniem 
preparatów do obserwacji  wykonywanych w ramach 
zaawansowanych technik mikroskopii elektronowej.  

Głównymi metodami w zakresie przygotowania mate-
riału do badań są: proces ścieniania elektrolitycznego 
lub pocienianie jonowe stosowane dla różnych klas 
materiałów, w tym półprzewodników, metali, a także 
ceramiki. 
Prace prowadzone w laboratorium obejmują komplek-
sowe wykonanie preparatów do obserwacji mikrostruk-
tury, warstw powierzchniowych, przekrojów złączy  
oraz przełomów próbek. 

Laboratorium specjalizuje się w precyzyjnym 
przygotowaniu materiałów do badań z wykorzystaniem 
skaningowej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej, 
a także poszukuje praktycznych rozwiązań problemów 
związanych ze specjalistyczną preparatyką materiałów 
do obserwacji elektronomikroskopowych. 

KONTAKT

dr inż. Milena Koralnik
milena.koralnik@pw.edu.pl

(+48) 22 234 81 51
https://wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Oferta-

badawcza/Charakterystyka-materialow/Preparatyka-
Probek-do-Badan-Elektronomikroskopowych

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � precyzyjne ścieniarki jonowe do jedno- lub dwustronnego, 
niskonapięciowego polerowania materiału z zastosowaniem 
wiązki jonów argonu (Gatan PIPS) 

 � szlifierko-polerka do mechanicznego, kontrolowanego  
i precyzyjnego pocieniania materiału (Gatan Dimple Grinder) 

 � talerzowe szlifierko-polerki metalograficzne (ATM Saphir) 
 � polerka wibracyjna do końcowej obróbki powierzchniowej 

(Buehler Vibromet) 
 � polerka elektrolityczna z możliwością przeprowadzenia 

procesów elektrolitycznego trawienia (Struers LectroPol) 
 � ścieniarki elektrolityczne do polerowania oraz pocieniania 

materiału z funkcją automatycznego skanowania i doboru 
parametrów procesu (Struers TenuPol) 

 � drutowa drążarka elektroerozyjna (ZAP-bp) 
 � przecinarki i piły precyzyjne (tarczowe, drutowe i wibracyjne) 

OFEROWANE USŁUGI

 � kompleksowe przygotowanie preparatów do obserwacji przy 
użyciu skaningowej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej 

 � precyzyjne cięcie, orientowanie i wykonanie próbek  
do obserwacji mikrostruktury oraz badań właściwości 
mechanicznych 

 � opracowanie nowych technik przygotowania preparatów  
do obserwacji elektronomikroskopowych 

 � wykonanie obserwacji i analizy mikrostruktury  
we współpracy z Laboratorium Mikroskopii Elektronowej 
WIM PW 

WYBRANE PROJEKTY

 � Hybrydowa technologia wytwarzania szyn normalnotoro-
wych o podwyższonej trwałości eksploatacyjnej uwzględ-
niająca przyszłościowe trendy w rozwoju transportu kolejo-
wego HyPremRail (NCBR, 2015–2018)

 � Wpływ sposobu wytwarzania na mikrostrukturę i właściwo-
ści mechaniczne płytek ze stopu Al o strukturze ultradrob-
noziarnistej (NCN, PRELUDIUM 10, 2016–2019)

 � Wpływ orientacji monokryształów o różnej energii błędu 
ułożenia na kształtowanie się tekstury odkształcenia 
podczas ciągnienia (NCN, OPUS 11, 2017–2020)

 � Badanie zależności pomiędzy stopniem krystaliczności 
struktury, a odpornością korozyjną biodegradowalnych 
stopów z układu Mg-Zn-Ca, modyfikowanych dodatkami 
stopowymi (NCN, PRELUDIUM 12, 2017–2020)

 � Optymalizacja mikrostruktury stopów aluminium pod 
kątem efektywności umocnienia wydzieleniowego (NCN, 
SONATINA 1, 2017–2021)

 � Powłoki o podwyższonej żaroodporności na łopatkach 
turbin wysokiego ciśnienia silników RD-33 (NCBR, 2018–
2019)

https://wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Oferta-badawcza/Charakterystyka-materialow/Preparatyka-Probek-do-Badan-Elektronomikroskopowych
https://wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Oferta-badawcza/Charakterystyka-materialow/Preparatyka-Probek-do-Badan-Elektronomikroskopowych
https://wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Oferta-badawcza/Charakterystyka-materialow/Preparatyka-Probek-do-Badan-Elektronomikroskopowych
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LABORATORIUM 
MIKROSKOPII 
ELEKTRONOWEJ
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 

#MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA #PREPARATYKA PRÓBEK NA SEM 
#SKANINGOWA MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA SEM 
#TRANSMISYJNA MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA TEM 
#DYFRAKCJA ELEKTRONÓW WSTECZNIE ROZPROSZONYCH EBSD 
#MIKROANALIZA ENERGODYSPERSYJNA EDS #MIKROSKOPIA JONOWA FIB 
#OBSERWACJE TOPOGRAFII POWIERZCHNI #ANALIZA SKŁADU CHEMICZNEGO 
#OBSERWACJE PRZEŁOMÓW #ANALIZA STRUKTURY MATERIAŁÓW

Laboratorium Mikroskopii Elektronowej funkcjonuje 
na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW w Zakładzie 
Projektowania Materiałów. Laboratorium jest wyposażone 
w wiele różnorodnych mikroskopów elektronowych  
oraz urządzeń pomocniczych, które znajdują zastosowanie 
w obserwacjach struktury oraz badaniu właściwości 
mechanicznych i składu chemicznego materiałów. 

Pracownicy laboratorium posiadają duże doświadczenie 
oraz specjalistyczną wiedzę, co umożliwia im wykonywanie 
badań mikrostruktury różnorodnych materiałów,  
przy zastosowaniu zaawansowanych metod mikroskopii 
elektronowej. W Laboratorium są realizowane badania:

 � metali, ceramik, polimerów, 
 � nanomateriałów (nanoproszków, nanorurek, grafenu),
 � kompozytów, laminatów, materiałów warstwowych,
 � badania fraktograficzne przełomów,
 � rekonstrukcja 3D z rozdzielczością atomową,
 � obserwacje wysokorozdzielcze,
 � dyfrakcja elektronów wstecznie rozproszonych – EBSD,
 � wycinanie próbek do badań przy użyciu mikroskopii 

jonowej,
 � badania składu chemicznego.

Są to badania, które pozwalają na określenie jakości 
wytwarzanych materiałów, poznanie wpływu elementów 
struktury na właściwości czy też doskonalenie procesów 
technologicznych. 

Laboratorium bierze czynny udział w realizacji projektów 
badawczych, współfinansowanych ze środków krajowych 
(NCN, NCBR) i europejskich (EURATOM) oraz ściśle 
współpracuje z partnerami przemysłowymi. 
Laboratorium realizuje zlecenia usług badawczych, 
zarówno z jednostek naukowych jak również od partnerów 
przemysłowych. 

KONTAKT

dr inż. Tomasz Płociński
tomasz.plocinski@pw.edu.pl

https://www.wim.pw.edu.pl/Mikroskopia-
elektronowa

OFEROWANE USŁUGI

 � skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM): obserwacje 
mikrostruktury przy powiększeniach do 500 000 razy

 � transmisyjna mikroskopia elektronowa (TEM): obserwacje struktury 
atomowej i mikrostruktury przy powiększeniach do 8 000 000 razy

 � mikroskopia jonowa (FIB): wycinanie cienkich lameli z wybranych 
miejsc, rekonstrukcja 3D materiałów wielofazowych

 � polerowanie jonowe i preparatyka przekrojów poprzecznych  
przy użyciu polerki jonowej

Badania z wykorzystaniem dedykowanych uchwytów i detektory  
w mikroskopach:

 � wysokorozdzielcza tomografia elektronowa; badania in-situ w TEM: 
rozciąganie, grzanie

 � jakościowa i ilościowa analiza składu chemicznego metodą 
mikroanalizy rentgenowskiej (EDS i WDS)

 � analiza orientacji krystalograficznej: dyfrakcja elektronów wstecznie 
rozproszonych EBSD, dyfrakcja elektronów rozproszonych (t-EBSD, 
TKD, t-FSD) w SEM, dyfrakcja w zbieżnej wiązce w STEM, SAED w TEM

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � transmisyjne mikroskopy elektronowe:
 ◻ Thermo Fisher Scientific (S)TEM Spectra 200 z korektorem wiązki 

Cs i spektometrem Super-X 
 ◻ Hitachi STEM HD2700 z Cs korektorem, SE, BF-TEM, HAADF, EDX
 ◻ Jeol JEM 1200 z kamerą Gatan Orius, uchwyt do grzania, uchwyt 

do rozciągania
 � skaningowe mikroskopy elektronowe:

 ◻ Hitachi SEM S5500 - 2xSE, ExB, BSE, BF-STEM, DF-STEM, EDX
 ◻ Hitachi SU70 - 2xSE, ExB, BSE, STEM, EDX, WDS, EBSD
 ◻ Hitachi SU8000 - 3xSE, ExB, BSE, STEM, EDX
 ◻ Hitachi SEM S3500N - SE, BSE, EDX

 � mikroskopy jonowe:
 ◻ Hitachi FIB 2100
 ◻ Hitachi DualBeam NB5000

 � urządzenia do preparatyki:
 ◻ polerka jonowa Hitachi IM4000
 ◻ napylarki Osmu, Złota, Węgla, Chromu, Węgla itp. 

WYBRANE PROJEKTY

 � Kompozyty na osnowie metalicznej wzmacniane nano-
cząstkami 2D i 3D wytwarzane techniką skręcania pod 
wysokim ciśnieniem (NCN, OPUS-19)

 � Stabilność termiczna i mechanizmy odkształcania 
hybrydowych materiałów nanokrystalicznych wytwarzanych 
technikami skręcania pod wysokim ciśnieniem (HPT) (projekt 
POB PW technologie materiałowe)

 � Nowe powłoki zwiększające trwałość narzędzi w procesach 
kucia i wyciskania (NCBR, Techmatstrateg, 2021–2023)

 � Opracowanie składu chemicznego i obróbki cieplnej 
nowego, umacnianego wydzieleniowo stopu Al o zwiększonej 
wytrzymałości mechanicznej (NCN, SONATA 17, 2021–2024)

 � Optymalizacja mikrostruktury stopów aluminium pod 
kątem efektywności umocnienia wydzieleniowego (NCN, 
SONATINA1, 2017–2021)

 � Technologie wytwarzania materiałów i struktur do 
detekcji promieniowania X i gamma, z wykorzystaniem 
nisko defektowych jednorodnych kryształów (Cd,Mn)Te, 
o wysokiej odporności na generację defektów w wyniku 
napromieniowania (NCBR, Techmatstrateg 1, 2017–2022)
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ZESPÓŁ MODELOWANIA 
KOMPUTEROWEGO 
MATERIAŁÓW  
I KONSTRUKCJI
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 

Zespół modelowania komputerowego materiałów i konstrukcji 
działa na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW. Obszar jego badań 
obejmuje projektowanie nowoczesnych materiałów inżynierskich 
ze szczególnym uwzględnieniem technik modelowania 
komputerowego struktury, właściwości i procesów materiałowych. 

Stosowanymi metodami badawczymi z zakresu modelowania 
numerycznego są: dynamika molekularna, DFT, metoda 
elementów skończonych, metoda objętości skończonych, 
metoda Monte Carlo. W ramach prac prowadzone są badania  
m.in. w następujących obszarach: 

 � materiały nanokrystaliczne, 
 � granice międzykrystaliczne i międzyfazowe,
 � materiały półprzewodnikowe grupy IV, 
 � materiały węglanowych ogniw paliwowych, 
 � kompozyty na osnowie miedzi i srebra z dodatkiem grafenu, 
 � kompozyty konstrukcyjne, 
 � materiały porowate, 
 � skały łupkowe,
 � procesy odzysku ciepła ze spalin samochodowych, 
 � procesy interakcji fali elektromagnetycznych i mechanicznych 

z materiałami. 

Badania w tym obszarze prowadzone są we współpracy  
z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, m.in.: IPPT PAN, ICM UW, 
Instytutem Fizyki Eksperymentalnej UWr, Instytutem Fizyki UJ, 
Wydziałem Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH, 
Institute of Stochastics, Ulm University (Niemcy), Fraunhofer 
Center for Silicon Photovoltaics (Niemcy), Theory and Modelling 
Department, CCFE (Wielka Brytania), Institute of High Performance 
Computing, ASTAR (Singapur),  Department of Mechanical and 
Industrial Engineering, Concordia University (Kanada), Department 
of Mechanical Engineering, University of Cape Peninsula (RPA).

KONTAKT

dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski, prof. uczelni 
tomasz.wejrzanowski@pw.edu.pl

(+48) 22 234 87 42
www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-

badawcze/Modelowanie-komputerowe-w-
projektowaniu-materialow

#MODELOWANIE KOMPUTEROWE #PROJEKTOWANIE MATERIAŁÓW  
#DFT #DYNAMIKA MOLEKULARNA #METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH 
#AUTOMATY KOMÓRKOWE #MONTECARLO #MODELOWANIE WIELOSKALOWE

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � klaster komputerowy – 360 rdzeni AMD Opteron 64-bit
 � wysokowydajne stacje obliczeniowe
 � oprogramowanie ANSYS/Fluent
 � oprogramowanie Abaqus
 � oprogramowanie LAMMPS
 � oprogramowanie VASP
 � oprogramowanie MicroMeter

OFEROWANE USŁUGI

 � projektowanie materiałów o otwartej porowatości 
 � numeryczne analizy właściwości wytrzymałościowych 
 � numeryczne analizy właściwości przepływowych 
 � numeryczne analizy właściwości cieplnych 
 � symulacje właściwości i procesów materiałowych w skali 

atomowej 
 � analiza obrazów i opis ilościowy 

WYBRANE PROJEKTY

 � Opracowanie materiałów piezorezystywnych dla mikroczuj-
ników elektromechanicznych o dużej czułości, przeznaczo-
nych do pracy w środowiskach agresywnych, przy użyciu 
symulacji komputerowych i eksperymentów (Projekt Pol-
sko-Singapurski, 2018–2020) 

 � Badanie wpływu mikrostruktury i składu chemicznego 
na właściwości katalityczne porowatych elementów 
węglanowych ogniw paliwowych (NCN, OPUS, 2017–2020) 

 � Badanie wpływu mikrostruktury na proces reaktywnego 
przepływu w porowatych komponentach ogniw 
wysokotemperaturowych (NCN, PRELUDIUM, 2017–2020) 

 � Wpływ parametrów mikrostruktury na procesy wymiany 
ciepła w materiałach o otwartej porowatości (NCN, 
SONATINA, 2018–2021) 

http://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Modelowanie-komputerowe-w-projektowaniu-materialow
http://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Modelowanie-komputerowe-w-projektowaniu-materialow
http://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Modelowanie-komputerowe-w-projektowaniu-materialow
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ZESPÓŁ CHARAKTERYSTYKI 
MATERIAŁÓW 
ODKSZTAŁCANYCH 
PLASTYCZNIE 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

#ODKSZTAŁCENIE PLASTYCZNE #ANALIZA MIKROSTRUKTURY  
#MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA #MECHANIZMY ODKSZTAŁCENIA 
PLASTYCZNEGO #DYFRAKCJA RENTGENOWSKA #TEKSTURA MATERIAŁU 
ODKSZTAŁCONEGO #ZMIANA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH 
#NIESTABILNOŚĆ ODKSZTAŁCENIA PLASTYCZNEGO #EBSD

Zespół Charakterystyki Materiałów Odkształcanych 
Plastycznie działa w Zakładzie Projektowania 
Materiałów Wydziału Inżynierii Materiałowej PW. 

Rozwój różnych technik odkształcenia plastycznego 
oraz opracowywanie i analiza nowych sposobów 
deformacji wynika z dużego zainteresowania poprawą 
wytrzymałości materiałów, zarówno z punktu widzenia 
poznawczego, jak i aplikacyjnego. 

Prowadzone w Zespole prace koncentrują się wokół 
analizy zmian mikrostruktury i właściwości materiałów 
poddanych różnym typom procesów odkształcenia  
plastycznego. 
Badania obejmują opis ewolucji mikrostruktury,  
tekstury i naprężeń własnych, a także składu fazowego  
oraz procesów wydzieleniowych materiałów  
po odkształceniu plastycznym. Ponadto Zespół reali-
zuje prace dotyczące analizy zmian stabilności ter-
micznej mikrostruktury, właściwości mechanicznych  
oraz odporności korozyjnej po procesach deformacji. 
Członkowie Zespołu posiadają wieloletnie doświadcze-
nie, a także biorą udział w pracach badawczo-rozwojo-
wych realizowanych w ramach projektów krajowych  
i zagranicznych. 

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera 
jaroslaw.mizera@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 87 29
https://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/

Grupy-badawcze/Charakterystyka-materialow-
odksztalcanych-plastycznie

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � LABORATORIUM MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ 
WIM PW (skaningowe i transmisyjne mikroskopy 
elektronowe) 

 � LABORATORIUM DYFRAKCJI RENTGENOWSKIEJ WIM 
PW (dyfraktometry rentgenowskie) 

 � LABORATORIUM BADAŃ WŁAŚCIWOŚCI MECHA-
NICZNYCH WIM PW (twardościomierze i hydrauliczne 
maszyny wytrzymałościowe) 

 � LABORATORIUM PREPARATYKI PRÓBEK DO BADAŃ  
MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ WIM PW (precyzyjne  
ścieniarki jonowe i elektrolityczne) 

WYBRANE PROJEKTY

 � Nowa generacja systemu podwieszeń dedykowanego 
do lekkich sieci trakcyjnych MABTECH (NCBR, TECH-
MATSTRATREG2, 2019–2022)

 � Wpływ orientacji monokryształów o różnej energii błę-
du ułożenia na kształtowanie się tekstury odkształce-
nia podczas ciągnienia (NCN, OPUS11, 2017–2021) 

 � Hybrydowa technologia wytwarzania szyn normalno-
torowych o podwyższonej trwałości eksploatacyjnej 
uwzględniająca przyszłościowe trendy w rozwoju trans-
portu kolejowego (NCBR, PBS3, 2015–2018)  

 � Analiza wczesnych stadiów rekrystalizacji w wybranych 
monokryształach RSC o rożnej energii błędu ułożenia  
po dużym odkształceniu plastycznym, (NCN, OPUS 5, 
2014–2017) 

  OFEROWANE USŁUGI

 � badania mikrostruktury przy użyciu skaningowej  
i transmisyjnej mikroskopii elektronowej wraz z analizą 
stereologiczną 

 � analiza fazowa, badania tekstury krystalicznej i naprężeń 
własnych z wykorzystaniem dyfraktometru rentgenowskie-
go  

 � charakterystyka orientacji ziaren i dezorientacji granic zia-
ren (EBSD) 

 � analiza stabilności termicznej materiałów po dużym od-
kształceniu plastycznym 

 � badania właściwości mechanicznych w próbach monoto-
nicznego i cyklicznego odkształcenia 

 � analiza zjawiska niestabilności odkształcenia plastycznego 
 � elektrochemiczne badania korozyjne materiałów odkształ-

conych plastycznie 

https://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Charakterystyka-materialow-odksztalcanych-plastycznie
https://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Charakterystyka-materialow-odksztalcanych-plastycznie
https://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Charakterystyka-materialow-odksztalcanych-plastycznie
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LABORATORIUM 
BADAŃ WŁAŚCIWOŚCI 
MECHANICZNYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 

#WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE #PRÓBA ROZCIĄGANIA  
#ODPORNOŚĆ NA PĘKANIE #ZMĘCZENIE MATERIAŁÓW 
#OPTYCZNY POMIAR ODKSZTAŁCENIA #BADANIA KOMPOZYTÓW 
#TENSOMETRIA #SMALL PUNCH TEST #SMALL PUNCH CREEP 
#MINIATUROWE PRÓBKI WYTRZYMAŁOŚCIOWE

Zespół zlokalizowany jest na Wydziale Inżynierii 
Materiałowej PW, w Zakładzie Projektowania 
Materiałów. Zajmuje się szeroko pojętą tematyką 
badawczą związaną z charakteryzowaniem materiałów 
pod kątem ich właściwości mechanicznych.  Oprócz 
standardowych, unormowanych badań zespół 
prężnie rozwija techniki badawcze z wykorzystaniem 
miniaturowych próbek. 

Zespół aktywnie wykorzystuje wewnętrzne i zewnętrzne 
źródła finansowania prac B+R oraz czynnie współpracu-
je z innymi jednostkami naukowymi, przedsiębiorstwa-
mi oraz jednostkami certyfikującymi z kraju i zagranicy. 

Zespół zrealizował wiele  projektów naukowych  
i wdrożeniowych, jak również znaczną liczbę prac zle-
conych bezpośrednio od odbiorców przemysłowych.   
O poziomie realizowanych przez Zespół prac B+R świad-
czy kilkadziesiąt publikacji w renomowanych czasopi-
smach o zasięgu światowym. 

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Zbigniew Pakieła
zbigniew.pakiela@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 87 44
https://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/
Grupy-badawcze/Wlasciwosci-mechaniczne

OFEROWANE USŁUGI

 � badania właściwości mechanicznych:
 ◻ materiałów metalicznych wg wytycznych norm  PN-EN 

6892, ASTM E8, ASTM E466, ASTM E606, ASTM E606, 
ASTM E399, ASTM E1820, ASTM E647 oraz materiałów 
polimerowych i kompozytowych wg wytycznych norm 
PN-EN ISO 527, PN-EN 2747, ASTM D2344, ASTM D3039, 
ASTM D3410, ASTM D3518, ASTM D7264, ASTM D7137, 
ASTM D790 

 ◻ materiałów występujących w ograniczonej objętości 
 ◻ całych elementów o rozmiarze do ok. 1 m 

 � niestandardowe badania właściwości mechanicznych 
materiałów dostosowane do wymagań klienta 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � maszyny wytrzymałościowe o zakresie pomiarowym siły  
od 2 N do 250 kN i przemieszczenia w zakresie od 0,001 mm 
do 1 m

 � piece umożliwiające wykonywanie badań w temp.  
do  1200°C 

 � systemy umożliwiające bezkontaktowy pomiar odkształceń 
(Cyfrowa Korelacja Obrazów, Videoekstensometry) 

 � komory klimatyczne umożliwiające wykonywanie badań  
w obniżonej temp. (do ok. - 100°C) 

 � kriostat do prób wytrzymałościowych w ciekłym azocie  
i ciekłym helu 

INNE OSIĄGNIĘCIA

 � wyróżnienie badań z użyciem miniaturowych próbek 
wykorzystanych w praktyce do analizy właściwości 
mechanicznych powłok nakładanych innowacyjną 
technologią Warm Spray (NIMS), nadane przez Japan 
Thermal Spray Society, jako znaczny wkład do dziedziny 
nauki natryskiwania cieplnego 

WYBRANE PROJEKTY 

 � Innowacyjne materiały konstrukcyjne o podwyższonych 
parametrach, stosowane w budynkach modułowych, 
dla użytkowników obiektów w różnych warunkach 
klimatycznych (NCBR, POIR, 2019–2022)

 � Opracowanie technologii wysokociśnieniowego hartowania 
gazowego satelitarnych kół zębatych epicyklicznej 
przekładni lotniczej silnika FDGS, wykonanych ze stali 
Pyrowear 53 i pracujących w warunkach długotrwałych  
i cyklicznie zmiennych obciążeń eksploatacyjnych (NCBR, 
TECHMATSTRATEG 2, 2020–2023)

 � Rozwój technologii materiałów kompozytowych  
o podwyższonych właściwościach mechanicznych  
i elektrycznych (NCBR, podwykonawstwo dla Polskich 
Zakładów Lotniczych Sp. z o.o., 2016–2018)

 � Opracowanie wytycznych do zaprojektowania innowacyjnej 
technologii wydobycia gazu z łupków przy użyciu 
ciekłego CO2 na drodze analiz numerycznych i badań 
eksperymentalnych – Diox4Shell (NCBR,  BG2, 2015–2019)

 � Opracowanie i zastosowanie laserowej technologii 
mikrometalurgii proszków do wytwarzania materiałów 
o specjalnych własnościach modyfikowanych renem-  
RenMaTech  (NCBR, PBS1, 2013–2016)

PATENTY I ZGŁOSZENIA PATENTOWE

 � Sposób obróbki prętów materiału dla nadania mu 
plastyczności w niskich temperaturach oraz zastosowanie 
materiału poddanego obróbce do wytwarzania elementów 
pracujących w ciekłym azocie (PL229820-B1, 2018)

 � Sposób otrzymywania powłoki dwuwarstwowej na stopie 
magnezu i powłoka dwuwarstwowa na stopie magnezu 
(P.428884, 2019) 

 � Sposób otrzymywania powłoki hybrydowej na stopie 
magnezu i powłoka hybrydowa na stopie magnezu 
(P.428473, 2018)

https://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Wlasciwosci-mechaniczne
https://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Wlasciwosci-mechaniczne
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LABORATORIUM BADAŃ  
DLA PRZEMYSŁU 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 

#DIAGNOSTYKA TECHNICZNA #PROGRAM KONTROLI EKSPLOATACJI  
#BADANIA NIENISZCZĄCE #NDT #INŻYNIERIA MATERIAŁOWA #AWARIA
#WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁU #MIKROSTRUKTURA #DEGRADACJA 
#EMISJA AKUSTYCZNA #DEFEKTOSKOPIA #BADANIA ULTRADŹWIĘKOWE

Laboratorium Badań dla Przemysłu jest elementem 
struktury organizacyjnej Wydziału Inżynierii 
Materiałowej PW. 

Misją LBP jest wzrost poziomu bezpieczeństwa 
poprzez zapobieganie i eliminowanie zagrożeń 
wynikających z eksploatacji urządzeń technicznych. 
Laboratorium od wielu lat skutecznie łączy środowisko 
naukowe z przemysłem, świadcząc usługi diagnostyki 
laboratoryjnej na terenie całej Polski i za granicą. Jest 
liderem z zakresu badań materiałowych oraz wiodącym 
laboratorium w dziedzinie diagnostyki wśród jednostek 
naukowych. 

Laboratorium bierze czynny udział w realizacji 
projektów badawczych, współfinansowanych  
ze środków publicznych, we współpracy z partnerami 
przemysłowymi. Jednocześnie realizuje zlecenia  
z zakresu inżynierii materiałowej i badań nieniszczących 
dla partnerów przemysłowych, takich jak: PKN 
Orlen, Orlen Lietuva, Grupa Lotos, Anwil Włocławek, 
Zakłady Azotowe Kędzieżyn-Koźle, Mesko S.A.,  
czy Basell Orlen Polyolefins Sp. z o. o. 

KONTAKT

dr inż. Łukasz Sarniak
lukasz.sarniak@pw.edu.pl

(+48) 22 234 87 42
www.wim.pw.edu.pl/LBP

  OFEROWANE USŁUGI

 � ocena stanu technicznego urządzeń i instalacji przemysłowych 
 � ocena stopnia degradacji i prognozowanie żywotności materiałów
 � badania właściwości mechanicznych i mikrostruktury materiałów
 � tworzenie programów kontroli eksploatacji urządzeń przemysłowych  

i analiza ryzyka
 � badania metodami NDT i monitorowanie stanu technicznego urządzeń
 � opracowanie metodyki badań niszczących i nieniszczących  

oraz tworzenie procedur badawczych
 � ekspertyzy poawaryjne i opinie z zakresu określenia przyczyn i oceny 

mechanizmów zniszczenia materiałów 
 � symulacje numeryczne rozkładu składowych naprężenia pracujących 

elementów konstrukcji z wykorzystaniem MES

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � system emisji akustycznej Vallen AMSY-5 i AMSY-6 ze 191 kanałami 
pomiarowymi oraz dwukanałowy system Interunis Uniscope 

 � defektoskop ultradźwiękowy Olympus Omniscan MX2  
z systemem Phased Array i TOFD 

 � system defektoskopii dalekozasięgowej Olympus Ultrawave LRT 
 � oprogramowanie EXTENDE CIVA do symulacji numerycznych badań 

ultradźwiękowych 
 � defektoskopy prądowirowe Olympus Nortec 600, Omniscan MX ECA  

i MultiScan MS 5800 
 � kamera termograficzna VIGOcam v50 
 � przenośny spektrometr rentgenowski Olympus Delta DP-2000 
 � przenośne twardościomierze cyfrowe Krautkramer MIC 10, MIC 20 i MIC 

20 TIV 
 � przenośne mikroskopy Keyence VHX-600 i UHX-100K 
 � urządzenie ESTIM SSSM do nieinwazyjnego pobierania próbek 
 � urządzenie PIHT 2000 do badań właściwości mechanicznych metodą 

ABIT 
 � stanowisko do badań odporności na pełzanie Microtest 

WYBRANE PROJEKTY

 � Monitorowanie zużycia eksploatacyjnego i optymalizacja 
procesu naprawczego wirników turbin parowych (NCBR, 
POIG, 2013–2016) 

 � Pilotażowy, zintegrowany, aparaturowo-technologiczny 
system do produkcji metodą ciągłej pirolizy sadzy 
technicznej i oleju popirolitycznego z odpadów 
gumowych, w szczególności zużytych opon 
samochodowych (NCBR, 2014–2017) 

 � Multilateralny małośrednicowy otwór odgazowujący 
pokłady węgla MINE GAS SLIMHOLE DRILLING  
– MIGASLIDRILL (NCBR, POIR, 2019–2021) 

 � Opracowanie i wykonanie demonstratorów technologii 
krytycznych elementów do nowej generacji amunicji 
czołgowej 120 mm - Bizmut (NCBR, 2016–2021) 

 � Automatyczna linia kontroli i badania jakości pierścieni  
i obręczy z inteligentnym systemem identyfikacji  
i pomiaru wad wewnętrznych metodą PA, pomiaru 
błędów kształtu przy użyciu głowic pomiarowych 3D 
oraz badania własności mechanicznych SMART-HARD 
(NCBR, POIR, 2018–2022) 

 � Opracowanie technologii nieniszczącego diagnozowania 
gazociągów w oparciu o magnetyczną metodę 
bezkontaktową i sensory zintegrowane z wykorzystaniem 
algorytmów uczenia maszynowego - INGA (POIR, 2019 
–2022)  

http://www.wim.pw.edu.pl/LBP
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ZESPÓŁ PROJEKTOWANIA 
METALI NIEŻELAZNYCH  
I ICH STOPÓW
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 

#STOPY METALI NIEŻELAZNYCH #BIOMEDYCZNE I LOTNICZE STOPY TYTANU  
#KSZTAŁTOWANIE MIKROSTRUKTURY I WŁAŚCIWOŚCI #OBRÓBKI CIEPLNE 
#OBRÓBKI CIEPLNO-PLASTYCZNE #OBRÓBKI POWIERZCHNIOWE  
#METODY DUŻEGO ODKSZTAŁCENIA PLASTYCZNEGO #MIKROSTRUKTURA 
#NANOKRYSTALICZNE I ULTRADROBNOZIARNISTE METALE #BIOZGODNOŚĆ 
#WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE #ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ  
#WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE POWIERZCHNI

Zespół Projektowania Metali Neżelaznych i Ich Stopów jest 
częścią Zakładu Projektowania Materiałów Wydziału Inżynierii 
Materiałowej PW. Zespół ten posiada wieloletnie doświadczenie 
w kształtowaniu i badaniu materiałów metalicznych,  
w szczególności tytanu i jego stopów, potwierdzone udziałem  
w wielu projektach B+R, zarówno krajowych jak i zagranicznych. 

Główne obszary badań realizowanych w zespole obejmują 
następujące aspekty: 

 � kształtowanie oraz charakterystykę mikrostruktury i właści-
wości stopów tytanu do zastosowań biomedycznych na dro-
dze obróbek plastycznych, cieplno-plastycznych oraz metod 
inżynierii powierzchni,

 � procesy dużego odkształcenia plastycznego i ich potencjał 
w zakresie otrzymywania nanomateriałów oraz  materiałów 
ultradrobnoziarnistych, 

 � elektrochemiczne testy odporności na korozję materiałów 
metalicznych,

 � charakterystykę biomedycznych metali po testach korozyj-
nych i biologicznych, 

 � konsolidację wiórów metalicznych na drodze przeróbki  
plastycznej,

 � charakterystykę mikrostruktury i właściwości wieloskład-
nikowych laminatów wytwarzanych metodą platerowania  
wybuchowego,

 � opis procesów degradacji siatek katalitycznych stosowanych 
w procesie utleniania amoniaku, 

 � diagnostykę dzieł sztuki i obiektów archeologicznych. 

Zespół współpracuje zarówno z polskimi, jak i zagranicznymi 
ośrodkami badawczymi takimi jak Instytut Technologii 
Eksploatacji (Radom),  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu 
(Kajetany),  Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia 
Techniczna (Warszawa), Belgorod State University (Rosja), 
Friedrich–Alexander University Erlangen–Nürnberg (Niemcy) 
oraz Chalmers University of Technology (Szwecja), Karlsruhe 
NanoMicro Facility (Niemcy), Clemson-MUSC Bioengineering 
Program (USA). 

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Halina Garbacz
halina.garbacz@pw.edu.pl

(+48) 22 234 87 92
www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/

Metale-niezelazne-i-ich-stopy

  OFEROWANE USŁUGI

 � walcowanie płaskie i profilowe metali w skali laboratoryjnej  
 � badania tribologiczne w układzie trzpień-płytka realizowane  

w ruchu cyklicznym posuwisto-zwrotnym  
 � elektrochemiczne badania korozyjne 
 � ocena stopnia degradacji i jakości powierzchni metali w oparciu 

o obserwacje mikroskopowe oraz badania profilometryczne 
 � preparatyka próbek z materiałów metalicznych, w tym cienkich 

folii do badań TEM 
 � badania mikrostrukturalne metali i ich stopów (mikroskopia 

świetlna i elektronowa) 
 � obróbki cieplne metali i ich stopów 
 � obróbki powierzchniowe metali i ich stopów w tym obróbki 

mechaniczne i chemiczne 
 � wytwarzanie bioaktywnych powłok na powierzchni metalicznych 

biomateriałów 
 � sterylizacja materiałów biomedycznych 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � walcarka elektryczna WJ-80s 
 � walcarka ręczna WJSM-60 
 � potencjostat Autolab PGSTAT302N z modułem do przeprowadza-

nia testów impedancyjnych 
 � autoklaw Sterilclave 18 COMINO 
 � inkubator z kontrolą atmosfery CO2 Thermo Scientific™ Midi 40 

CO2 

 � spektrofotometr UV-VIS AOE (zakres pomiarowy 190-1100 nm) 
 � tribotester T-17 do badania skojarzeń materiałowych 

współpracujących ślizgowo w ruchu cyklicznym posuwisto-
zwrotnym w układzie trzpień-płytka 

 � mikroskop świetlny Zeiss Axio Observer  
 � skaningowe mikroskopy elektronowe Hitachi SU70, Hitachi 

3500N  
 � transmisyjny mikroskop elektronowy TEM JEOL JEM 1200 
 � profilometr optyczny Wyko NT9300 
 � nanoindenter HYSITRON Triboscope 950 
 � maszyna wytrzymałościowa Zwick/Roell Z005 
 � pocieniarka elektrolityczna Struers TenuPol 

WYBRANE PROJEKTY

 � Opracowanie technologii  obróbki aluminiowych  
oraz kompozytowych struktur pierwszo- i drugorzędowych 
(NCBR, Ścieżka dla Mazowsza 2019, 2020–2021) 

 � Opracowanie nisko-odpadowej technologii platerowania wy-
buchowego oraz technologii przetwarzania wielowarstwo-
wych,  wysokowytrzymałościowych materiałów lekkich i su-
perlekkich z warstwami reaktywnymi i funkcjonalnymi oraz 
blach platerowanych wybuchowo metalami reaktywnymi  
i ich stopami (NCBR, TECHMATSTRATEG, 2019–2022) 

 � Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji 
schorzeń narządów zmysłów słuchu, mowy, równowagi, 
powonienia (NCBR, STRATEGMED1, 2014–2018) 

 � Wpływ dużego odkształcenia na mikrostrukturę i właściwości 
stopu Ti-29Nb-13Ta-4,6Zr do zastosowań biomedycznych (NCN,  
OPUS11, 2016–2021) 

 � Wpływ niskotemperaturowego wygrzewania na ewolucję 
nanostruktury i właściwości heksagonalnego Ti o zróżnicowanej 
zawartości pierwiastków międzywęzłowych (NCN, OPUS 15,  
2018–2022) 

PATENTY

 � Pojemnik prasy do obróbki plastycznej metali i ich stopów  
(PL 417874)

 � Sposób wytwarzania tytanu nanokrystalicznego (PL 225395)
 � Stop platyny (PtRe) otrzymywany metodą, topienia  

i odlewania lub metalurgii proszkowej zawierający platynę, ren  
oraz nieuniknione zanieczyszczenia, o zawartości wagowej renu 
0,01-40,00% (PL 228512)

 � Stop platyny (PtRhRe) otrzymywany metodą topienia i odlewania 
lub metalurgii proszkowej zawierający platynę, wagowo 0,01-
40% rodu i ren oraz nieuniknione zanieczyszczenia, o zawartości 
wagowej renu 0,01-40,00% (PL 228514)

 � Stop palladu (PdAuRe) otrzymywany metodą topienia  
i odlewania lub metalurgii proszkowej zawierający pallad, 
wagowo 0,01-30% złota i ren oraz nieuniknione zanieczyszczenia, 
o zawartości wagowej renu 0,01-40,00% (PL 228516)

http://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Metale-niezelazne-i-ich-stopy
http://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Metale-niezelazne-i-ich-stopy
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ZESPÓŁ PROJEKTOWANIA 
MATERIAŁÓW DLA PRZEMYSŁU 
WYDOBYWCZEGO
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 

#PROPPANTY CERAMICZNE #MATERIAŁY PODSADZKOWE 
#GAZ ZIEMNY #GAZ ŁUPKOWY #PŁYN SZCZELINUJĄCY
#SZCZELINOWANIE HYDRAULICZNE

Zespół Projektowania Materiałów dla Przemysłu  
Wydobywczego funkcjonuje na Wydziale Inżynierii  
Materiałowej PW w Zakładzie Projektowania Materiałów. 

Centralnym punktem zainteresowań Zespołu jest 
opracowywanie nowych rozwiązań materiałowych  
obejmujących m.in. otrzymywanie i badanie właściwości 
spoiw polimerowych, proppantów ceramicznych i płynów 
hydraulicznych stosowanych w procesach wydobyw-
czych.  

Tematyka badawcza podejmowana przez Zespół dotyczy:
 � wpływu surowców ilastych na właściwości materiałów 

ceramicznych,
 � wpływu budowy chemicznej polimerów na zwiększe-

nie właściwości materiałów podsadzkowych,
 � opracowywania granulatów ceramicznych,
 � opracowywania  płynów szczelinujących wykorzysty-

wanych  w przemyśle wydobywczym,
 � wpływu siarkowodoru i dwutlenku węgla na mecha-

nizm korozji stali konstrukcyjnych w instalacjach  
do przesyłu ropy i gazu.

Zespół współpracuje z przedsiębiorstwami krajowymi,  
m.in. z PGNiG. Główne typy podejmowanyh realizacji  
to projekty, ekspertyzy, rozwiązania, metodyki i zlecenia 
zewnętrzne. 

KONTAKT

dr inż.  Paweł Wiśniewski
pawel.wisniewski@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 81 57 
https://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/

Grupy-badawcze/Materialy-dla-przemyslu-
wydobywczego 

OFEROWANE USŁUGI

 � analiza fazowa, tekstury krystalicznej i naprężeń własnych 
z wykorzystaniem dyfraktometru rentgenowskiego (XRD) 

 � badania mikrostruktury przy użyciu skaningowej 
mikroskopii elektronowej (SEM)

 � badania materiałów z zastosowaniem mikrotomografii 
rentgenowskiej (µCT)

 � badania właściwości mechanicznych tj. wytrzymałość  
na zgniatanie

 � dobór i badania wpływu właściwości proszków  
na parametry mas i granulatów ceramicznych stosowanych 
do wytwarzania materiałów podsadzkowych 

 � otrzymywanie i badania właściwości spoiw polimerowych 
oraz płynów szczelinujących dla przemysłu wydobywczego 
i ceramicznego

 � otrzymywanie i badania właściwości ceramicznych 
mas lejnych do uzyskania materiałów podsadzkowych  
oraz granulatów

 � badania właściwości reologicznych spoiw polimerowych  
i płynów szczelinujących

 � analiza wielkości cząstek proszków ceramicznych 
 � badania właściwości proppantów ceramicznych zgodnie  

z normą PN-EN ISO 13503-2:2010
 � badania napięcia powierzchniowego spoiw i płynów 

szczelinujących
 � badania zmętnienia płynów
 � analiza sitowa 

WYBRANE PROJEKTY

 � Optymalizacja technologii celem produkcji lekkich 
proppantów ceramicznych o najwyższej wytrzymałości 
na zgniatanie i o najniższym ciężarze właściwym przy 
maksymalnym wykorzystaniu polskich surowców 
mineralnych i popiołów lotnych (BALTICPROPP, Program 
Blue Gas 1, 2013–2016)

 � Metoda elektromagnetyczna estymacji stopnia penetracji 
propantu w procesie szczelinowania (EMPROP, Program 
Blue Gas 2, 2014–2017) 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � kamera termowizyjna FLIR T1020 wraz z oprogramowaniem: 
FLIR TOOLS, ResearchIR 4 Max

 � mikroskop świetlny Nikon Epiphot 200 
 � mikroskop świetlny Carl Zeiss Axio Scope wyposażony  

w moduł jasnego pola (BF),  ciemnego pola (DF), kontrast 
dyferencyjny (DIC) oraz dyferencyjny interferencyjny 
kontrast w polaryzacji kołowej (DIC-R)

 � mikroskop skaningowy TM1000 Hitachi
 � piec komorowy Czylok do 1600°C
 � stanowisko do suszenia i nagrzewania materiałów 

promieniami IR
 � suszarki laboratoryjne
 � analizator wielkości cząstek Horiba LA-950 
 � przesiewacz sitowy Retsch A200 Control 
 � reometr Anton Paar MC102 
 � tensjometr D-MT1A (POLON-IZOT) 
 � turbidymetr TurbiDirect_4a 
 � urządzenie do badania gęstości nasypowej proszków  
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ZESPÓŁ PROJEKTOWANIA 
MATERIAŁÓW  
DLA ENERGETYKI
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 

#KONWERSJA ENERGII #MATERIAŁY TERMOELEKTRYCZNE 
 #EFEKT SEEBECKA #EFEKT PELTIERA #METALURGIA PROSZKÓW  
#SPIEKANIE IMPULSOWO-PLAZMOWE #MATERIAŁY KOMPOZYTOWE
#MATERIAŁY REAKTORÓW SYNTEZY TERMOJĄDROWEJ #ENERGETYKA

Zespół Projektowania Materiałów dla Energetyki 
wywodzi się z Wydziału Inżynierii Materiałowej PW. 

Obszar badań realizowanych w Zespole obejmuje  
szeroką gamę zagadnień związanych z modelowaniem, 
wytwarzaniem i charakteryzowaniem, a także praktycz-
nym wykorzystaniem materiałów dla nowoczesnych 
systemów do konwersji i produkcji energii. 

Zespół realizował liczne projekty finansowane  
ze środków Narodowego Centrum Nauki, Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego oraz europejskich programów 
M-Era.Net i H2020 Euratom. 

Prace realizowane w Zespole mają charakter działań 
badawczych i eksperckich. Wśród licznych podmiotów 
współpracujących należy wymienić czołowe ośrodki 
badawcze w Europie, tj. Culham Centre for Fusion 
Energy, Wielkia Brytania, Max-Planck-Institut für 
Plasmaphysik czy RWTH Aachen University, Niemcy, 
jak również partnerów przemysłowych: THALES Alenia 
Space, Francja czy ZTW - EXPLOMET Sp. J., Polska.

KONTAKT

dr hab. inż. Łukasz Ciupiński, prof. uczelni
lukasz.ciupinski@pw.edu.pl

(+48) 22 234 81 53
https://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/

Grupy-badawcze/Materialy-dla-energetyki

OFEROWANE USŁUGI

 � analiza degradacji materiałów pracujących w reaktorach 
syntezy termojądrowej 

 � badania mikrostruktury materiałów metalicznych, cera-
micznych i półprzewodnikowych 

 � synteza i charakteryzacja materiałów termoelektrycznych  
i półprzewodnikowych 

 � wytwarzanie i charakteryzacja materiałów kompozytowych 
 � obróbka cieplna materiałów 
 � analizy numeryczne: teoria funkcjonałów gęstości, metoda 

elementów skończonych, metoda objętości skończonych 
 � ekspertyzy materiałowe (materiałów metalicznych 

oraz polimerowych, procesów degradacyjnych, dobór 
materiałów) 

 � badania degradacji materiałów w środowisku wodoru 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � LABORATORIUM SYNTEZY MATERIAŁÓW TERMOELEK-
TRYCZNYCH: 

 ◻ piec rurowy kołyskowy
 ◻ piec rurowy próżniowy
 ◻ komora rękawicowa MBraun LabStar
 ◻ stanowisko do ampułowania kwarcu z próżnią wysokiej 

czystości
 � LABORATORIUM CHARAKTERYZACJI MATERIAŁÓW TER-

MOELEKTRYCZNYCH: 
 ◻ mikrotomograf rentgenowski X-Radia XCT400
 ◻ aparatura SeebTest do charakteryzacji właściwości 

termoelektrycznych w funkcji temperatury
 ◻ aparatura SeebScan do charakteryzacji powierzchnio-

wego rozkładu współczynnika Seebecka
 � wg potrzeb: aparatura pozostałych laboratoriów WIM PW

WYBRANE PROJEKTY

 � Badania dotyczące elastycznych modułów termoelektrycznych 
(NCBR, 2019–2020) 

 � Opracowanie nowych materiałów termoelektrycznych na bazie 
skutterudytów (NCN, 2017–2021) 

 � Innowacyjne moduły termoelektryczne do konwersji energii 
(NCBR, 2014–2018) 

 � Opracowanie technologii nieniszczącego diagnozowania gazocią-
gów w oparciu o magnetyczną metodę bezkontaktową i sensory 
zintegrowane z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszyno-
wego (NCBR, 2019–2022) 

 � EUROfusion – Implementation of activities described in the 
Roadmap for Fusion (Komisja Europejska, 2021–2025) 

 � HEATPACK - New generation of high thermal efficiency compo-
nents packages for space (Komisja Europejska, 2019–2022) 

WYBRANE OSIĄGNIĘCIA

 � Opracowanie procesu homogenizacji mieszanki proszkowej 
metaliczno-ceramicznej na potrzeby wytwarzania materiałów 
kompozytowych o wysokim przewodnictwie cieplnym (PL 229005) 

 � Opracowanie stopowego proszku do wytwarzania stopów 
wolframu metodą metalurgii proszków (PL 234544)

 � Złoty medal za wynalazek „Copper-diamond Integrated Heat 
Spreader”, INPEX, the Invention & New Product Exposition (USA, 
2013) 

 � Opracowanie technologii łączenia barier dyfuzyjnych i materiałów 
termoelektrycznych przy użyciu techniki metalurgii proszków 
Pulse Plasma Sintering (proj. TANGO)

https://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Materialy-dla-energetyki
https://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Materialy-dla-energetyki
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ZESPÓŁ PROJEKTOWANIA 
MATERIAŁÓW  
DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 

#PRZEMYŁ LOTNICZY #INŻYNIERIA POWIERZCHNI 
#DRUK 3D MATERIAŁÓW METALICZNYCH #DRUK 3D 
#MATERIAŁY METALICZNE #MATERIAŁY DLA LOTNICTWA

Zespół funkcjonuje  na Wydziale Inżynierii Materiałowej 
PW w Zakładzie Projektowania Materiałów. 
Prace badawcze Zespołu skupione są na opracowywa-
niu nowych rozwiązań materiałowych obejmujących 
m.in.:

 � projektowanie i wytwarzanie żaroodpornych i ża-
rowytrzymałych warstw na gorące części silników 
lotniczych, 

 � regenerację gorących części silników lotniczych, 
 � projektowanie i wytwarzanie warstw odpornych  

na korozję i zużycie ścierne, 
 � projektowanie i wytwarzanie gorących części silni-

ków lotniczych techniką druku 3D.

Zespół posiada doświadczenie w realizacji projektów 
badawczych  i prac dyplomowych. 

Jego głównymi partnerami są: Wojskowe Zakłady 
Lotnicze Nr 2 S.A. oraz General Electric International 
S.A., Instytut Podstawowych Problemów Techniki,  
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa WAT, Katedra 
Nauki o Materiałach Politechniki Rzeszowskiej, 
Wydział Metali Nieżelaznych AGH, Instytut Ceramiki 
i Materiałów Budowlanych, a także Pratt&Whitney 
Rzeszów, CPP Polska Sp. z o.o., GE Aviation. Ponadto 
Zespół współpracuje z ośrodkami zagranicznymi: Osaka 
University (Japonia), Institut National Des Sciences 
Appliquées (Lyon, Francja), Ecole des Mines de Saint-
Étienne (Francja).

KONTAKT

dr hab. inż. Ryszard Sitek
ryszard.sitek@pw.edu.pl

(+48) 22 234 81 57
https://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/

Grupy-badawcze/Materialy-dla-lotnictwa-i-
transportu

  OFEROWANE USŁUGI

 � ocena degradacji gorących części silników lotniczych  
po eksploatacji

 � badania mikrostruktury, składu chemicznego i fazowego 
żaroodpornych żarowytrzymałych warstw ochronnych 
stosowanych na gorące części silników lotniczych

 � badanie mikrotwardości, porowatości, składu chemicznego 
i fazowego materiałów metalicznych wytwarzanych 
technikami druku 3D

 � analiza wielkości cząstek proszków metalicznych 
przeznaczonych do druku 3D

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � drukarka 3D EOS M100  
 � skaner 3D -GOM ATOS Core
 � mikroskop świetlny Carl Zeiss Axio Scope
 � mikroskop skaningowy Hitachi TM1000
 � piec komorowy Nabertherm do 1280°C
 � piaskarka Vario basic 
 � przesiewacz sitowy LPzE-3e 

WYBRANE PROJEKTY

 � Opracowanie technologii wspomagających regenerację 
pokryć ochronnych łopatek turbiny silnika lotniczego 
(NCBR, 2018–2019)

 � Wykorzystanie nowych technologii inżynierii powierzchni 
i łożysk magnetycznych w budowie miniaturowego 
turbinowego silnika odrzutowego (NCBR, 2012–2015)

https://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Materialy-dla-lotnictwa-i-transportu
https://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Materialy-dla-lotnictwa-i-transportu
https://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Materialy-dla-lotnictwa-i-transportu
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ZESPÓŁ MATERIAŁÓW 
POROWATYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 

#MATERIAŁY POROWATE #POROWATOŚĆ OTWARTA  
#OGNIWA PALIWOWE #WYMIENNIKI CIEPŁA 
#KATALIZA #FILTRY #DRUK 3D 

Zespół materiałów porowatych działa w ramach Zakładu 
Projektowania Materiałów na Wydziałe Inżynierii Materiałowej PW  
i prowadzi badania w obszarze materiałów o wysokiej porowatości. 

Działania Zespołu obejmują techniki wytwarzania, charakteryzacji 
i  modelowania numerycznego w celu projektowania 
mikrostruktury i właściwości materiałów porowatych  
oraz procesów w nich zachodzących. Wytwarzanie materiałów 
bazuje na takich technikach jak: tape casting, druk 3D, chemiczna  
i elektrochemiczna modyfikacja powierzchni. 
Charakteryzacja obejmuje zaawansowane badania struktury 
materiałów (pomiary porowatości, mikroskopia elektronowa, 
tomografia rentgenowska, FIB-SEM oraz ilościową analizę zarówno 
obrazów struktury 2D, jak i 3D). Charakteryzacja obejmuje 
także badanie elektrochemiczne (w tym badania EIS), badania 
przepuszczalności i przewodności elektrycznej. 
Istotnym elementem badań jest modelowanie struktury, właściwości 
i procesów z zastosowaniem zaawansowanych technik modelowania 
komputerowego, takich jak: DFT, dynamika molekularna oraz FEM.
 
Działania Zespołu skupiają się szczególnie na takich zagadnieniach, 
jak : 

 � katalizatory, 
 � ogniwa paliwowe, 
 � filtry i membrany – pasywne i aktywne,  
 � magazyny cieczy i gazów, 
 � wymienniki ciepła, 
 � bariery akustyczne, 
 � bariery cieplne. 

Badania w tym obszarze prowadzone są we współpracy z ośrodkami 
zagranicznymi, m.in.: Technische Universität (Niemcy), Ulm University 
(Niemcy), National Cheng Kung University (Tajwan), Nanyang 
Technological University (Singapur), Hanbat National University (Korea 
Południowa), University of Averio (Portugalia), University of Oslo 
(Norwegia), SINTEF (Norwegia), University of Cape Peninsula (RPA).

KONTAKT

dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski, prof. uczelni
tomasz.wejrzanowski@pw.edu.pl

(+48) 22 234 87 42

OFEROWANE USŁUGI

 � wytwarzanie materiałów dla ogniw paliwowych, filtrów, 
katalizy 

 � druk 3D materiałów porowatych 
 � charakteryzacja struktury, właściwości i procesów fizycz-

nych, chemicznych i elektrochemicznych w materiałach  
o wysokiej porowatości 

 � analiza ilościowa struktury materiałów porowatych 
 � projektowanie materiałów o otwartej porowatości  

- modelowanie struktury, właściwości i procesów 

WYBRANE PROJEKTY

 � Wysokosprawne węglanowe ogniwa paliwowe (NCBR, PBS 
3, 2015–2018) 

 � Innowacyjne materiały na osnowę elektrolitu dla węglano-
wych ogniw paliwowych (Współpraca Polsko-Tajwańska, 
2016–2019) 

 � Innowacyjne węglanowo-ceramiczne materiały kompozyto-
we jako technologie wychwytu i utylizacji CO2 dla zrównowa-
żonej energetyki (M-ERA_NET 2, 2017–2021) 

 � Udoskonalone wytwarzanie ogniw paliwowych mające  
na celu wydłużenie czasu eksploatacji, poprawę  
parametrów pracy, w szczególności mocy przypadającej  
na jednostkę objętości/masy ogniwa oraz obniżenie kosztów 
inwestycyjnych i eksploatacyjnych poprzez zastosowanie  
alternatywnych układów katalitycznych w technologii poli-
graficznej (POIR, 2016–2020) 

 � Opracowanie technologii odzysku metali szlachetnych  
i metali ziem rzadkich do produkcji elementów węglanowych 
ogniw paliwowych (POIR, 2017–2021) 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � 2x tape caster 
 � młyn planetarny Retch PM400 
 � planetarny homogenizator próżniowy Thinky ARV 930 TWIN 
 � piec atmosferowy Czylok FCF-V70C/R 
 � stanowisko do badań elektrochemicznych NORECS AS 
 � zestaw do badań spektroskopii impedancyjnej GAMRY3000 
 � stanowisko do badań przepuszczalności 
 � stanowisko do badań przewodności elektrycznej 
 � drukarka FDM Ultimaker S5 
 � wytłaczarka 3Devo

PATENTY I ZGOSZENIA PATENTOWE

 � Wymiennik ciepła z układem chłodzącym, zwłaszcza  
do generatora termoelektrycznego (PL 228521)

 � Osnowa węglanowego ogniwa paliwowego o zwiększonej 
odporności na pękanie (P.415522) 

 � Sposób wytwarzania katody węglanowego ogniwa 
paliwowego o wysokiej porowatości otwartej (P.427754)
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ZESPÓŁ PROJEKTOWANIA 
MATERIAŁÓW 
ULTRADROBNOZIARNISTYCH 
I NANOKRYSTALICZNYCH 
„NANO”
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

#ULTRADROBNOZIARNISTE I NANOKRYSTALICZNE MATERIAŁY METALICZNE 
#NANOKOMPOZYTY METALICZNE #CHARAKTERYSTYKA MIKROSTRUKTURY 
METODAMI MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ #ZJAWISKA ZACHODZĄCE  
W MATERIAŁACH PODCZAS ODKSZTAŁCENIA PLASTYCZNEGO I OBRÓBEK 
CIEPLNYCH #SZCZEGÓLNIE STOPÓW ALUMINIUM #KOROZJA MATERIAŁÓW

Zespół „NANO” działa na Wydziale Inżynierii Materiałowej 
PW w Zakładzie Projektowania Materiałów. Zajmuje się 
projektowaniem, wytwarzaniem i charakterystyką nowych 
materiałów metalicznych, w tym kompozytów, o strukturze 
ultradrobnoziarnistej i nanokrystalicznej (tzn. o wielkości 
ziaren rzędu setek lub dziesiątek nanometrów). Prace 
Zespołu mają na celu pokazanie ich wyjątkowych właściwości 
wynikających z drobnoziarnistej budowy i możliwości 
zastosowania w różnych gałęziach przemysłu. Główne 
obszary działalności Zespołu to: 

 � rozwój nowych materiałów ultradrobnoziarnistych, 
w szczególności hybrydowych materiałów nano-
kompozytowych: poznanie mechanizmów rozdrob-
nienia ziaren i kształtowania się mikrostruktury  
w różnych procesach dużego odkształcenia plastycznego,

 � charakterystyka mikrostruktury oraz poznanie zjawisk  
i procesów: granice ziaren i ich wpływ na właściwości,  
procesy wydzieleniowe w strukturach ultradrobnoziarni-
stych i nanokrystalicznych, procesy dyfuzyjne w tym two-
rzenie warstw dyfuzyjnych,

 � charakterystyka właściwości materiałów ultradrobno-
ziarnistych: właściwości mechaniczne, nadplastyczność 
i zdolność do głębokiego tłoczenia, odporność korozyjna, 
przewodność elektryczna, odporność na zużycie ścierne, 
biozgodność,

 � procesy łączenia materiałów ultradrobnoziarnistych  
i nanokrystalicznych. 

Zespół specjalizuje się w charakteryzowaniu struktury 
materiałów (metali, ceramik i kompozytów) zaawansowanymi 
metodami mikroskopii elektronowej, w tym w badaniach 
wysokorozdzielczych. Badania te pozwalają na określenie 
jakości wytwarzanych materiałów, poznanie wpływu 
elementów struktury na właściwości czy doskonalenie 
procesów technologicznych. Zespół projektuje programy 
badawcze służące określaniu odporności korozyjnej 
materiałów w różnych środowiskach. 

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska
malgorzata.lewandowska@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 84 45
www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-
badawcze/Materialy-ultradrobnoziarniste-i-

nanokrystaliczne

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � transmisyjne mikroskopy elektronowe: 
 ◻ Hitachi STEM HD2700 z Cs korektorem, SE, BF-TEM, HAADF, EDX 
 ◻ Jeol JEM 1200 z kamerą Gatan Orius, uchwyt do grzania, uchwyt  

do rozciągania 
 � skaningowe mikroskopy elektronowe: 

 ◻ Hitachi SEM S5500 - 2xSE, ExB, BSE, BF-STEM, DF-STEM, EDX 
 ◻ Hitachi SU70 - 2xSE, ExB, BSE, STEM, EDX, WDS, EBSD 
 ◻ Hitachi SU8000 - 3xSE, ExB, BSE, STEM, EDX 
 ◻ Hitachi SEM S3500N - SE, BSE, EDX 
 ◻ TableTop Hitachi SEM TM1000, TM3000, FEI Phenom 

 � mikroskopy jonowe: 
 ◻ Hitachi FIB 2100 
 ◻ Hitachi DualBeam NB5000 
 ◻ polerka jonowa Hitachi IM4000 

 � badania korozyjne: 
 ◻ potencjostat/galwanostaty Autolab 302N i Autolab128 Metrohm  

z modułem impedancyjnym 

WYBRANE PROJEKTY

 � Opracowanie nisko-odpadowej technologii platerowania wybuchowego 
oraz technologii przetwarzania wielowarstwowych, wysokowytrzyma-
łościowych materiałów lekkich i superlekkich z warstwami reaktywny-
mi i funkcjonalnymi oraz blach platerowanych wybuchowo metalami  
reaktywnymi i ich stopami (NCBR, EMuLiReMat TECHMATSTRATEG, 
2019–2022) 

 � Płytki o strukturze ultra drobnoziarnistej, małej anizotropii, zdolności 
do głębokiego tłoczenia i odkształcenia nadplastycznego przy dużej 
szybkości odkształcenia (NCN, OPUS 12, 2017–2020) 

 � Rekrystalizacja i rozrost ziaren w silnie odkształconej stali austenitycznej 
(NCN, SONATA 8, 2015–2019) 

 � Miedź o strukturze ultradrobnoziarnistej do zastosowań jako 
przewodzące elementy konstrukcyjne (NCN, PRELUDIUM 14, 2017–2021) 

 � Optymalizacja mikrostruktury stopów aluminium pod kątem efektywno-
ści umocnienia wydzieleniowego (NCN, SONATINA 1,  2017–2021) 

OFEROWANE USŁUGI 

 � skaningowa mikroskopia elektronowa: obserwacje 
mikrostruktury przy powiększeniach do 500 000 razy; 
topografia powierzchni; obrazowanie w kontraście 
masowym materiałów wielofazowych 

 � transmisyjna mikroskopia elektronowa: obserwacje 
struktury atomowej przy powiększeniach do 8 000 000 
razy; obserwacje elementów mikrostruktury, takich jak 
granice ziaren, dyslokacje, wydzielenia

 � wysokorozdzielcza tomografia elektronowa; badania  
in-situ w TEM: rozciąganie, grzanie

 � jakościowa i ilościowa analiza składu chemicznego 
metodą mikroanalizy rentgenowskiej (EDS i WDS) 

 � analiza orientacji krystalograficznej: dyfrakcja 
elektronów wstecznie rozproszonych EBSD; dyfrakcja 
elektronów rozproszonych (t-EBSD, TKD, t-FSD) w SEM; 
dyfrakcja w zbieżnej wiązce w STEM, SAED w TEM

 � preparatyka próbek TEM z wykorzystaniem mikroskopii 
jonowej (FIB), wycinanie cienkich lameli z wybranych 
miejsc, rekonstrukcja 3D materiałów wielofazowych

 � badania odporności na korozję ogólną i wżerową; metody 
woltamperometryczne i elektrochemiczna spektroskopia 
impedancyjna 

ZGŁOSZENIA PATENTOWE

 � Urządzenie do wyznaczania granicznego współczynnika 
wytłaczania dla małych krążków (P.426254)

 � Sposób obróbki prętów w celu zapewnienia ich wysokiej 
plastyczności w niskich temperaturach i zastosowania 
prętów po obróbce dla elementów pracujących  
w temperaturze ciekłego azotu (P.410537)

http://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Materialy-ultradrobnoziarniste-i-nanokrystaliczne
http://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Materialy-ultradrobnoziarniste-i-nanokrystaliczne
http://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Materialy-ultradrobnoziarniste-i-nanokrystaliczne
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LABORATORIUM DYFRAKCJI 
RENTGENOWSKIEJ
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 

#XRD #DYFRAKCJA RENTGENOWSKA #SKŁAD FAZOWY 
#POMIAR NAPRĘŻEŃ #OKREŚLENIE TEKSTURY KRYSTALICZNEJ 
#ANALIZA CIENKICH WARSTW #POMIAR KRYSTALITÓW 

Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej działa  
na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW w Zakładzie 
Projektowania Materiałów. Zespół posiada wieloletnie 
doświadczenie w zakresie prowadzenia pomiarów oraz 
analiz otrzymanych wyników, a także bierze udział 
w pracach badawczo-rozwojowych, realizowanych  
w ramach projektów krajowych i zagranicznych. 

Dyfrakcja rentgenowska jest techniką badawczą 
szeroko stosowaną w różnych dziedzinach nauki 
- począwszy od fizyki ciała stałego, a skończywszy 
na inżynierii materiałowej. W ramach realizacji prac 
badawczych, członkowie Zespołu przeprowadzają 
badania w zakresie określenia parametrów sieci 
krystalograficznych różnych substancji i wyznaczania 
ich komórek elementarnych. Ponadto dyfrakcja 
rentgenowska umożliwia określanie składu fazowego 
materiałów w postaci litej bądź proszków, pomiary 
naprężeń, określanie tekstury krystalicznej, analizę 
cienkich warstw oraz pomiar wielkości krystalitów 
metodami Scherrera i Wiliamsona - Halla. 

KONTAKT

dr hab. inż. Joanna Zdunek
joanna.zdunek@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 84 51
https://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/

Oferta-badawcza/Charakterystyka-materialow/
Dyfrakcja-rentgenowska

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � dyfraktometr rentgenowski Bruker D8 ADVANCE 
(lampa Cu) - pracuje w konfiguracji wiązki liniowej,  
przez co wykorzystywany jest głównie do pomiaru składu 
fazowego oraz wielkości krystalitów i pomiarów stałych 
sieciowych; dodatkowym wyposażeniem jest komora 
temperaturowa Anton Paar umożliwiająca pomiary in situ  
w zakresie temperatury od pokojowej do 1600°C

 � dyfraktometr rentgenowski Bruker D8 DISCOVER (lampa Co) 
- pracuje w konfiguracji wiązki punktowej (kolimator wiązki 
1 mm), przez co wykorzystywany jest głównie do pomiaru 
tekstury krystalicznej i naprężeń własnych; wyposażony 
jest w szybki detektor Super Speed VANTEC-1 oraz detektor  
scyntylacyjny

OFEROWANE USŁUGI

 � analiza jakościowa składu fazowego 
 � analiza cienkich warstw przy wykorzystaniu techniki grazing 

incidence  
 � analiza fazowa w wysokich temperaturach (do 1600°C) 
 � analiza naprężeń własnych 
 � analiza tekstury krystalicznej 
 � określanie stopnia krystaliczności 
 � wyznaczanie parametrów komórki elementarnej 

WYBRANE PROJEKTY

 � Nowa generacja systemu podwieszeń dedykowanego 
do lekkich sieci trakcyjnych MABTECH (NCBR, 
TECHMATSTRATREG 2, 2019–2022) 

 � Wpływ orientacji monokryształów o różnej energii błędu 
ułożenia na kształtowanie się tekstury odkształcenia 
podczas ciągnienia, (NCN, OPUS 11, 2017–2021) 

 � Hybrydowa technologia wytwarzania szyn normalnotoro-
wych o podwyższonej trwałości eksploatacyjnej uwzględ-
niająca przyszłościowe trendy w rozwoju transportu kolejo-
wego (NCBR, PBS 3, 2015–2018) 

 � Analiza wczesnych stadiów rekrystalizacji w wybranych 
monokryształach RSC po dużym odkształceniu plastycznym 
(NCN, OPUS 5, 2014–2017) 

 � Modelowanie procesu udostępniania gazu ziemnego 
zalegającego w łupkach na wybranych obszarach objętych 
koncesjami PGNiG S.A. (NCBR, INNOTECH) 

 � Optymalizacja technologii wielowarstwowej ceramicznej 
formy odlewniczej do precyzyjnego odlewania krytycznych 
części turbin silników lotniczych, (NCBR, PBS 1, 2012–2015)

 � Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania  
- ZAMAT (POIG, 2010–2015)

https://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Oferta-badawcza/Charakterystyka-materialow/Dyfrakcja-rentgenowska
https://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Oferta-badawcza/Charakterystyka-materialow/Dyfrakcja-rentgenowska
https://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Oferta-badawcza/Charakterystyka-materialow/Dyfrakcja-rentgenowska
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LABORATORIUM BADAŃ 
TERMOWIZYJNYCH  
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 

#TERMOWIZJA #MONITORING OBIEKTÓW  
#DIAGNOSTYKA INSTALACJI #DIAGNOSTYKA BUDYNKÓW

Laboratorium działa na Wydziale Inżynierii Materiałowej  
PW w Zakładzie Projektowania Materiałów. 

Termowizja to nieniszczący i bezkontaktowy proces  
obrazowania obiektów w paśmie średniej podczerwie-
ni. Dzięki diagnostyce termowizyjnej poszczególnych  
etapów procesów przemysłowych w stosunkowo 
krótkim czasie można zapobiec wielu błędom jako-
ściowym np. niedolutowaniom, wadom makrosko-
powym form odlewniczych otrzymywanych metodą 
traconego wosku itp. Metoda znajduje zastosowanie 
w przemyśle (monitoring instalacji przemysłowych,  
budynków itp.). 

Termowizja w połączeniu z analizami z wykorzystaniem 
skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) oraz 
tomografii rentgenowskiej staje się cennym narzędziem 
w pracach aplikacyjnych, a w połączniu z innymi bada-
niami nieniszczącymi może stanowić część systemu 
dedykowanego do detekcji wad produkcyjnych. 

Partnerami Zespołu są firmy:  CPP Polska Sp. z o.o.,  
oraz INNTECH Poland Sp. z o.o. 

Typy realizacji: projekty, ekspertyzy, rozwiązania, 
metodyki, zlecenia zewnętrzne.

KONTAKT

dr inż. Paweł Wiśniewski
pawel.wisniewski@pw.edu.pl  

(+48) 22 234 81 57
https://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/

Oferta-badawcza/Badania-wlasciwosci-
materialow/Badania-termowizyjne

OFEROWANE USŁUGI

 � opracowywanie metod szybkiego suszenia i nagrzew-
nia materiałów promieniami IR 

 � badania procesów suszenia i studzenia
 � monitoring instalacji grzewczych i elektrycznych 
 � ocena wpływu ogrzewania oraz rozwiązań materiało-

wych na komfort życia i pracy
 � diagnostyka pomieszczeń mieszkalnych i miejsc pracy
 � diagnostyka budynków (termoizolacyjność) 
 � badania naukowe i aplikacyjne
 � badania laboratoryjne i terenowe 

WYBRANE PROJEKTY

 � Zastosowanie przestrzennej, optycznej digitaliza-
cji, termowizji i tomografii do oceny technologicznej  
jakości woskowych zestawów modelowych i wielowar-
stwowych ceramicznych form w procesie precyzyjnego 
odlewania krytycznych części silników lotniczych (PBS 
3, 2016–2019)

 � Opracowanie technologii wytwarzania oraz wdrożenie  
do produkcji aparatów kierujących lotniczej turbiny 
niskiego ciśnienia (POIR, 2018–2022)

 � Innowacyjny i ekologiczny system ogrzewczo-
chłodzący z kompozytowymi prefabrykowanymi 
elementami ściennymi (RPO WM, 2019–2021) 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � kamera termowizyjna FLIR T1020 wraz z oprogramowaniem: FLIR 
TOOLS, ResearchIR 4 Max

 � mikroskop świetlny Nikon Epiphot 200 
 � mikroskop świetlny Carl Zeiss Axio Scope wyposażony  

w moduł jasnego pola (BF),  ciemnego pola (DF), kontrast dyferencyjny 
(DIC) oraz dyferencyjny interferencyjny kontrast w polaryzacji kołowej 
(DIC-R)

 � mikroskop skaningowy TM1000 Hitachi
 � piec komorowy Czylok do 1600°C
 � stanowisko do suszenia i nagrzewania materiałów promieniami IR
 � suszarki laboratoryjne

https://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Oferta-badawcza/Badania-wlasciwosci-materialow/Badania-termowizyjne
https://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Oferta-badawcza/Badania-wlasciwosci-materialow/Badania-termowizyjne
https://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Oferta-badawcza/Badania-wlasciwosci-materialow/Badania-termowizyjne
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MIKROPRZEPŁYWY  
I ENERGIA
ZESPÓŁ BADAWCZY

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
INŻYNIERIA MECHANICZNA 

 #AUDYT ENERGETYCZNY #WYMIANA CIEPŁA 
#WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA #MINIKANAŁY 

Członkowie Zespołu są  pracownikami Zakładu Apara-
tury Przemysłowej Wydziału Budownictwa, Mechaniki 
i Petrochemii PW Filii w Płocku. 
Obszarem jego zainteresowań naukowych są zjawiska 
cieplno-przepływowe zachodzące w  minikanałach  
oraz wymiana ciepła i przemiany energetyczne obser-
wowane w praktyce przemysłowej.

Zakres wykonywanych prac obejmuje badania ekspery-
mentalne, ekspertyzy  dotyczące eksploatacji instalacji 
przemysłowych, zwłaszcza racjonalizacji zużycia ciepła 
i energii elektrycznej oraz sporządzania bilansów ener-
gii. Zespół specjalizuje się również w audytach energe-
tycznych. 

Potencjalnymi partnerami Zespołu są małe, średnie 
i  duże przedsiębiorstwa krajowe, w  tym działające 
w przemyśle elektronicznym (chłodzenie elementów 
elektronicznych) oraz budownictwie (wytwarzanie  
elementów konstrukcyjnych).

KONTAKT

dr inż. Mirosław Grabowski 
miroslaw.grabowski@pw.edu.pl

(+48) 24 367 22 80  
repo.pw.edu.pl/info.

seam?affil=&tab=&id=WUT60357&lang=pl 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � stanowisko eksperymentalne do badań zjawisk cieplno- 
-przepływowych w minikanałach 

 � kamera szybka Phantom 711 Vision Research 
 � kamera termowizyjna FLIR SC 7600
 � stanowisko eksperymentalne do badań współczynnika 

przewodzenia elementów konstrukcyjnych

WYBRANE PROJEKTY

 � Opracowanie audytów efektywności energetycznej  
dla instalacji produkcyjnych Zakładów Budmat w Płocku, 
Ciechanowie, Włocławku, Gostyninie i Ostrowcu Święto-
krzyskim (Budmat, w trakcie realizacji)

 � Opracowanie audytów  energetycznych dla instala-
cji produkcyjnych i  technologicznych zakładów Bi-
merg w  Gostyninie i  w  Ostrowcu Świętokrzyskim  
(Bimerg Sp. z o.o., 2021) 

 � Badania eksperymentalne dotyczące wyznaczania rzeczy-
wistych współczynników przewodzenia ciepła stalowych 
ramek dystansowych do szyb zespolonych (Metal Union, 
2020) 

 � Opracowanie audytów efektywności energetycznej  
dla instalacji produkcyjnych Zakładów Budmat w Płocku, 
Ciechanowie i Włocławku (Budmat, 2017) 

 � Optymalizacja konstrukcji i właściwości nowoczesnych 
łączników budowlanych na bazie prac badawczo-rozwojo-
wych (AGS Sp. z o o., 2017)  

 � Określenie współczynnika przewodzenia ciepła dla łączni-
ków budowlanych typu IZOKORB (Opeus, 2013) 

 INNE OSIĄGNIĘCIA

 � Wzór użytkowy – Instalacja do napełniania butli mieszanka-
mi gazów technicznych (2017)  

 OFEROWANE USŁUGI

 � wykonanie audytu energetycznego dla instalacji produkcyj-
nych i technologicznych  

 � eksperymentalne określenie współczynnika przewodzenia 
ciepła elementów konstrukcyjnych 

 � badania zjawisk cieplno-przepływowych zachodzących 
w minikanałach

mailto:miroslaw.grabowski%40pw.edu.pl%20?subject=
https://repo.pw.edu.pl/info.seam?affil=&tab=&id=WUT60357&lang=pl 
https://repo.pw.edu.pl/info.seam?affil=&tab=&id=WUT60357&lang=pl 
https://repo.pw.edu.pl/info.seam?affil=&tab=&id=WUT60357&lang=pl 
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ZESPÓŁ MECHANIKI  
I TECHNIK UZBROJENIA 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA MECHANICZNA

# BALISTYKA #BROŃ STRZELECKA #AMUNICJA 
#SPIEKI NA OSNOWIE WOLFRAMOWEJ #TECHNOLOGIE PRZYROSTOWE 
#BADANIA BALISTYCZNE #BADANIA MATERIAŁOWE #TEST TAYLORA

Zespół fukcjonuje w  ramach Wydziału 
Mechanicznego Technologicznego PW,  
Instytutu Mechaniki i Poligrafii, w Zakładzie 
Mechaniki i Technik Uzbrojenia. 

Tematyka prowadzonych prac koncentruje  
się na komputerowym wspomaganiu projek-
towania broni, mechanice uderzenia oraz ba-
listyce wewnętrznej, zewnętrznej i końcowej.  
Członkowie Zespołu są autorami  wielu publi-
kacji naukowych (artykułów, książek i skryp-
tów) z zakresu uzbrojenia wydanych w Polsce 
oraz poza granicami kraju.

Badania stosowane oraz prace rozwojowe 
prowadzone przez Zespół (we współpracy 
z przemysłem obronnym: Zakłady Metalowe 
Mesko S.A., Zakłady Metalowe Tarnów S.A., 
Polska Grupa Zbrojeniowa) dotyczyły przede 
wszystkim nowych typów amunicji – głównie 
średniokalibrowej amunicji podkalibrowej. 
W tym zakresie osiągnięcia  Zespołu są uzna-
wane jako wiodące w kraju i za granicą. 

Partnerami Zespołu w zakresie realizacji 
projektów naukowych jest Wojskowa Akade-
mia Techniczna, Politechnika Wrocławska, 
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia,  
Instytut Metali Nieżelaznych, Instytut Meta- 
lurgii Żelaza.

KONTAKT

dr hab. inż. Mariusz Magier, prof. uczelni 
mariusz.magier@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 84 83
www.wip.pw.edu.pl/zmitu

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � piece do wytwarzania kompozytów pod wysokim ciśnieniem 
oraz do spiekania proszków  metali (np. proszków wolframu)  
niezbędne do prowadzenia badań w obszarze postprocesowej 
obróbki termicznej struktur  (szczególnie  ważne w przypadku 
wytwarzania  ich z proszków modyfikowanych)

 � LABORATORIUM BADAŃ BALISTYCZNYCH wyposażone  
w aparaturę do badań i rejestracji procesów szybkozmiennych 

 � LABORATORIUM WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW 
wyposażone w  sprzęt pomiarowy do badań własności  
mechanicznych materiałów 

 � LABORATORIUM KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA 
PROJEKTOWANIA wyposażone w  specjalistyczne  
oprogramowanie CAD/CAM i  MES oraz stosowny sprzęt 
komputerowy  

OFEROWANE USŁUGI

 � modelowanie i symulacja komputerowa zjawisk fizycznych 
towarzyszących pracy urządzeń mechanicznych w obszarach 
mechaniki ośrodków ciągłych, zjawisk i  określania kryte-
riów zniszczenia, mechaniki i termodynamiki ze szczególnym 
uwzględnieniem balistyki wewnętrznej, zewnętrznej i końcowej

 � badanie parametrów eksploatacyjnych, ergonomicznych i ba-
listycznych amunicji i sprzętu uzbrojenia, osłon balistycznych 
i innych konstrukcji specjalnych

 � badania własności wytrzymałościowych materiałów konstruk-
cyjnych w warunkach dużych szybkości odkształceń – test 
Taylora

 � projektowanie (koncepcja, konstrukcja, dokumentacja, 
modelowanie, obliczenia funkcjonalne i wytrzymałościowe) 
i badania broni i amunicji, ze szczególnym uwzględnieniem 
amunicji z pociskami podkalibrowymi typów APDS, FAPDS, 
APFSDS

 � projektowanie procesów wytwarzania i wytwarzanie spieków 
ciężkich na osnowie wolframowej do zastosowań cywilnych 
i wojskowych 

 � projektowanie i wytwarzanie aparatury laboratoryjnej do badań 
parametrów balistycznych m.in. wybuchowych materiałów 
miotających

 � projektowania i  badania aparatury wysokociśnieniowej, 
w tym urządzeń do autofretażu luf

WYBRANE PROJEKTY

 � Opracowanie i  wykonanie demonstratorów technologii 
krytycznych elementów do nowej generacji amunicji czołgowej 
120 mm (DOB-BIO 8, 2016–2021)

 � Nowoczesne stopy na bazie żelaza i  na bazie miedzi 
przeznaczone do wytwarzania wyrobów o  projektowanej 
strukturze i  właściwościach z  zastosowaniem technologii 
przyrostowej (NCBR, TECHMATSTRATEG 2, 2020–2022) 

mailto:mariusz.magier%40pw.edu.pl?subject=
https://www.wip.pw.edu.pl/zmitu
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ZESPÓŁ OBRÓBKI 
SKRAWANIEM
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA MECHANICZNA

#OBRÓBKA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH #CERAMIKA NARZĘDZIOWA 
#STEROWANIE CNC #RUCHY BŁĘDNE WRZECION #KARTY KONTROLNE
#TECHNOLOGIA UZĘBIEŃ NIEOKRĄGŁYCH #NARZĘDZIA DO UZĘBIEŃ WALCOWYCH 
#CAD/CAM #STATYSTYCZNE STEROWANIE PROCESAMI 

Zespół Obróbki Skrawaniem działa na Wydziale 
Mechanicznym Technologicznym PW w ramach 
Instytutu Technik Wytwarzania (Zakład Automatyzacji 
i Obróbki Skrawaniem).  

Obszary zainteresowania Zespołu to: 
 � obróbka skrawaniem materiałów ceramicznych, 
 � obróbka skrawaniem ostrzami ceramicznymi, 
 � badania ruchów błędnych wrzecion obrabiarek, 
 � modelowanie procesów w systemach CAD/CAM, 
 � projektowanie i technologia narzędzi skrawających, 
 � projektowanie i wdrażanie systemów SPC i MSA. 

Partnerem Zespołu jest Uniwersytet Technologiczno 
-Humanistyczny w Radomiu. 
Zespół Obróbki Skrawaniem  realizuje różnego typu 
projekty, ekspertyzy i rozwiązania.  

KONTAKT

dr hab. inż. Tadeusz Sałaciński, prof. uczelni
tadeusz.salacinski@pw.edu.pl

(+48) 22 234 86 56
www.zaoios.pw.edu.pl

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � ZESPÓŁ LABORATORIÓW:
 ◻ Laboratorium metrologii
 ◻ Laboratorium programowania obrabiarek cnc 
 ◻ Laboratorium serwisu i eksploatacji obrabiarek
 ◻ Laboratorium technologii obróbki skrawaniem

 � aparatura:
 ◻ oprogramowanie Haidenhein i Siemens symulacji 

obróbki na maszynach CNC
 ◻ oprogramowanie interferometru laserowego
 ◻ 5-osiowa maszyna pomiarowa Renishaw
 ◻ centrum obróbkowe Cinncinati
 ◻ 3 tokarki CNC 
 ◻ centrum frezarskie Haas

WYBRANE PROJEKTY

 � Nanoszenie warstw tytanowych na materiały ceramiczne 
(Politechnika Warszawska, 2017–2018)

 � Ocena wpływu parametrów skrawania na chropowatość 
powierzchni obrobionej z użyciem narzędzi ceramicznych 
do gratowania i polerowania (Politechnika Warszawska, 
2015–2016)

 � Analiza parametrów technologicznych w procesie skra-
wania twardych materiałów ceramicznych (Politechnika 
Warszawska, 2018–2019)

 � Budowa statystycznego modelu procesu technologicz-
nego z wykorzystaniem czteroparametrycznego rozkładu 
Burra (Politechnika Warszawska, 2016–2017) 

OFEROWANE USŁUGI

 � badania dokładności wrzecion obrabiarek
 � modelowanie z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM
 � dobór i optymalizacja parametrów technologicznych 

skrawania w obróbce materiałów ceramicznych
 � dobór i optymalizacja parametrów technologicznych 

skrawania w obróbce materiałami ceramicznymi
 � implementacja metody SPC (Statystyczne Sterowanie 

Procesami) w nadzorowaniu procesów obróbki skrawaniem
 � implementacja metody MSA (Analiza Systemów Pomiaro-

wych) w doborze i nadzorowaniu systemów pomiarowych
 � konstruowanie i technologia narzędzi skrawających

WZÓR UŻYTKOWY

 � Narzędzie do tarciowego nanoszenia powłok na powierzch-
nie ceramiczne (nr prawa ochronnego: W-126984, 2018)

mailto:tadeusz.salacinski%40pw.edu.pl%0D?subject=
http://www.zaoios.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ BADAWCZO- 
-KONSTRUKCYJNY
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA MECHANICZNA

#AUTOMATYZACJA #INTEGRACJA INFORMATYCZNA #STEROWANIE 
#NC #CNC #PLC #PAC #P #INDUSTRY 4.0 #CAD #MODELOWANIE 
#DYNAMIKA MASZYN #SIECI PRZEMYSŁOWE #KONSTRUKCJA MASZYN 
#DRGANIA #KOMUNIKACJA #KONSTRUKCJA MANIPULATORÓW 
#KONSTRUKCJA ROBOTÓW #BEZPIECZEŃSTWO 

Zespół Badawczo-Konstrukcyjny działa w Gmachu 
Starym Technologicznym Politechniki Warszawskiej. 
Składa się z pracowników Zakładu Automatyzacji  
i Obróbki Skrawaniem, będącego częścią Instytutu 
Technik Wytwarzania na Wydziale Mechanicznym 
Technologicznym PW. 

Przez lata współpracy w małych i dużych projektach 
(krajowych i międzynarodowych) Zespół wypracował 
kontakty z partnerami i klientami takimi jak: Inphotech, 
Artek, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny  
w Radomiu, Politechnika Rzeszowska, Politechnika 
Łódzka, a także z firmami powiązanymi z Doliną Lotniczą, 
jak Pratt & Whitney Rzeszów. 

 Warsztat naukowo-organizacyjny zespołu obejmuje: 
 � skuteczne wyszukiwanie materiałów i informacji  

w różnorakich źródłach i bazach danych, 
 � aktywna współpraca z producentami i dostawcami 

podzespołów oraz komponentów układów automatyki 
i  sterowania, 

 � planowanie oraz realizacja skomplikowanych, wielo-
parametrowych  projektów, 

 � samodzielne prowadzenie badań, testów i opracowy-
wanie nowych rozwiązań, 

 � doświadczenie, wiedza i umiejętności w obszarach: 
CAD, konstrukcja modelowanie, integracja infor-
matyczna, sterowniki (NC, CNC, PLC, PAC), mikro-
kontrolery, systemy wbudowane, sieci przemysłowe, 
programowanie, automatyka przemysłowa, napędy, 
robotyka, projektowanie i budowa torów pomia-
rowych, akwizycja i przetwarzanie danych, analiza 
procesu skrawania, badanie i analiza drgań procesu 
skrawania, diagnostyka narzędzi i procesu skrawania. 

KONTAKT

dr inż. Mirosław Nejman
mirosław.nejman@pw.edu.pl

(+48) 22 234 86 14
www.zaoios.pw.edu.pl/nejman

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � ZESPÓŁ LABORATORIÓW:
 ◻ Laboratorium sterowania 
 ◻ Laboratorium sensoryki 
 ◻ Laboratorium projektowania i symulacji układów 

sterowania 
 ◻ Laboratorium diagnostyki procesu skrawania 
 ◻ Laboratorium pneumatyki 
 ◻ Laboratorium hydrauliki 
 ◻ Laboratorium bezpieczeństwa

 � aparatura: 
 ◻ czujniki do: analizy modalnej, pomiarów sił i momentów, 

drgań, przemieszczeń – dotykowe jak LVDT, bezstykowe  
– indukcyjne, pojemnościowe, laserowe i wiele innych 

 ◻ sterowniki PLC wielu producentów 
 ◻ hala produkcyjna wyposażona w tokarki, frezarki, 

wiertarki, szlifierki 
 ◻ maszyna pomiarowa 
 ◻ roboty przemysłowe 
 ◻ drukarki 3D (tworzywo sztuczne) 
 ◻ programiści LabVIEW, Phyton, C 
 ◻ oprogramowanie CAD/CAM (np. SolidWorks) 

WYBRANE PROJEKTY

 � „AERONET” Nowoczesne technologie materiałowe 
stosowane w przemyśle lotniczym (POIG, 2008–2015)  

 � „REALISM” Real-Time In Situ Monitoring of Tool Wear in Pre-
cision Engineering Applications (2014–2015) 

 � „INNOGEAR” Projekt INNOLOT „Zaawansowane techniki 
wytwarzania przekładni lotniczych” (NCBR, 2014–2017)

 � „CYBERTECH” Projekt INNOLOT „System ekspercki projekto-
wania procesu obróbki skrawaniem elementów lotniczych” 
(POIR, 2016–2020) 

 � „KITT4SME” platform-enabled KITs of arTificial intelligence 
FOR an easy uptake by SMEs; Zestawy sztucznej inteligencji  
dostępne na platformie do łatwego wdrażania przez MŚP 
(UE, Horyzont 2020; 2020–2024)

OFEROWANE USŁUGI

 � audyt istniejącego w zakładzie parku maszynowego pod kątem 
zgodności z koncepcją Industry 4.0

 � przegląd możliwości obecnych na rynku (badawczych i komercyjnych) 
systemów monitorowania procesu skrawania/obrabiarki  
oraz akwizycji danych produkcyjnych pod kątem użyteczności 
informacji i stanu usieciowienia

 � nadzór nad implementacją i testowaniem wybranych systemów 
monitorowania

 � rozpoznanie możliwości pozyskiwania niestandardowych informacji  
ze sterowników CNC/PLC (pola PLC/NC, obciążenie, OEE – współ-
czynnik efektywności, alarmy, ostrzeżenia, czasy, parametry maszyno-
we, statusy, używane narzędzia, zdalne wywoływanie procedur RPC)

 � analiza celowości wykorzystania (dołożenia/dołączenia) 
dodatkowych czujników i układów pomiarowych do sterowników 
lub zaprojektowanie i wykonanie „agentów” ( jednostka pomiarowa 
z serwerem OPC lub MT Connect) jeśli układ sterowania nie pozwala 
na wprowadzanie sygnałów z czujników czy kończy się pojemność 
we/wy sterownika

 � zdalny dostęp do systemów sterowania NC obrabiarek – za pomocą 
dedykowanych narzędzi producentów sterowników/obrabiarek

 � opracowanie koncepcji wykorzystania określonych/ustalonych 
informacji (integracja wielu źródeł danych) celem stworzenia 
lokalnego/wydziałowego środowiska klasy MES/SCADA

 � wykorzystanie nowo pozyskanych informacji/danych do skutecznego 
przewidywania awarii maszyn technologicznych i obrabiarek    

 � konstrukcja, modelowanie, CAD/CAM, dynamika 
 � przemysłowe sieci komputerowe, układy sterowania, automatyka 
 � konstrukcja, programowanie, systemy wbudowane 
 � dynamika maszyn, tory pomiarowe, programowanie 
 � hydraulika, zagadnienia bezpieczeństwa maszyn i procesów 
 � pneumatyka, automatyka przemysłowa, konstrukcja 
 � zarządzanie, systemy eksperckie, SCADA

PATENT

 � Urządzenie do pomiaru dynamicznych składowych sił skrawania  
(P-398818, 2012) 

mailto:miros%C5%82aw.nejman%40pw.edu.pl%0D?subject=
http://www.zaoios.pw.edu.pl/nejman
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ZESPÓŁ BADAWCZY 
ZAKŁADU OBRÓBEK 
WYKAŃCZAJĄCYCH  
I EROZYJNYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA MECHANICZNA

#PRECYZYJNE TECHNOLOGIE KSZTAŁTOWANIA #OBRÓBKI WYKOŃCZENIOWE 
#OBRÓBKA ELEKTROEROZYJNA #OBRÓBKA ŚCIERNA #OBRÓBKI POWIERZCHNIOWE 
#OPTYMALIZACJA PROCESÓW #MODELOWANIE #MATERIAŁY TRUDNOOBRABIALNE 
#STRUKTURA GEOMETRYCZNA POWIERZCHNI #WARSTWA WIERZCHNIA

Zespół działa w  Zakładzie Obróbek Wykańczających  
i Erozyjnych w Instytucie Technik Wytwarzania na Wydziale 
Mechanicznym Technologicznym PW.
 
Jego głównymi obszarami zainteresowań są badania 
naukowe nad:

 � nowoczesnymi technologicznymi metodami nadawania 
właściwości użytkowych elementom maszyn, 

 � niekonwencjonalnymi metodami obróbki elementów 
(zwłaszcza z materiałów trudnoobrabialnych),

 � komputerowym wspomaganiem ich wytwarzania,
 � wysokowydajnymi technikami obróbki stopów lekkich 

i trudnoobrabialnych w przemyśle lotniczym, kosmicz-
nym, samochodowym. 

Działania Zespołu skoncentrowane są wokół: technologii 
obróbki elektroerozyjnej, technologii obróbek powierzch-
niowych oraz wielokryterialnej optymalizacji procesów 
obróbek erozyjnych i ściernych. 

Zespół ma doświadczenie w pracy badawczej i wdrożenio-
wej na zlecenie firm, a także w krajowych i zagranicznych 
projektach naukowych.

KONTAKT

dr hab. inż. Rafał Świercz, prof. uczelni
rafal.swiercz@pw.edu.pl

(+48) 22 234 72 21
www.wip.pw.edu.pl/zowie

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � unikalny zestaw centrów elektroerozyjnych w tym centra  
obróbkowe CNC sterowane w 5 osiach do wycinania elek-
trodą drutową: ROBOFIL-190, ROBOFIL-290 i ROBOFIL-440, 
drążarki elektroerozyjne wgłębne: ROBOFORM-30 CE, FORM 
2-LC

 � obrabiarka do wysokowydajnego elektroerozyjnego drążenia 
otworów DRIL 20 

 � specjalistyczne oprogramowanie do projektowania proce-
sów technologicznych

 � stanowiska do obróbek powierzchniowych złożonych  
geometrycznie kształtów w technologii obróbki: przetłoczo-
no-ściernej, magnetyczno-ściernej, strumieniowo-ściernej  
oraz  w wygładzarkach pojemnikowych

 � profilometry pomiarowe Taylor Hobson
 � współrzędnościowa maszyna pomiarowa Zeiss
 � obrabiarki sterowane numerycznie Haas

WYBRANE PROJEKTY

 � Precyzyjne technologie wytwarzania mikroczęści (Politech-
nika Warszawska, 2021–2022)

 � Optymalizacja wielokryterialna obróbki elektroerozyjnej  
materiałów trudnoobrabialnych (Politechnika Warszawska, 
2018–2020)

 � Analiza i badanie przyczyn nadmiernego zużywania się węzła 
napędu głównej pompy paliwowej silnika „RD-33” (Wojskowe 
Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A., 2016–2019)

 � Opracowanie podstaw technologii obróbki strumieniowo- 
-ściernej stali nierdzewnych - Wdrożenie (MattBlast, 2016) 

 � Opracowanie i wdrożenie technologii wycinania elektroero-
zyjnego otworów cylindrycznych w przedmiotach o wysoko-
ści w zakresie 200–300 mm z dokładnością kształtu poniżej 
25 µm (GST Investments Sp. z o.o., 2015) 

 � Optymalizacja wielokryterialna właściwości cieczy roboczej 
i warunków hydrodynamicznych wycinania elektroerozyjne-
go drutem (WEDM) (KBN, 2009–2012)

OFEROWANE USŁUGI

 � opracowanie technologii obróbki elektroerozyjnej materiałów 
trudnoobrabialnych i  kompozytów metalowych – drążenie, 
wycinanie i wiercenia elektroerozyjne

 � opracowanie technologii obróbek powierzchniowych części 
o złożonych geometrycznie kształtach: obróbka przetłoczno-
-ścierna, magneto-ścierna, ścierna w pojemnikach, strumienio-
wo-ścierna

 � badania stosowane obróbek ściernych (gładzenie, docieranie, 
szlifowanie, polerowanie, obróbka hydrościerna itp.) w zakresie 
doboru technologii, konstrukcji oprzyrządowania i  badania 
skutków obróbki

 � wielokryterialna optymalizacja procesów obróbek erozyjnych  
i ściernych

 � pomiar struktury geometrycznej powierzchni i  zarysu po-
wierzchni 2d i 3d – analiza wpływu parametrów chropowatości 
powierzchni na procesy tarcia, jakość nanoszenia powłok

 � modyfikacja warstwy wierzchniej: obróbka elektroerozyjna, 
stopowanie

ZGŁOSZENIE PATENTOWE

 � Sposób obróbki elektroerozyjnej z  zastosowaniem płatków 
grafenowych w dielektryku

mailto:rafal.swiercz%40pw.edu.pl%0D?subject=
http://www.wip.pw.edu.pl/zowie
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ZESPÓŁ BADAWCZY 
OBRÓBKI PLASTYCZNEJ
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA MECHANICZNA

#OBRÓBKA PLASTYCZNA #MIKROTECHNOLOGIE #WSPOMAGANIE 
MIKROPROCESÓW DRGANIAMI, W TYM DRGANIAMI ULTRADŹWIĘKOWYMI 
#METALE UFG #SPAJANIE ZGNIOTOWE #ANALIZA WIZYJNA #DETEKCJA WAD 
#POMIARY MIKROSKOPOWE #MODELOWANIE NUMERYCZNE #HYDROFORMOWANIE

Zespół składa się z pracowników Zakładu Obróbki Plastycznej 
i Odlewnictwa w Instytucie Technik Wytwarzania Wydziału Me-
chanicznego Technologicznego.

Podstawowe obszary zainteresowania Zespołu to:
 � procesy mikrokształtowania plastycznego w temperatu-

rze podwyższonej, jak też na zimno – zastosowanie drgań 
niskiej oraz wysokiej częstotliwości w mikroobróbce pla-
stycznej (projekty realizowane wspólnie z Technical Univer-
sity of Denmark oraz Strathclyde Univestity),

 � rozwój technologii wytwarzania metali ultradrobnoziarni-
stych (UFG – Ultra-Fine Grained) – prace z zakresu spaja-
nia metali UFG (projekty realizowane wspólnie z Wydziałem 
Inżynierii Materiałowej, Katholieke Universiteit Leuven, 
University of Strathclyde, University of Cardiff, firmą RSP 
Technology),

 � hydroformowanie profili,
 � kształtowanie blach, wyciskanie na gorąco, łączenie me-

chaniczne (projekty realizowane we współpracy z MFO 
S.A., Stomilex, Extral Sp. z o.o., expertyzy dla Normal  
Sp. z o.o., MFO S.A., rozwiązania dla Stomilex, Normal  
Sp. z o.o.),

 � analiza numeryczna MES,
 � monitorowanie stanu zużycia narzędzi,
 � analiza wizyjna m.in. w zakresie kontroli procesów obróbki 

plastycznej oraz badań materiałowych.

KONTAKT

dr hab. inż. Wojciech Presz, prof. uczelni
wojciech.presz@pw.edu.pl

(+48) 22 234 84 87
https://www.wip.pw.edu.pl/zopio

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � precyzyjna (1 um) maszyna wytrzymałościowa Hounsfield 
HS10K 

 � mikroprasa o napędzie piezoelektrycznym, Noliac/ZOP
 � systemy wspomagania mikroprocesów drganiami, także 

ultradźwiękowymi
 � przyrządy i mikronarzędzia
 � oprzyrządowanie do realizacji procesów w podwyższonej 

temperaturze
 � czujniki do pomiaru siły i przemieszczenia
 � urządzenia badawcze oraz oprzyrządowanie do przeciskania 

przez kanał kątowy sposobem przyrostowym i stacjonarnym
 � maszyna do hydroformowania profili
 � mikroskop cyfrowy 3D własnej konstrukcji
 � kamery przemysłowe z zestawem obiektywów
 � oświetlenie specjalne, w tym laserowe
 � oprogramowanie LabView, IOTech, Kistler, Omron, Keyence, 

pakiet oprogramowania MSC.One, pakiet oprogramowania 
AltairOne

 � komputery do obliczeń MES
 � stanowisko do monitorowania procesów obróbki plastycznej 

maXYmos

WYBRANE PROJEKTY

 � Złącza metali ultradrobnoziarnistych zgrzewane tarciowo 
z zastosowaniem wysokiej energii spajania (NCN, od 2018)

 � Innowacyjne profile aluminiowe o jednolitych własnościach 
użytkowych, wytwarzane z wykorzystaniem autonomicznego 
systemu ciągłej regulacji i optymalizacji procesu wyciskania 
(NCBR,  POIR, od 2021) 

 � Opracowanie innowacyjnej zautomatyzowanej technologii 
wytwarzania wsporników ściennych o nowatorskiej kon-
strukcji (NCBR, 2016)

 � Mikrokształtowanie plastyczne ze złożonym ruchem narzę-
dzi (PW, 2010–2013) 

OFEROWANE USŁUGI

 � analizy numeryczne procesów wytwarzania (obróbka plastyczna, 
odlewnictwo, spajanie metali, wyciskanie profili, wytłaczanie, 
procesy wtryskiwania, druk 3D metali)

 � kształtowanie hydromechaniczne profili
 � wizyjna kontrola jakości
 � ekspertyzy w zakresie nitowania bezotworowego, kształtowania 

profili

PATENTY

 � Sposób bezwiórowego wykonywania otworów, PL 231833
 � Sposób tworzenia siatki kalibracyjnej z wykorzystaniem 

wyświetlacza o wysokiej rozdzielczości,  PL 233219
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ZESPÓŁ ODLEWNICTWA
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA MECHANICZNA

#FORMY ODLEWNICZE #ODLEWY PRECYZYJNE 
#OBRÓBKA CIEPLNA METALI I STOPÓW 
#BADANIA I ANALIZA MIKROSTRUKTURY TWORZYW ODLEWANYCH
#MODELOWANIE PROCESÓW WYTWARZANIA #EKSPLORACJA DANYCH

Zespół działa w Instytucie Technik Wytwarzania na Wydziale 
Mechanicznym Technologicznym PW.

Główne obszary działań podejmowanych przez Zespół stano-
wią: 

 � odlewanie żeliwa o indywidualnym składzie chemicznym  
i prowadzenie badań w zakresie zaawansowanych procesów 
cieplnych,

 � wytwarzanie odlewów (głównie Al, Zn i Cu) w formach pia-
skowych i ceramicznych (formowanie, topienie, odlewanie) 
oraz prowadzenie obróbek cieplnych,

 � prowadzenie badań z zakresu właściwości mas formierskich 
i wykonywania form z syntetycznych mas formierskich lub 
mas samo- i termoutwardzalnych, w tym badań nad zastoso-
waniem biodegradowalnych mas formierskich i rdzeniowych 
oraz regeneracji mas,

 � prowadzenie badań związanych z procesami odlewania pre-
cyzyjnego w zakresie oceny parametrów fizykochemicznych 
formy ceramicznej, mieszanek modelowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem analizy dokładności wymiarowej odlewów 
precyzyjnych oraz badań parametrów wytwarzania odlewów 
wykonywanych z innowacyjnych stopów metali,

 � wykorzystanie metod eksploracji danych i sztucznej inteli-
gencji do analizy i optymalizacji procesów technologicznych 
na podstawie danych produkcyjnych,

 � wykorzystanie komercyjnego oprogramowania do modelo-
wania procesów krzepnięcia odlewów oraz zjawisk obser-
wowanych podczas wypełniania wnęki formy.

KONTAKT

dr hab. inż. Dawid Myszka, prof. uczelni
dawid.myszka@pw.edu.pl

(+48) 22 234 84 62
www.wip.pw.edu.pl/zopio

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � laboratoria badawcze
 ◻ Laboratorium Modelowania Procesów Odlewniczych
 ◻ Laboratorium Innowacyjnych Technologii
 ◻ Laboratorium Odlewnictwa Precyzyjnego
 ◻ Laboratorium Materiałów Formierskich 
 ◻ Laboratorium Odlewnictwa i Zaawansowanych Obróbek 

Cieplnych
 ◻ Pracownia Metalografii

 � aparatura
 ◻ odlewarki do wykonywania odlewów precyzyjnych z brązu, 

mosiądzu oraz ze stopów żelaza, kobaltu lub metali szla-
chetnych

 ◻ sprzęt umożliwiający wytwarzanie odlewów w formach pia-
skowych (formowanie, topienie, odlewanie) oraz urządzenia 
do prowadzenia procesów obróbek cieplnych

 ◻ sprzęt umożliwiający wytwarzanie odlewów w formach 
gipsowych i ceramicznych bazujących na modelach 
wytapianych

 ◻ baza sprzętowa umożliwiająca wykonywanie badań nauko-
wych dotyczących oceny parametrów fizykochemicznych 
formy ceramicznej, mieszanek modelowych oraz stopów 
metali wykorzystywanych w metodzie wytapianych modeli,

 ◻ stanowiska laboratoryjne do badania właściwości mas 
formierskich

 ◻ piece laboratoryjne do obróbek cieplnych, temp.  
max. 1200 °C

 ◻ piec laboratoryjny o mocy 30 kW do topienia żeliwa
 ◻ twardościomierz Rockwell-Brinell
 ◻ baza sprzętowa do cięcia, inkludowania, szlifowania i pole-

rowania oraz trawienia zgładów metalograficznych,
 ◻ mikroskopy świetlne
 ◻ specjalistyczne oprogramowanie do symulacji komputero-

wych procesu krzepnięcia odlewów
 ◻ drukarki 3D pracujące w technologiach FDM i MSLA

OFEROWANE USŁUGI

 � badania materiałowe w zakresie analizy mikrostruktury metali i stopów
 � analiza spektroskopowa stopów żelaza i stopów aluminium
 � modelowanie procesów technologicznych z wykorzystaniem  

metod eksploracji danych i sztucznej inteligencji
 � komputerowe modelowanie procesów krzepnięcia odlewów  

oraz zjawisk obserwowanych podczas wypełniania wnęki formy
 � prace związane z wytwarzaniem drobnych odlewów precyzyjnych z wy-

korzystaniem modeli wytapianych oraz modeli wytworzonych techni-
kami przyrostowymi, w skali jednostkowej

 � prace związane z wytwarzaniem odlewów żeliwnych o indywidualnym 
składzie chemicznym, w skali jednostkowej

WYBRANE PROJEKTY

 � Opracowanie innowacyjnej, opartej o metody odlewnicze, technologii 
wytwarzania kół zębatych o strukturze nanokrystalicznej (NCBR)

 � System utrzymania jakości odlewów w zautomatyzowanych liniach 
odlewniczych oparty na modelowaniu sztucznymi sieciami neurono-
wymi (KBN)

 � Modelowanie procesów odlewniczych za pomocą naiwnego klasyfika-
tora Bayesa i sztucznych sieci neuronowych (MNiSW)

 � Zastosowanie metod eksploracji danych do poprawy jakości  
i ekonomiki produkcji odlewniczej (NCBR)

 � Optymalizacja wytopu odlewniczych stopów aluminium (NOT)
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#TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA #POMIARY MIKROODCHYLEŃ KĄTOWYCH 
#POMIARY WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWE #POMIARY INTERFERENCYJNE 
#POMIARY MIKROGEOMETRII #POMIARY WIELKOGABARYTOWE #BADANIA 
NIENISZCZĄCE #POMIARY ODCHYŁEK KSZTAŁTU #POMIARY CHROPOWATOŚCI 
#SZKOLENIA #POMIARY BEZSTYKOWE #POMIARY SKANINGOWE 
#POMIARY STRUKTURY WEWNĘTRZNEJ #ANALIZA POROWATOŚCI 
#ANALIZA GRUBOŚCI ŚCIANEK #MODELE CAD #INŻYNIERIA ODWROTNA

Laboratorium Zaawansowanych Technik Pomiarów 
Geometrycznych mieści się na Wydziale Mechatroniki PW,  
w Instytucie Metrologii i Inżynierii Biomedycznej, Zakładzie 
Metrologii Współrzędnościowej.  

Zespół świadczy usługi z  zakresu pomiarów, analiz 
wyników, konsultacji kończących się również wdrożeniami 
w  zakresie zaproponowanych metod wytwarzania 
elementów, a także ich kontroli w  procesie produkcji. 
Oferuje również usługi konsultacyjne przy budowach 
systemów pomiarowych, usługi szkoleniowe z  obsługi 
urządzeń pomiarowych oraz z analizy wyników pomiarów.

Zespół współpracuje z ponad 30 firmami i instytucjami 
naukowymi z Polski i zagranicy. W ramach pracy 
laboratorium realizowanych jest średnio 800 godzin 
komercyjnych specjalistycznych pomiarów i analiz rocznie. 

Pracownicy laboratorium wykonywali usługi między 
innymi na rzecz: École Polytechnique de Montréal 
w Kanadzie, GUM, Instytutu Lotnictwa w Warszawie, Carl 
Zeiss, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Wojskowego 
Instytutu Technicznego Uzbrojenia, Danfoss Sp. z  o.o,  
GE Oil&Gas, Wydziału Konserwacji i  Restauracji Dzieł 
Sztuki ASP w Warszawie, Muzeum w Wilanowie, Nederman 
Manufacturing Poland Sp. z o.o., Femko sp. z o.o., General 
Electric Company Polska Sp. z  o.o., Metro-Lab, SGGH 
w  Warszawie, Solaris Optics S.A., TRUMPF Huettinger 
Sp. z  o.o., Warsaw Numerical Control, ASTRONIKA Sp. 
z o. o., Cera-Tec Polska s.c., Graham Packaging Poland, 
Inspirit Denmark ApS, Instytutu Energetyki, LOT Aircraft 
Maintenance Services Sp. z o.o., Samsung R&D Institute 
Poland i wielu innych.  

KONTAKT

dr inż. Tomasz Kowaluk
tomasz.kowaluk@pw.edu.pl

 (+48) 22 234 86 65
www.pomiary.edu.pl

LABORATORIUM 
ZAAWANSOWANYCH 
TECHNIK POMIARÓW 
GEOMETRYCZNYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
INŻYNIERIA MECHANICZNA 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � tomograf komputerowy Zeiss METROTOM 800 
 � współrzędnościowa maszyna pomiarowa Zeiss ACCURA 7
 � ramię pomiarowe Nikon MCAII wraz z głowicą triangulacyjną
 � konturograf Mahr PCV
 � profilometr stykowy Taylor Hobson Form Talysurf PGI 830
 � pofilometr bezstykowy, interferencyjny Taylor Hobson Talysurf CCI
 � okrągłościomierz Taylor Hobson Talyrond 365
 � optyczna maszyna pomiarowa SmartScope ZIP Lite 250
 � traker laserowy Leica AT901B
 � interferometr Zeiss LMS 100
 � interferometr Renishaw XL80

WYBRANE PROJEKTY

 � Opracowanie i  zastosowanie wysokiej dokładności metod 
pomiarowych do optymalizacji konstrukcji wag laboratoryjnych 
o ultra wysokiej rozdzielczości  (NCBR, 2013–2016)

 � Zastosowanie nowej ultra-precyzyjnej metody pomiarowej  
do budowy kompaktowego czujnika mikroodchyleń kątowych  
oraz systemu stabilizacji kierunku wiązki światła emitowanej przez 
laser (NCBR, 2015–2018) 

PATENTY

 � Przyrząd do badania dokładności głowic pomiarowych 
stosowanych we współrzędnościowych maszynach pomiarowych 
oraz obrabiarkach CNC (PAT.222298)

 � Sposób pomiaru odchyleń kątowych wiązki laserowej 
i interferometr do pomiaru odchyleń kątowych wiązki laserowej 
(PAT.219676)

 � Interferometr do pomiaru przemieszczeń liniowych i kątowych  
(PL 213771)

 � Sposób przetwarzania zmian strumienia świetlnego na dwa sygnały 
elektryczne do pomiaru przemieszczeń i układ do przetwarzania 
zmian strumienia świetlnego na dwa sygnały elektryczne  
do pomiaru przemieszczeń (PL 214612)

OFEROWANE USŁUGI

 � pomiary współrzędnościowe
 � pomiary tomograficzne (analiza struktury wewnętrznej, 

analiza grubości ścian, analiza porowatości, analiza 
poprawności montażu)

 � pomiary konturów
 � pomiary obiektów wielkogabarytowych – do 80 metrów
 � pomiary mikroodchyleń kątowych wiązki laserowej
 � pomiary interferometryczne
 � pomiary stykowe i bezstykowe chropowatości
 � pomiary odchyłek kształtu
 � inżynieria odwrotna – od pomiaru do wykonania 

parametrycznego modelu CAD

mailto:tomasz.kowaluk%40pw.edu.pl%0D?subject=
http://www.pomiary.edu.pl
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#WZORCOWANIE PRZEPŁYWOMIERZY #DIAGNOSTYKA RUROCIĄGÓW 
#INSTALACJE DO WZORCOWANIA PRZEPŁYWOMIERZY #OPRACOWANIE 
NOWYCH PRZEPŁYWOMIERZY #NUMERYCZNE MODELOWANIE PRZEPŁYWÓW  
#EKSPERTYZY ROZLICZENIA PALIW #SYSTEMY DETEKCJI NIESZCZELNOŚCI 

Zespół funkcjonuje w strukturze Wydziału Mechatroniki 
PW, Instytutu Metrologii i Inżynierii Biomedycznej, Zakładu 
Sensorów i Systemów Pomiarowych.

Obszarem jego zainteresowań jest szeroko pojęta 
infrastruktura diagnostyczno-pomiarowa rurociągów 
i  instalacji przemysłowych. Działania Zespołu skupiają 
się szczególnie na:

 � wzorcowaniu przepływomierzy na stanowiskach będą-
cych w dyspozycji Laboratorium Przepływów,

 � diagnostyce rurociągów, w  szczególności systemów  
detekcji nieszczelności,

 � instalacjach i stanowiskach do wzorcowania przepływo-
mierzy,

 � badaniach nad nowymi zasadami pomiaru przepływów,
 � analizie niepewności i  określaniu źródeł błędów  

systemów bilansowania i  rozliczeń paliw ciekłych 
i gazowych,

 � symulacjach numerycznych zjawisk przepływowych.

Prace realizowane są w formie projektów oraz ekspertyz, 
natomiast wzorcowanie przepływomierzy odbywa 
się wraz z  wystawianiem świadectw wzorcowania. 
Dotychczasowymi klientami Zespołu byli m.in.: GAZ-
SYSTEM S.A., PGNiG S.A., PERN oraz GASPOL. Grupa 
nawiązała również współpracę firmami takimi jak Aplisens 
czy Emerson.

KONTAKT

dr inż. Maciej Szudarek
maciej.szudarek@pw.edu.pl 

 (+48) 22 234 83 12 
imiib.mchtr.pw.edu.pl/O-Instytucie/Zaklad-Senso-

row-i-Systemow-Pomiarowych

ZESPÓŁ INFRASTRUKTURY 
DIAGNOSTYCZNO– 
-POMIAROWEJ 
RUROCIĄGÓW I INSTALACJI 
PRZEMYSŁOWYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
INŻYNIERIA MECHANICZNA 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � niskociśnieniowe stanowisko powietrzne do wzorcowania 
przepływomierzy, zakres strumienia objętości 5–6500 m3/h, 
niepewność 0,3 %

 � stanowisko dzwonowe do wzorcowania przepływomierzy gazów, 
zakres strumienia objętości 0,01–65 m3/h, niepewność 0,25%

 � wysokociśnieniowe stanowisko powietrzne do wzorcowania 
przepływomierzy, zakres ciśnień do 40 bar, zakres strumienia 
objętości sprowadzony do warunków normalnych 0,5–2000 m3/h, 
niepewność 0,4%

 � stanowisko wodne do wzorcowania przepływomierzy, zakres 
strumienia objętości 0,1–60 m3/h, niepewność 0,05%

WYBRANE PROJEKTY

 � Weryfikacja nowej technologii pomiaru energii gazu skroplonego  
– faza I (PGNiG S.A., 2018–2020)

 � Wykonanie usługi doradztwa technicznego i eksperckiego przy 
realizacji projektu pn. „System rozliczania i bilansowania przepływu 
ropy w systemie PERN” (PERN S.A., 2018)

 � Wykonanie usługi doradztwa eksperckiego przy oszacowaniu 
maksymalnego błędu pomiarowego rozliczeń produktów (LPG) 
Terminala Małaszewicze (GASPOL S.A., 2017)

 � Budowa laboratorium wzorcowania gazomierzy przy ciśnieniu 
roboczym na terenie TJE Hołowczyce – opracowanie koncepcji 
stanowiska (OGP Gaz-System S.A., 2009–2010)

 � Opracowanie projektu stacji pomiarowej wysokiego ciśnienia 
na terminalu regazyfikacyjnym skroplonego gazu ziemnego  
dla Gazoportu w Świnoujściu (Polskie LNG, 2009) 

OFEROWANE USŁUGI

 � wzorcowanie i badania przepływomierzy cieczy i gazów
 � badania nad nowymi zasadami pomiaru przepływu, także dla 

trudnych i nietypowych mediów, np. krio
 � ekspertyzy związane z opomiarowaniem systemów przesyłu 

paliw ciekłych i gazowych
 � modelowanie numeryczne zjawisk przepływowych, 

także przepływów wielofazowych, zmiennych w  czasie  
i dla zmiennej w czasie geometrii obiektu

PATENTY I INNE OSIĄGNIĘCIA

 � Nawanialnia gazu ziemnego i zespół dozowania (PL 208201)  
 � Stanowisko do wzorcowania gazomierzy za pomocą gazu 

pod wysokim ciśnieniem (PL 216249)
 � Stanowisko wzorcowania gazomierzy gazem pod ciśnieniem 

(PL 219657)
 � Jeden z członków Zespołu posiada certyfikację techniczną 

firmy ANSYS z zakresu modelowania przepływów i analiz 
mechanicznych

mailto:maciej.szudarek%40pw.edu.pl%20%0D?subject=
http://imiib.mchtr.pw.edu.pl/O-Instytucie/Zaklad-Sensorow-i-Systemow-Pomiarowych
http://imiib.mchtr.pw.edu.pl/O-Instytucie/Zaklad-Sensorow-i-Systemow-Pomiarowych
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#TRYBOLOGIA #MIKROTRYBOLOGIA #MIKROSYSTEMY #MECHANIKA 
PRECYZYJNA

Zespół działa na Wydziale Mechatroniki PW i posiada 
doświadczenie zarówno w realizacji projektów naukowo-
-badawczych (krajowych oraz europejskich), jak i prac 
wdrożeniowych i zleconych. Doświadczenie Zespołu 
skupia się wokół prac nad konstrukcją mechaniczną 
drobnych urządzeń z  dodatkowym naciskiem  
na mikrotechnologię oraz aspekty trybologiczne. Mają 
one na celu dostarczanie innowacyjnych rozwiązań 
wspierających branże MEMS, mikromechaniczną oraz 
kosmiczną. Przykładowe prace Zespołu dotyczą:

 � opracowania nowego rodzaju łożyskowań o większej 
trwałości,

 � doboru powłok ochronnych oraz ich analizy własności,
 � opracowania konstrukcji  mikrosystemów 

specjalistycznych,
 � specjalistycznych zastosowań akcelerometrów MEMS.

Partnerami Zespołu są takie instytucje, jak: Instytut 
Podstawowych Problemów Techniki (IPPT PAN), 
Uniwersytet Alcalá de Henares, National Institute for 
Research and Development in Microtechnologies (IMT 
Bucharest), Faculty of Mechanical Engineering (TU Brno) 
oraz  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii 
Elektronowej (ITE).

KONTAKT

dr inż. Marcin Michałowski
marcin.michalowski@pw.edu.pl

(+48) 22 234 86 02
www.mchtr.pw.edu.pl

ZESPÓŁ 
MIKROMECHANIKI  
I MIKROTRYBOLOGII
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
INŻYNIERIA MECHANICZNA 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � clean–room
 � mikroskop sił atomowych
 � nanoindenter
 � stanowiska pomiarowe do wyznaczania trwałości oraz oporów 

łożyskowania
 � stanowiska pomiarowe do wyznaczania zwilżalności materiałów
 � stanowiska badawcze do czujników odchylenia od pionu (w tym 

akcelerometrów)

WYBRANE PROJEKTY

 � Ultra-efficient wireless Powered micro-robotic joint for health 
applications (UE, Horyzont 2020, UWIPOM2, 2019–obecnie)

 � Creating and disseminating novel nanomechanical characterisa-
tion techniques and standards (UE, 7 Program Ramowy, Nanoin-
dent, 2008–2011)

 � Development of wear resistant coatings based on complex 
metallic alloys for functional applications (UE, 7 Program Ramowy, 
AppliCMA, 2008–2011)

 � 3-Scale modelling for robust-design of vibrating micro sensors (UE, 
7 Program Ramowy, 3SMVIB, 2012–2016)

 � Grafenowe pokrycia specjalnych kół zębatych i łożysk ślizgowych 
(NCBR, Graphtrib, 2012–2015)

 � ROLOKOS, specjalistyczne hybrydowe łożyska toczne  
do zastosowań w przemyśle kosmicznym (NCBR, PBS, 2012–2015)

PATENTY I INNE OSIĄGNIĘCIA

 � Łożysko toczne (PL 216098)
 � Łożysko toczne (P-423481)
 � Rolling bearing (PCT/PL 2018/000067)
 � Rolling bearing (US 11009073 B2) 

OFEROWANE USŁUGI

 � pomiary mikroskopowe: analiza topografii, parametrów 
mechanicznych (twardość, sprężystość), parametrów 
trybologicznych (współczynniki tarcia, zużycie)

 � pomiary parametrów łożyskowań – trwałość, opory ruchu
 � opracowanie oraz dobór łożyskowań do specjalistycznych 

zastosowań
 � opracowanie oraz dobór akcelerometrów do specjalistycz-

nych zastosowań

mailto:marcin.michalowski%40pw.edu.pl%0D?subject=
http://www.mchtr.pw.edu.pl
http://www.mchtr.pw.edu.pl/
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ZESPÓŁ KONSTRUKCJI 
LOTNICZYCH 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA MECHANICZNA

#PROJEKTOWANIE SAMOLOTÓW #PROJEKTOWANIE SZYBOWCÓW 
#BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE #WIELOWIRNIKOWCE 
#KONSTRUKCJE LOTNICZE #KONSTRUKCJE KOMPOZYTOWE
#MECHANIKA LOTU #LEKKIE KONSTRUKCJE WYSOKOWYTRZYMAŁE 
#OSIĄGI SAMOLOTÓW #ANALIZY I BADANIA AERODYNAMICZNE 
#ANALIZY I BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE #BADANIA ZMĘCZENIOWE

Zespół Konstrukcji Lotniczych to grupa specjali-
stów z dziedziny lotnictwa posiadająca kompetencje  
z zakresu projektowania, konstruowania, wytwarzania 
oraz badania konstrukcji lotniczych. Zespół składa się 
zarówno z doświadczonych konstruktorów, jak i z naj-
lepszych, młodych inżynierów, rekrutowanych w sposób 
ciągły spośród studentów kończących studia na MEiL 
PW. W strukturze uczelni Zespół osadzony jest w więk-
szości w Zakładzie Samolotów i Śmigłowców Wydziału 
Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW. Dzięki temu 
czerpie on zarówno z dziedzictwa technicznego zbu-
dowanego przez dawnych konstruktorów lotniczych,  
jak i z obecnego kapitału ludzkiego jednego z najlep-
szych wydziałów PW. 

Dostęp do zróżnicowanej infrastruktury (w tym warsz-
tatów, laboratoriów oraz lotniska w Przesnyszu), a tak-
że doświadczenia zdobywane w projektach krajowych 
i międzynarodowych umożliwiają Zespołowi skuteczną 
współpracę z klientami i podwykonawcami. Są wśród 
nich zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i duże 
firmy lotnicze (np. Zakłady Szybowcowe „Jeżów” czy Air-
bus Polska). 

KONTAKT

prof. dr hab. Inż. Cezary Galiński
 cezary.galinski@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 58 28
www.meil.pw.edu.pl/zsis

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � narzędzia komputerowego wspomagania projektowania 
 � narzędzia numeryczne do analiz: 

 ◻ charakterystyk aerodynamicznych 
 ◻ mechaniki lotu 
 ◻ wytrzymałości konstrukcji
 ◻ pracy mechanizmów 

 � laboratorium klejenia, pozwalające na małoseryjne wytwarzanie 
elementów kompozytowych

 � warsztat mechaniczny, pozwalający na montaż małych samolotów 
 � warsztat obróbczy pozwalający na frezowanie i  toczenie 

numeryczne, obróbki elektroerozyjne oraz druk 3D polimerów 
i metali

 � laboratorium aerodynamiki 
 � laboratorium wytrzymałości 
 � klatka wytrzymałościowa do badań pełnowymiarowych samolotów 

w podwyższonej temperaturze 
 � lotnisko Przasnysz z infrastrukturą do badań w locie

WYBRANE OSIĄGNIĘCIA

 � zwycięstwo szybowca PW-5 w konkursie FAI na „szybowiec klasy 
światowej” w 1993 r.; wdrożenie go do produkcji seryjnej oraz wspar-
cie jej  (wyprodukowano ponad 300 egzemplarzy)

 � Nagroda Zespołowa I stopnia Prezesa Rady Ministrów za wybitne 
osiągnięcie naukowo-techniczne pn.: „Dwumiejscowy szybowiec 
szkolno-treningowy nowej generacji PW-6; wdrożenie tego szy-
bowca do produkcji seryjnej oraz wsparcie jego dalszego rozwoju 
(POIR, 2020); dotychczas wyprodukowano ponad 60 egzemplarzy 
tego szybowca

 � projekt płatowca pierwszego polskiego wielofunkcyjnego dwu-
miejscowego motoszybowca z napędem elektrycznym AOS-71, 
zakończony oblotem prototypu i przekazaniem go do eksploatacji 
(KB/68/12823/IT1-B/U/08, 2008-2012); dalszy rozwój tej konstrukcji 
z ogniwem paliwowym (PBS3/A6/24/2015, 2015-2018)

 � rozwój samolotu bezzałogowego PW ZOOM i  wykorzystanie  
go w trakcie ekspedycji na Antarktydę w celu badania tamtejszego 
ekosystemu 

OFEROWANE USŁUGI

 � prace projektowe: 
 ◻ projekty nowych konstrukcji lotniczych: samolotów, 

szybowców oraz bezzałogowych statków powietrznych 
o wysokim stopniu autonomiczności 

 ◻ projekty innych konstrukcji wymagających minimalizacji 
masy 

 � obliczenia aerodynamiczne, mechaniki i dynamiki lotu oraz 
wytrzymałościowe (również konstrukcje kompozytowe)

 � usługi badawcze: 
 ◻ badania wytrzymałościowe próbek i  konstrukcji,  

także w podwyższonej temperaturze
 ◻ badania w locie 

 � prace rozwojowe i wdrożeniowe: 
 ◻ wytwarzanie struktur kompozytowych 
 ◻ integracja płatowca
 ◻ inżynierskie wsparcie procesu certyfikacji samolotów

WYBRANE PROJEKTY

 � Wielofunkcyjny dwumiejscowy motoszybowiec nowej generacji 
(MNiSW, 2008–2012) 

 � Lekki samolot bezzałogowy (demonstrator technologii) do mo-
nitorowania w zastosowaniach cywilnych – SAMONIT (MNiSW, 
2007–2009)

 � Nowe podejście do monitoringu zmian klimatycznych w ekosys-
temach antarktycznych (POL-NOR, 2013) 

 � Opracowanie i budowa bezzałogowego statku powietrzne-
go średniego i dalekiego zasięgu umożliwiającego transport  
ładunku lub aparatury pomiarowej (POIR, Spectre Solutions  
Sp. z o.o., 2018–2021)

mailto:cezary.galinski%40pw.edu.pl%20%20?subject=
http://www.meil.pw.edu.pl/zsis
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ZESPÓŁ LOTNICZYCH 
ANALIZ NUMERYCZNYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA MECHANICZNA

#LOTNICTWO #PROJEKTOWANIE #ANALIZY AERODYNAMICZNE 
#ANALIZY STRUKTURALNE #MECHANIKA LOTU #DYNAMIKA LOTU 
#OPTYMALIZACJA #OPTYMALIZACJA NUMERYCZNA #PROGRAMOWANIE 

Zespół prowadzi swoją działalność w ramach Zakła-
du Samolotów i Śmigłowców w Instytucie Techniki 
Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Me-
chanicznym Energetyki i Lotnictwa PW. Współpracu-
je z wieloma jednostkami badawczymi oraz firmami 
z branży lotniczej. 

Podstawowy zakres działalności Zespołu obejmuje 
analizy w  obszarze projektowania obiektów lata-
jących: zarówno projekt koncepcyjny, jak i analizy 
charakterystyk aerodynamicznych, dynamicznych, 
osiągów i innych. 

Do realizacji obliczeń i analiz Zespół wykorzystuje 
oprogramowanie komercyjne oraz własne – stworzo-
ne i rozwijane przez członków Zespołu. Opracowa-
ne zostały zaawansowane procedury optymalizacji  
numerycznej, które spajają i wykorzystują istniejące 
moduły oprogramowania. Oprogramowanie to jest 
nadal rozwijane i wykorzystywane w realizowanych 
projektach, a jego elementy wykorzystywane są 
w procesie dydaktycznym, w projektach komercyj-
nych oraz przez koła naukowe. 

Wśród dotychczasowych partnerów i klientów Zespo-
łu wymienić można m.in.: Sieć Badawczą Łukasiewicz 
– Instytut Lotnictwa, Wojskową Akademię Technicz-
ną, PZL „Warszawa-Okęcie”, Wojskowe Zakłady Lotni-
cze Nr 2 S.A. oraz AT-P AVIATION Sp. z o.o.
 

KONTAKT

dr hab. inż. Tomasz Goetzendorf-Grabowski,  
prof. uczelni   

tomasz.grabowski@pw.edu.pl 
(+48) 22 234 74 46

www.meil.pw.edu.pl/zsis 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � autorskie oprogramowanie obejmujące między innymi: 
 ◻ oprogramowanie do analizy aerodynamicznej metodą panelową 

(PANUKL) 
 ◻ eksport modelu numerycznego do analiz MES (integracja z Cal-

culix) 
 ◻ oprogramowanie do analizy masowej konstrukcji lotniczych 
 ◻ oprogramowanie do analiz dynamicznych samolotu (statecz-

ność, symulacja, sterowanie) – SDSA 
 ◻ oprogramowanie do optymalizacji numerycznej 
 ◻ oprogramowanie do projektowania śmigieł 
 ◻ integrację autorskich narzędzi z oprogramowaniem komercyj-

nym Ansys 
 � oprogramowanie komercyjne: 

 ◻ CAD/CAM (NX) 
 ◻ oprogramowanie do analizy aerodynamicznej (metody poten-

cjalne, Eulera) 

WYBRANE PROJEKTY

 � Simulating Aircraft Stability and Control Characteristics  
for use in Conceptual Design, SimSAC, (UE, 6 Program Ramowy, 
2006–2010) 

 � Badania mikrosamolotu ze skrzydłem pasmowym i  śmigłem 
pchającym (NCN, 2012–2014) 

 � Dynamicznie podobny model samolotu w układzie połączonych 
skrzydeł (NCBR, PBS1, 2013–2016) 

 � Opracowanie założeń i stworzenie prototypu hybrydowego sa-
molotu TSA nowej generacji – analiza stateczności dynamicznej  
(AT-P AVIATION Sp. z o.o., 2013–2015) 

 � Opracowanie i  budowa bezzałogowego statku powietrzne-
go średniego i  dalekiego zasięgu umożliwiającego transport 
ładunku lub aparatury pomiarowej (POIR, Spectre Solutions  
Sp. z o.o., 2018–2021) 

OFEROWANE USŁUGI

 � analizy aerodynamiczne 
 � analizy strukturalne (metodą elementów skończonych  

– MES) 
 � analizy masowe konstrukcji lotniczych 
 � analizy stateczności dynamicznej i  sterowania obiektów 

latających, w oparciu o istniejące kryteria 
 � projektowanie i analiza śmigieł 
 � optymalizacja multidyscyplinarna konfiguracji projektowanego 

samolotu 
 � opracowanie oprogramowania z zakresu analiz lotniczych na 

zamówienie 
 � integracja modułów obliczeniowych z  oprogramowaniem 

komercyjnym Ansys 

WYBRANE OSIĄGNIĘCIA

 � Wykorzystywanie elementów oprogramowania do analiz 
koncepcyjnych (Airbus Poland) 

 � Wdrożenie opracowanego przez Zespół oprogramowania 
w procesie kształcenia (University of Brighton)

mailto:%20tomasz.grabowski%40pw.edu.pl%20%20?subject=
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ZESPÓŁ LOTNICZYCH 
STRUKTUR 
KOMPOZYTOWYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
INŻYNIERIA MECHANICZNA

#PIERWSZORZĘDOWE STRUKTURY LOTNICZE #PREIMPREGNATY VBO 
#KOMPOZYTY SZKLANO-EPOKSYDOWE #INFUZJA #PROJEKTOWANIE
#KOMPOZYTY WĘGLOWO-EPOKSYDOWE #BUDOWA PROTOTYPÓW 
#NUMERYCZNA ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA #PRÓBY DOWODOWE 
#PROJEKTOWANIE I BUDOWA OPRZYRZĄDOWANIA #NAPRAWY 
#BADANIA EKSPERYMENTALNE #WYZNACZANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁOWYCH

Zespół Lotniczych Struktur Kompozytowych mieści 
się na Wydziale Mechanicznym Elektroniki i Lotnictwa 
PW, w Zakładzie Samolotów i Śmigłowców Instytutu 
Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej. 

Zainteresowania badawcze Zespołu obejmują:
 � wytężone struktury kompozytowe szklano-  

i węglowo-epoksydowe, głównie w zastosowaniach  
lotniczych,

 � projektowanie struktur lotniczych i ich wytwarzanie 
w zakresie prototypu,

 � badania wytrzymałościowe obejmujące analizy 
numeryczne oraz badania doświadczalne, a w tym 
próby dowodowe zdatności do lotu w zakresie wy-
trzymałości struktury płatowca,

 � zagadnienia wprowadzania obciążeń skupionych 
w struktury cienkościenne,

 � projektowanie procesów wytwarzania, z uwzględnie-
niem zagadnień odwzorowania geometrii i zamien-
ności elementów struktury,

 � projektowanie i wytwarzanie oprzyrządowania (mo-
dele, foremniki) z kompozytów polimerowych i płyt 
narzędziowych,

 � badanie procesów zniszczenia, ze szczególnym 
uwzględnieniem delaminacji.  

Zespół realizuje kompleksowe projekty statków 
powietrznych kategorii objętej przepisami CS22  
oraz, w ograniczonym zakresie, w odniesieniu do stat-
ków powietrznych innych kategorii. 

Klientami Zespołu są m.in. Zakład szybowcowy „Jeżów” 
oraz WZL2 Bydgoszcz.

KONTAKT

dr hab. inż. Piotr Czarnocki, prof. uczelni
piotr.czarnocki@pw.edu.pl

(+48) 22 234 58 56 
www.meil.pw.edu.pl/zsis 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � maszyna wytrzymałościowa INSTRON; głowice 10 kN i P = 200 kN 
i zestaw ekstensometrów 

 � maszyna ElecroPuls do badań zmęczeniowych, do P = 3 kN 
 � piec do utwardzania kompozytów polimerowych w temp. do 200°C 

o wymiarach 4 x1 x.8 m
 � komora cieplna do badań wytrzymałościowych w temp. do 60°C  
 � pompy próżniowe 
 � rejestratory temperatury i ciśnienia 
 � hotbonder wraz z zestawem elektrycznych koców grzewczych, 

termopar i instalacją próżniową 
 � przenośny zestaw do obróbki ubytkowej kompozytów 
 � 5-osiowe centrum obróbcze AVIA X-5 1000/500  
 � drukarki 3D:  

 ◻ Fortus 450MC   
 ◻ Orleas Creator    

 � zestaw do pomiaru odkształceń, w tym do DIC i do pomiarów ten-
sometrycznych  

 � przemieszczeniomierze  
 � omniScan MX2 Phased Array  
 � interrogator SYLES S-Line-400       
 � oprogramowanie CAD: Ansys, Nastran, NX Unigraphics

WYBRANE PROJEKTY

 � Udział w projektowaniu, wytwarzaniu i badaniach oraz certyfikacji 
bezzałogowego statku powietrznego ORLIK (2020–obecnie)

 � Projekt nowego kadłuba dla szybowca akrobacyjnego z zespołem 
napędowym FES (Zakład szybowcowy „Jeżów”, POIR, 2018–obecnie) 

 � Napęd Hybrydowy wykorzystujący ogniwa paliwowe lekkiego statku 
powietrznego (NCBR, 2015–2019)

 � Opracowanie bezadhezyjnego połączenia metal-kompozyt  
do wprowadzania obciążeń skupionych w pierwszorzędowe struk-
tury warstwowe z preimpregnatów węglowych (NCBR, 2012–2015)

 � Opracowanie technologii wytwarzania lotniczych struktur kompo-
zytowych z preimpregnatów węglowych z pominięciem procesu 
autoklawowego (NCBR, 2012–2015) 

OFEROWANE USŁUGI

 � projektowanie i  wykonanie (w  zakresie prototypu) pierw-
szorzędowych struktur z kompozytów szklano- i węglowo- 
-epoksydowych techniką przesycania ręcznego, infuzji i z wy-
korzystaniem preimpregnatów  VBO 

 � analizy numeryczne wytrzymałościowo-sztywnościowe 
oraz badania wytrzymałościowo-sztywnościowe i trwałości 
zmęczeniowej wytężonych struktur kompozytowych 
w temperaturze do 60°C, w tym kompletne próby dowodowe 
płatowców budowanych według CS22  

 � wyznaczanie właściwości materiałowych w  zakresie 
niezbędnym do prowadzenia analiz wytrzymałościowo- 
-sztywnościowych i trwałości zmęczeniowej

 � projektowanie oraz wykonanie (w zakresie prototypów) modeli 
i foremników kompozytowych oraz z płyt narzędziowych

mailto:piotr.czarnocki%40pw.edu.pl%20?subject=
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ZESPÓŁ BADAWCZY 
METOD MODELOWNIA  
I STEROWANIA UKŁADAMI 
MECHANICZNYMI
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA MECHANICZNA

#UKŁADY ROBOTYCZNE #DYNAMICZNE MODELE UKŁADÓW CIĄGŁYCH 
#OBIEKTY LATAJĄCE #DYNAMICZNE MODELE STEROWANIA 
#OBIEKTY PODWODNE #DYNAMICZNE MODELE UKŁADÓW DYSKRETNYCH 
#OBIEKTY KOSMICZNE #ANALIZA RUCHU UKŁADÓW MECHANICZNYCH 
#PROJEKTOWANIE STEROWANIA UKŁADÓW MECHANICZNYCH

Zespół badawczy metod modelowania i  sterowania 
układami mechanicznymi działa w  Zakładzie 
Automatyki i Osprzętu Lotniczego Instytutu Techniki 
Lotniczej i  Mechaniki Stosowanej na Wydziale 
Mechanicznym Energetyki i  Lotnictwa PW. W  skład 
Zespołu wchodzą pracownicy naukowi doświadczeni 
w  zakresie nieliniowych metod modelowania 
i projektowania sterowania nieliniowego. 

Partnerzy Zespołu są pracownikami badawczo- 
-dydaktycznymi Wydziału Mechanicznego Akademii 
Techniczno-Humanistycznej w  Bielsku-Białej, 
pracownikami naukowymi Cranfield University 
i  Northampton University, UK i  pracownikami firmy 
SENER. Doktoranci współpracujący z  Zespołem są 
jednocześnie pracownikami sektora inżynieryjnego 
w Polsce (Sener Polska, GMV Polska, sektor kosmiczny 
i mechaniczny).

Zespół specjalizuje się w  modelowaniu złożonych 
układów fizycznych dyskretnych, ciągłych i dyskret-
no-ciągłych oraz projektowaniu sterowania (m.in. 
algorytmów sterowania nieliniowego dla takich ukła-
dów). W szczególności zajmuje się modelowaniem dy-
namiki złożonych obiektów naziemnych, podwodnych  
oraz latających (w tym satelitów i robotów kosmicz-
nych), analizą ruchu oraz projektowaniem dynamicz-
nych układów sterowania dla takich obiektów. Zespół 
dysponuje opracowanymi oryginalnymi i efektywnymi 
narzędziami numerycznego tworzenia i badania modeli 
dynamiki układów dyskretno-ciągłych. Posiada także 
liczne kontakty naukowe z uczelniami zagranicznymi.  

KONTAKT

dr hab. inż. Elżbieta Jarzębowska, prof. uczelni
elzbieta.jarzebowska@pw.edu.pl

(+48) 22 234 60 29
www.meil.pw.edu.pl

Przykładowymi klientami i  partnerami grupy są m.in.: 
SENER Polska, GMV Polska, Cranfield University, University 
of Northampton, TU Berlin oraz University of Alabama at 
Birmingham.

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � oprogramowanie specjalistyczne – Zespół dysponuje 
opracowanymi oryginalnymi i efektywnymi narzędziami 
numerycznego tworzenia i badania ruchu modeli dynamiki 
układów dyskretno-ciągłych

WYBRANE PROJEKTY

 � A Unified Dynamic Control Strategy Based upon an Error 
Function (NCN, 2011–2014)

 � Development of Kalman filtering methods for unsteady 
processes in geodesy and navigation (NCN, 2012–2014)

 � Navigation Systems for Servicing Tasks on an Orbit and 
Formation Flights (NCBR, 2013–2016)

 � Preliminary Performance Assessments and Control 
System Requirements for Hydrogen Micromix Combustion 
Systems- ENABLing CryogEnic Hydrogen-Based CO2-free 
Air Transport (UE, Horyzont 2020, 2019–2020)

OPRACOWANE METODYKI

 � Metodyka modelowania złożonych struktur mechanicz-
nych: procedura numeryczna – Computational Procedure 
for Constrained Dynamics (CoPCoD) – do badania modeli 
złożonych układów mechanicznych dyskretno-ciągłych 
o strukturach łańcuchów otwartych i zamkniętych 

 � Metodyka projektowania sterowania śledzącego dla ukła-
dów dyskretno-ciągłych skrępowanych więzami zadanio-
wymi

OFEROWANE USŁUGI

 � projekty z zakresu modelowania oraz technik obliczenio-
wych

 � analizy ruchu układów dynamicznych (np. maszyn i urzą-
dzeń typu robotycznego) i projektowania sterowania 

INNE OSIĄGNIĘCIA

 � uprawnienia Eksperta Komisji Europejskiej pozwalające 
na wystawianie opinii, recenzji oraz realizację ekspertyz 
z zakresu technologii lotniczych i kosmicznych, sterowa-
nia i robotyki (opracowania dla projektów realizowanych 
m.in. w ramach konkursów Horizon-ITC-2019, Horizon-FE-
TOPEN-2018-2019-2020, Horizon-EIC-2021-PATHFINDER)

mailto:elzbieta.jarzebowska%40pw.edu.pl%20?subject=
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ZESPÓŁ DYNAMIKI 
I STEROWANIA OBIEKTÓW 
LATAJĄCYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
INŻYNIERIA MECHANICZNA

#DYNAMIKA LOTU SAMOLOTÓW #DYNAMIKA LOTU ŚMIGŁOWCÓW 
#DYNAMIKA LOTU RAKIET #AUTOMATYCZNE STEROWANIE LOTEM 
#DYNAMIKA LOTU STATKÓW KOSMICZNYCH #SYMULATORY LOTU 
#SYSTEMY NAWIGACJI #HMI #BIOFEEDBACK 

Zespół badawczy działa przy Zakładzie Auto-
matyki i Osprzętu Lotniczego Instytutu Tech-
niki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału 
Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW. 

Zajmuje się pracami B+R dotyczącymi dynami-
ki, sterowania i nawigacji obiektów latających. 
Głównymi obszarami badań Zespołu są: 

 � modelowanie dynamiki obiektów latają-
cych (samoloty, wiropłaty, rakiety i statki 
kosmiczne, w tym również UAV), 

 � projektowanie, analiza i synteza algorytmów 
nawigacji i  automatycznego sterowania 
statków powietrznych, 

 � badania symulacyjne dotyczące dynamiki 
i  sterowania obiektów latających w  tym 
badania HiL oraz SiL, a także z wykorzysta-
niem symulatorów lotu,

 � badania współpracy człowiek-maszyna 
HMI.

Zespół posiada dostęp do zróżnicowanej 
infrastruktury badawczej, w  tym dwóch la-
boratoriów oraz  lotniska umożliwiającego 
prowadzenie badań bezzałogowych statków 
powietrznych UAV.

KONTAKT

dr hab. inż. Marcin Żugaj, prof. uczelni 
 marcin.zugaj@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 75 16 
www.meil.pw.edu.pl/marcinzugaj    

Członkowie Zespołu zdobywali doświadczenie w trakcie re-
alizacji projektów badawczych zarówno międzynarodowych,  
jak i krajowych, współpracując z czołowymi krajowymi i za-
granicznymi ośrodkami badawczymi oraz przedsiębiorstwami 
branży lotniczej i kosmicznej. Wśród dotychczasowych partne-
rów Zespołu wymienić można m.in.: Boeing, Lockheed Martin, 
PZL-Świdnik, MESKO S.A., Thales Alenia Space, ETC-PZL Aero-
space Industries, WB Electronics, Sieć Badawcza Łukasiewicz 
– Instytut Lotnictwa, Deutsches Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt, Politechnika Rzeszowska oraz Technische Universität 
Braunschweig.

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � LABORATORIUM SYMULATORÓW 
 ◻ rekonfigurowalność sprzętowa – układ wizyjny jedno-, 

dwu- i trójkanałowy z ekranem sferycznym; wymienne 
kabiny i stanowiska obsługi platform bezzałogowych  

 ◻ otwarta architektura – możliwość implementacji 
nowych i modyfikacji istniejących modeli dynamicznych 
obiektów, dostosowanie konfiguracji symulatorów do 
aktualnego obiektu i programu badań 

 � LABORATORIUM WSPÓŁPRACY BEZZAŁOGOWYCH 
WIROPŁATÓW I ROBOTÓW MOBILNYCH 

 ◻ zintegrowany system nawigacji wizyjnej  
 � specjalistyczne oprogramowanie do modelowania dynamiki 

wiropłatów FlightLab 
 � lotnisko z infrastrukturą do badań bezzałogowych statków 

powietrznych UAV
 � specjalistyczny sprzęt do pomiarów biofeedback (EEG, EKG, 

GSR, eyetracker)

OFEROWANE USŁUGI

 � badania dotyczące modelowania dynamiki obiektów lata-
jących  

 � badania symulacyjne ruchu obiektów latających 
 � badania właściwości statków powietrznych, systemów ste-

rowania oraz interakcji człowiek-maszyna z wykorzystaniem 
symulatorów lotu 

 � badania systemów automatycznego sterowania lotem, 
w tym badania Hardware in the Loop oraz Software in the 
Loop z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury laborato-
ryjnej 

 � badania związane z opracowaniem i wdrożeniem nowych 
metod oraz algorytmów nawigacji i sterowania lotem

 � tworzenie zaawansowanych modeli dynamiki wiropłatów
 � symulacja dynamiki i systemów sterowania wiropłatów
 � badania interakcji człowiek-maszyna, ocena efektywności 

sterowania pilota/operatora 

WYBRANE PROJEKTY

 � Modification of an optionally piloted helicopter for mariti-
me mission performance (HELIMARIS) (NCBR, INNOLOT, 
2017–2020) 

 � Operational Network of Individual Observation Nodes 
(ONION) (Horyzont 2020, 2016–2017) 

 � Metodyka syntezy systemu sterowania statkiem powietrz-
nym z  uwzględnieniem sytuacji podwyższonego ryzyka 
(NCBR, PBS2, 2013–2016) 

 � Advanced Cockpit for Reduction of Stress and Workload 
(ACCROS) (UE, 7 Program Ramowy, 2013–2016) 

 � New Aircraft Concepts Research (NACRE) (UE, 6 Program 
Ramowy, 2005–2009) 
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LABORATORIUM 
WYTRZYMAŁOŚCI 
MATERIAŁÓW 
I KONSTRUKCJI
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
INŻYNIERIA MECHANICZNA

#WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW #BADANIA EKSPERYMENTALNE  
#WYZNACZANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁOWYCH  
#ZMĘCZENIE NISKO I WYSOKOCYKLOWE #MECHANIKA PĘKANIA  
#DEFEKTOSKOPIA #WYPADKI 

W Laboratorium Wytrzymałości Materiałów i Konstruk-
cji Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa 
PW realizowane są badania w  zakresie określania 
własności mechanicznych materiałów metalowych 
i  kompozytowych, na podstawie testów statycz-
nych i  dynamicznych. Przeprowadzane są również 
badania statyczne oraz zmęczeniowe kompletnych 
konstrukcji mechanicznych oraz ich podzespo-
łów - w zakresie zależności pomiędzy obciążeniami 
w  postaci sił lub momentów a  odpowiadającymi im 
przemieszczeniami, odkształceniami lub naprężeniami.  

Zespół wykonuje badania nieniszczące technikami 
penetracyjnymi, ultradźwiękowymi, wiroprądowymi 
oraz rentgenowskimi, zajmuje się wykrywaniem i okre-
śleniem położenia, konfiguracji oraz wielkości wad 
materiałowych, technologicznych i eksploatacyjnych. 

W Laboratorium przeprowadzane są pomiary w ramach 
realizacji projektów badawczych oraz zleceń z  innych 
ośrodków naukowych i przemysłu. Swoje usługi Zespół 
kieruje głównie do firm z branży: lotniczej, energetycznej 
i motoryzacyjnej.

Wśród dotychczasowych klientów Zespołu wymienić 
można Państwową Komisję Badania Wypadków Lotni-
czych, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych oraz szereg 
firm z sektora małych przedsiębiorstw.

KONTAKT

dr inż. Dominik Głowacki  
 dominik.glowacki@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 79 92 
www.meil.pw.edu.pl/zwmik

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � maszyny wytrzymałościowe statyczne i  zmęczeniowe  
w zakresie sił do 500kN

 � wielokanałowe mobilne systemy do pomiaru odkształceń 
technikami tensometrycznymi

 � interrogator do wielokanałowego pomiaru odkształceń za 
pomocą światłowodów 

 � system do optycznych pomiarów odkształceń (DIC)
 � obrabiarki CNC do przygotowywania próbek, oprzyrządo-

wania oraz budowy prototypów 
 � defektoskopy: ultradźwiękowy (phase Array),  wiroprądowy 

oraz  rentgenowski
 � twardościomierz mkiroVickers
 � młot Charpy’ego 

WYBRANE PROJEKTY

 � Ekspertyza oderwanego śmigła wiatrakowca (Państwowa 
Komisja Badania Wypadków Lotniczych, 2021)

 � Badanie wytrzymałości fragmentów łopat wirnika nośnego 
śmigłowca (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, 
realizacja Instytut Lotnictwa, 2019)

 � Badanie wytrzymałościowe membran filtracyjnych (Huber 
Technology Sp. z o.o., 2019)

 � Badanie wytrzymałościowe ścian zgodnie z normą PN-EN 
594 (PROCYON Sp. z o.o., 2017)  

 � Badanie wytrzymałości materiałów kompozytowych 
(Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, 2017) 

OFEROWANE USŁUGI

 � statyczne próby wytrzymałościowe materiałów metalicz-
nych i kompozytowych w zakresie rozciągania, ściskania 
i zginania ( zakres sił do 500kN)

 � badania wytrzymałości doraźnej połączeń spawanych, 
zgrzewanych i klejonych materiałów kompozytowych i me-
talicznych

 � wyznaczanie właściwości materiałowych w zakresie nie-
zbędnym do prowadzenia analiz wytrzymałościowo-sztyw-
nościowych i trwałości zmęczeniowej

 � pomiary odkształceń na rzeczywistych konstrukcjach 
metodami tensometrycznymi

 � pomiary odkształceń metodami cyfrowej korelacji obrazu 
(DIC)

 � pomiary naprężeń rezydualnych
 � defektoskopia penetracyjna, ultradźwiękowa, wiroprądowa 

oraz rentgenowska

PATENTY

 � Zespół ratowniczy do wiatrakowców (PL 231190)
 � Sposób wyważania wirnika maszyny roboczej (PL 225923)

https://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Wlasciwosci-mechaniczne
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ZESPÓŁ AUTOMATYZACJI 
PROCESÓW 
PROJEKTOWYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
INŻYNIERIA MECHANICZNA

#AUTOMATYZACJA PROCESÓW PROJEKTOWYCH
#MODELOWANIE WIEDZY INŻYNIERSKIEJ #SZABLONY PROJEKTOWE
#NARZĘDZIA ASYSTUJĄCE PROJEKTUJĄCYCH (OSOBISTE/ZESPOŁOWE)  
#KNOWLEDGE BASED ENGINEERING #ZARZĄDZANIE WIEDZĄ PROJEKTUJĄCYCH 
#PROCESY PROJEKTOWE KONCEPCYJNE #PROCESY PROJEKTOWE SZCZEGÓŁOWE

Zespół Automatyzacji Procesów Projektowych znajduje 
się w Zakładzie Technik Komputerowych na Wydziale 
Samochodów i Maszyn Roboczych PW, w Instytucie 
Podstaw Budowy Maszyn.

Zajmuje się tworzeniem indywidualnych rozwiązań  
w zakresie automatyzacji inżynierskich prac projek-
towych. Tworzone rozwiązania bazują na modelo-
waniu osobistej i zespołowej wiedzy inżynierskiej.  
Modelowana wiedza służy do tworzenia zarówno  
modeli produktów, jak i modeli procesów projektowych. 
Ostatecznym rezultatem jest budowa dedykowanych 
aplikacji komputerowych wspomagających prace  
inżynierskie. Nowo powstałe oprogramowanie opiera 
się zarówno na oprogramowaniu dostępnym komer-
cyjnie, jak i na własnych rozwiązaniach. Zwykle jest  
integrowane z funkcjonującymi w firmach strumieniami 
informacji.

Dokonania Zespołu to zarówno rozwiązania zamknię-
te (wykonane na miarę): np. system wspomagają-
cy projektowanie schodów spiralnych (Mostostal), 
jak i współpraca w tworzeniu nowych rozwiązań:  
np. procesy wspomagania projektowania linii produk-
cyjnych (ZAPROM), generowanie modeli MES foteli  
samochodowych (Faurecia).

W skład Zespołu wchodzą pracownicy Zakładu Tech-
nik Komputerowych PW oraz osoby z przedsiębiorstw  
partnerskich, z którymi  była i  jest  prowadzona współ-
praca w zakresie tworzenia dedykowanych narzędzi 
wspomagających prace projektowe.

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Jerzy Pokojski
dr inż. Stanisław Skotnicki 

jerzy.pokojski@pw.edu.pl
stanislaw.skotnicki@pw.edu.pl

(+48) 22 234 82 86;  (+48) 22 234 86 21 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � nowo tworzone rozwiązania bazują na dostępnych 
komercyjnie systemach wspomagania inżynierskich 
prac projektowych

 � komercyjne narzędzia do zarządzania wiedzą pro-
jektową – szereg modułów opartych na wiedzy pro-
jektowej powstałych jako oprogramowanie oparte  
na modelowaniu/programowaniu obiektowym,  
szablonach projektowych, narzędziach bazodano-
wych itp. (dąży się do tworzenia narzędzi całościo-
wych typu platforma projektowa – zintegrowane  
narzędzie wspomagające proces projektowania całej 
rodziny wariantów określonego produktu)

  OFEROWANE USŁUGI

 � analiza potrzeb i możliwości w zakresie budowy oprogramowa-
nia opartego na wiedzy, wspomagającego określone procesy 
projektowe, w określonych warunkach przemysłowych

 � budowa koncepcji oprogramowania opartego na wiedzy, wspo-
magającego określone procesy projektowe; uwzględnienie  
szerokiego zakresu realiów i kontekstów, horyzontu czasowego

 � stworzenie dedykowanej wersji systemu komputerowego  
scharakteryzowanego powyżej

WYBRANY PROJEKT

 � Opracowanie aplikacji wspomagającej projektowanie schodów 
spiralnych współpracującej z systemem AutoCAD 2006 
(POLIMEX-MOSTOSTAL Siedlce S.A., 2006–2009)
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ZESPÓŁ DS. BADAŃ 
MATERIAŁÓW  
I KONSTRUKCJI  
MATKON
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA MECHANICZNA 

#WYTRZYMAŁOŚĆ ZŁOŻONA #WYTRZYMAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWA 
#HIPOTEZY WYTĘŻENIOWE #WYTĘŻENIE MATERIAŁU #WĘZŁY KOMPOZYTOWE 
#WĘZŁY STRUKTUR NOŚNYCH #LEKKIE STRUKTURY NOŚNE

Zespół ds. Badań Materiałów i Konstrukcji prowadzi od wielu lat 
badania teoretyczne i doświadczalne w zakresie wytrzymałości 
statycznej i zmęczeniowej materiałów, oceny wytężenia materiału  
i elementów konstrukcyjnych, lekkich konstrukcji nośnych, 
mechaniki pękania oraz odkształceń elementów struktur nośnych. 

Przedmiotem badań są stale konstrukcyjne, stopy lekkie na bazie 
aluminium, stopy tytanu, kompozyty ze zbrojeniem w postaci 
włókien węglowych, szklanych, kevlarowych i bazaltowych, 
materiały wytwarzane technikami przyrostowymi oraz materiały 
aktywne. Zespół bada zarówno materiały, jak i wykonane z nich 
elementy lekkich struktur nośnych. Uczestniczył w wielu projektach 
badawczych, w efekcie których opracowano m.in. nowe modele 
obliczeniowe, przeznaczone do analizy elementów konstrukcyjnych 
poddanych obciążeniom zmiennym oraz nowe metody łączenia 
elementów struktur nośnych.

Zakres działań obejmuje badania:
 � właściwości mechaniczne i cykliczne materiałów konstrukcyj-

nych,
 � trwałości zmęczeniowej materiałów i elementów konstrukcyjnych 

w jednoosiowym i wieloosiowym stanie obciążenia,
 � konstrukcji nośnych,
 � kumulacji uszkodzeń,
 � materiałów i połączeń kompozytowych,
 � rozdrabniania elementów konstrukcyjnych w aspekcie recyclingu,
 � właściwości reologicznych materiałów konstrukcyjnych,
 � odporności na pękanie,
 � materiałów wytwarzanych technikami przyrostowymi.

Pracownia Zespołu dysponuje sukcesywnie modernizowaną apara-
turą badawczą. 

KONTAKT

dr inż. Daniel Dębski
dr inż. Maciej Parafiniak

daniel.debski@pw.edu.pl
maciej.parafiniak@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 82 61 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � maszyna wytrzymałościowa MTS 809 Axial/Torsional 
Test System – umożliwia realizację zmiennego w czasie, 
złożonego stanu obciążeń (poosiowego rozciągania/
ściskania oraz skręcania próbki)

 � Labortech Maszyna – wytrzymałościowa do badań ma-
teriałów i elementów konstrukcyjnych w zakresie prób 
statycznych i wolnozmiennych 

 � system cyfrowej korelacji obrazu DIC

WYBRANE PROJEKTY

 � Węzły kompozytowe ustrojów nośnych (projekt badaw-
czy KBN, 1999)

 � Autonomiczny rejestrator zużyć zmęczeniowych struk-
tur nośnych – opracowanie, wykonanie i badania mo-
delu (projekt badawczy KBN, 2005)

 � Cost-Effective Small Aicraft CESAR (pod kier. Instytutu  
Lotnictwa, UE, Integrated Project, Aeronautics Priority, 
2010)

 � Stabilizacja i redukcja drgań w układach wirujących  
i ustrojach nośnych poprzez monitorowanie właści-
wości sprężysto-tłumiących za pomocą materiałów 
„inteligentnych” i kompozytowych (Politechnika War-
szawska, 2013)

 � Technologie autonomicznej rekonfiguracji materiałów   
w pojazdach (PBS NCBiR, PW, 2016) 

  OFEROWANE USŁUGI

 � badania eksperymentalne materiałów i elementów kon-
strukcyjnych w zakresie wytrzymałości statycznej i zmę-
czeniowej

 � analiza w zakresie wytrzymałości statycznej i zmęczeniowej 
(w tym z wykorzystaniem autorskich hipotez wytrzymało-
ściowych oraz własnych kryteriów wytrzymałości zmęcze-
niowej)

 � prace koncepcyjne i prace badawcze w zakresie nowych 
materiałów i innowacyjnych elementów konstrukcyjnych

 � prace koncepcyjne i prace badawcze w obszarze nowych, 
lekkich struktur nośnych oraz węzłów konstrukcyjnych

 � prace koncepcyjne, projektowe, analityczne w obszarze 
techniki lotniczej

WYBRANE OSIĄGNIĘCIA

 � szereg zgłoszeń patentowych, m.in.: 
 ◻ Urządzenie do zwiększania siły nośnej (PAT. 202385)
 ◻ Skrzydło wielopasmowe (UP RP P. 438693)
 ◻ Regulowana obudowa wentylatora lub śmigła silnika,  

w szczególności obiektu latającego (UP RP P. 437415)
 � rozwinięcie koncepcji węzłów kompozytowych struktur  

nośnych
 � prace w zakresie nowych, kompozytowych struktur nośnych
 � opracowanie autorskich hipotez i kryteriów wytrzymałościo-

wych
 � prace w ramach rozwoju systemów cyfrowej korelacji obrazu
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ZESPÓŁ KONSTRUKCJI 
INTELIGENTNYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA MECHANICZNA 

#KONSTRUKCJE INTELIGENTNE #OBLICZENIA MES
#ENERGY HARVESTING #BADANIA DYNAMIKI #FEM 
#BADANIA EKSPERYMENTALNE #MATERIAŁY POROWATE 
#MATERIAŁY NIEKONWENCJONALNE #MATERIAŁY KOMÓRKOWE

Zespół funkcjonuje na Wydziale Samochodów i Maszyn 
Roboczych PW przy Zakładzie Mechaniki Instytutu 
Podstaw Budowy Maszyn.

Jego członkowie specjalizują się w  badaniu  
konstrukcji, w  których działają różne pola fizyczne.  
Naukowcy koncentrują się na obliczeniach w zakresie 
drgań mechanicznych oraz wytrzymałości materiałów 
inteligentnych i niekonwencjonalnych.  

Prowadzą również badania i  obliczenia czę-
ści maszyn wykonanych z  materiałów konwen-
cjonalnych i  niekonwencjonalnych. Badane są 
głównie konstrukcje z  przetwornikami piezoelek-
trycznymi używanymi do pozyskiwania energii elek-
trycznej oraz sterowania drganiami mechanicznymi. 

Zespół zajmuje się także modelowaniem tłumienia  
i  pochłaniania energii w  elementach maszyn  
oraz badaniem i zastosowaniem niekonwencjonalnych 
materiałów porowatych.

KONTAKT

dr hab. inż. Jan Freundlich
jan.freundlich@pw.edu.pl

(+48) 22 234 82 44
https://www.simr.pw.edu.pl/ipbm-zm

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � maszyny wytrzymałościowe, wzbudniki elektrodynamiczne, 
kompletne systemy pomiarowe

 � systemy obliczeniowe MES: ABAQUS i ANSYS
 � oprogramowanie CAD – NX, SolidWorks oraz CATIA

WYBRANE PROJEKTY

 � Obliczenia wytrzymałościowe platformy kinowej (na zamó-
wienie ETC-PZL Aerospace Industries Sp. z o. o., 2003)

 � Analiza możliwości zastosowania materiałów nowej 
generacji w  aktywnych elementach barier drogowych 
i  mostowych o  zwiększonym działaniu ochronnym 
w  zderzeniu pojazd/bariera (na zamówienie Instytutu  
Badawczego Dróg i Mostów, 2009)

 � Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena  
jej Żywotności (projekt badawczy MONIT, PO IG, 2009–2012)

  OFEROWANE USŁUGI

 � obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji z pasywnymi 
 i aktywnymi przetwornikami piezoelektrycznymi

 � opracowywanie i badanie układów do niekonwencjonal-
nego pozyskiwania energii

 � obliczenia numeryczne oraz badania doświadczalne  
dynamiki konstrukcji z przetwornikami piezoelektrycz-
nymi 

 � badania elementów kompozytowych 
 � obliczenia i eksperymenty struktur z materiałów poro-

watych – pianek i aerożeli
 � badania materiałów drukowanych w zakresie statyki  

i dynamiki

https://www.simr.pw.edu.pl/ipbm-zm
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ZESPÓŁ METROLOGII 
WIELKOŚCI 
GEOMETRYCZNYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA MECHANICZNA 

#TOLERANCJE GEOMETRYCZNE #SPECYFIKACJE GEOMETRII WYROBÓW 
#SYSTEM ISO GPS #ISO 1101 #ISO 5459 #ISO 2692 #ISO 1660 #ASME Y14.5 
#PROJEKTOWANIE #WYTWARZANIE #POMIARY ODCHYŁEK GEOMETRYCZNYCH

Zespół Metrologii Wielkości Geometrycznych 
funkcjonuje na Wydziale Samochodów i Maszyn  
Roboczych PW, przy Zakładzie Technik Wytwarzania. 
W ponad dwudziestoletniej historii prac na rzecz nor-
malizacji krajowej członkowie Zespołu brali udział  
w licznych inicjatywach, w tym w międzynarodowych 
pracach normalizacyjnych (w Komitecie Technicznym 
ISO/TC 213 Specyfikacje wymiarowe i geometryczne 
oraz weryfikacja wyrobów). Zdobywali doświadczenie  
w zakresie tolerancji geometrycznych m.in. w ramach 
stażu na University of North Carolina at Charlotte 
(USA) oraz stypendium Niemieckiej Centrali Wymia-
ny Akademickiej DAAD na Uniwersytecie Saarland  
w Saarbruecken (Niemcy). 

Zespół zyskał uznanie w skali międzynarodowej  
i krajowej, czego dowodem było zdobycie i realizacja 
dwóch projektów europejskich poświęconych analizie 
i modelowaniu tolerancji geometrycznych części 
maszyn oraz liczne publikacje o zasięgu krajowym  
i międzynarodowym, w tym poświęcone wizualizacji 
tolerancji geometrycznych. 

W ostatniej dekadzie wielokrotnie prowadził szkole-
nia i konsultacje pokazujące, jak należy jednoznacznie 
określić dopuszczalne odchyłki wymiarów, kształtu, 
kierunku oraz położenia poszczególnych elementów 
geometrycznych, tworzących bryłę wyrobu, tak aby 
wyrób spełniał oczekiwane wymagania funkcjonalne  
dla przedsiębiorstw z kapitałem polskim i dużych firm 
międzynarodowych. Wynikiem prac zespołu jest opra-
cowanie m.in. następujących Polskich Norm – iden-
tycznych z normami europejskimi i międzynarodowy-
mi: PN-EN ISO 5458:2018; PN-EN ISO 1101:2017; PN-EN 
ISO 1660:2017; PN-EN ISO 14405-1:2016; PN-EN ISO 
2692:2021, PN-EN ISO 14638:2015.

KONTAKT

dr hab. inż. Zbigniew Humienny 
zbigniew.humienny@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 85 71
https://www.simr.pw.edu.pl/ipbm-ztw

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � obszerna wiedza normalizacyjna i wdrożeniowa w zakresie 
tolerancji wymiarowych i geometrycznych części maszyn  
 – w szczególności w przemyśle samochodowymi i lotniczym

WYBRANE PROJEKTY

 � Geometrical Product Specification and Verification 
as toolbox to meet up-to-date technical requirements  
– GPS&V Toolbox (projekt europejski programu Erasmus+ 
w ramach Key Action 2 Cooperation for innovation and the 
exchange of good practices – Strategic Partnerships, 2015 
–2018)

 � Geometrical Product Specifications – Course for Technical 
Universities (projekt europejski Programu Leonardo da Vinci 
KE, 2000–2001) 

WYBRANE OSIĄGNIĘCIA

 � nominowanie na eksperta Polskiego Komitetu Normaliza-
cyjnego w Komitecie Technicznym ISO/TC 213 Specyfikacje 
wymiarowe i geometryczne oraz weryfikacja wyrobów

 � wybór na przewodniczącego Komitetu Technicznego PKN/
KT 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn w Polskim Komitecie 
Normalizacyjnym

  OFEROWANE USŁUGI

 � konsultacje eksperckie w zakresie poprawności i inter-
pretacji tolerancji geometrycznych na rysunkach Klienta  
(analiza rysunków i listy pytań sformułowanych przez 
Klienta, omówienie rysunków i pytań podczas spotkania 
(bezpośredniego lub on-line) z przedstawicielami Klienta,  
omówienie dodatkowych pytań, które pojawią się podczas 
spotkania z przedstawicielami Klienta, weryfikacja rysunków  
po wprowadzeniu zmian, zgodnie z ustaleniami podczas 
konsultacji oraz komentarz do poprawek wprowadzonych 
po konsultacjach)

 � prowadzenie seminariów/szkoleń dla przemysłu (dla kon-
struktorów, technologów i metrologów) z tolerancji wy-
miarowych i geometrycznych wg wymagań systemu norm 
międzynarodowych  ISO GPS

 � prowadzenie seminariów/szkoleń dla przemysłu z tolerancji 
wymiarowych i geometrycznych wg wymagań normy ame-
rykańskiej  ASME Y14.5

 � prowadzenie seminariów/szkoleń dla przemysłu z analizy  
i syntezy łańcuchów wymiarowych

https://www.simr.pw.edu.pl/ipbm-ztw
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ZESPÓŁ KONSTRUKCJI  
I TECHNOLOGII  
PRZEKŁADNI STOŻKOWYCH  
I HIPOIDALNYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA MECHANICZNA

#PRZEKŁADNIE STOŻKOWE #PRZEKŁADNIE HIPOIDALNE 
#PRZEKŁADNIE STOŻKOWE SPIRALNE

Zespół istnieje od połowy lat siedemdziesiątych ubiegłego  
stulecia i działa w Instytucie Podstaw Budowy Maszyn Wydziału 
Samochodów i Maszyn Roboczych PW.

Autorski system projektowania konstrukcji i technologii prze-
kładni stożkowych KONTEPS budowany był przez wiele lat  
i weryfikowany w wielu opracowaniach i wdrożeniach wykony-
wanych dla polskich firm z branży samochodowej, ciągnikowej,  
autobusowej, maszyn rolniczych, maszyn budowlanych, przemysłu 
okrętowego, wydobywczego itp. Na przestrzeni od lat 80. do chwili 
obecnej system umożliwił zaprojektowanie, w tym i wdrożenie łącz-
nie z wykonaniem, prototypu paru tysięcy przekładni stożkowych. 
System KONTEPS umożliwia projektowanie konstrukcji i technolo-
gii w systemach Gleasona, Oerlikona i Klingelnberga łącznie z emi-
sją dokumentacji płaskiej i analizą współpracy zębów przekładni 
(weryfikacja śladu dolegania zębów). 

Główne obszary zainteresowania Zespołu to:
 � konstrukcja i technologia przekładni stożkowych i hipoidalnych 

o krzywoliniowej linii zęba systemów Gleasona, Oerlikona, 
Klingelnberga i pochodnych jak ENIMS Saratow i WMW Modul,

 � analiza śladu współpracy zębów,
 � frezowanie uzębień kół i zębników na wieloosiowych centrach 

frezarskich CNC.

Jego Członkowie są autorami ponad stu artykułów naukowych 
w czasopismach polskich i zagranicznych, a także uczestniczyli 
w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych, będąc też 
organizatorami i współorganizatorami krajowych konferencji 
tematycznych związanych z konstrukcją i technologią przekładni 
stożkowych.

KONTAKT

dr hab. inż. Piotr Skawiński, prof. uczelni
piotr.skawinski@pw.edu.pl

(+48) 22 234 82 66
www.simr.pw.edu.pl

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � system komputerowy KONTEPS (KONstrukcja i TEchnolo-
gia Przekładni Stożkowych obejmujący aktualne rozwiąza-
nia konstrukcyjne i technologiczne w obszarze kół zębatych 
stożkowych o krzywoliniowej linii zęba)

WYBRANE PROJEKTY

 � Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w prze-
myśle lotniczym (POIG, Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój 
nowoczesnych technologii, Zadanie ZB3 „Opracowanie 
technologii efektywnego projektowania i produkcji prze-
kładni stożkowych z wykorzystaniem systemu Phoenix  
firmy Gleason”, 2008–2015)

  OFEROWANE USŁUGI

 � realizacja usługi B+R może być związana z wykonaniem  
dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej, wyko-
naniem prototypu czy też wdrożeniem na obrabiarkach  
zleceniodawcy

 � obliczenia konstrukcyjno-technologiczne przekładni
 � dobór czołowych głowic frezowych i geometrii noży
 � obliczenia ustawcze ostrzarek do czołowych głowic  

frezowych
 � analiza śladu współpracy zębów

ZGŁOSZENIE PATENTOWE

 � Wysoko redukcyjny mechanizm obiegowo-różnicowy  
na kołach zębatych stożkowych o zerowej linii (2018)

http://www.simr.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ KONSTRUKCJI  
I BADAŃ SAMOCHODÓW 

INŻYNIERIA MECHANICZNA 
KONTAKT

prof. dr hab. inż. Andrzej Reński 
andrzej.renski@pw.edu.pl 

(+48) 725 990 831 
www.simr.pw.edu.pl

Zespół Konstrukcji i Badań Samochodów prowadzi 
swoją działalność na Wydziale Samochodów 
i Maszyn Roboczych PW w Instytucie Pojazdów  
i Maszyn Roboczych. 

Jego specjalności naukowo-badawcze to:  
 � teoria ruchu samochodów, 
 � budowa samochodów i ich zespołów,
 � symulacja komputerowa ruchu samochodu,
 � obliczenia wytrzymałościowe (MES),  
 � badania stanowiskowe i trakcyjne 

samochodów i ich zespołów, 
 � budowa systemów pomiarowych,
 � rzeczoznawstwo samochodowe.

Zespół posiada bogate doświadczenie w zakresie 
opracowywania rozwiązań konstrukcyjnych 
podzespołów samochodowych poparte licznymi 
projektami badawczymi, opracowywanymi 
ekspertyzami oraz usługami na rzecz znanych 
podmiotów  branży motoryzacyjnej. Zespół 
współpracuje z wieloma instytucjami, ośrodkami 
badawczymi i instytutami uczelnianymi takimi jak 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, PIMOT, WAT, 
STOMIL Olsztyn, Fomar Borg Automotive S.A., 
Instytut Pojazdów Samochodowych i  Silników 
Spalinowych Politechniki Krakowskiej, WITPiS, 
AMZ-Kutno czy MELEX Sp. z o.o. 

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

#TEORIA RUCHU SAMOCHODU #BADANIA DROGOWE POJAZDÓW
#BADANIA SYMULACYJNE POJAZDÓW #UKŁADY NAPĘDOWE 
#ZAWIESZENIA #UKŁADY KIEROWNICZE #UKŁADY HAMULCOWE 
#OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE #BEZPIECZEŃSTWO RUCHU SAMOCHODU 
#RZECZOZNAWSTWO SAMOCHODOWE #REKONSTRUKCJA WYPADKÓW

OFEROWANE USŁUGI

 � badania drogowe i stanowiskowe pojazdów i ich zespołów 
 � badanie przyczepności opon do nawierzchni drogi, ocena  

przyczepności opon wg Regulaminu EKG nr 117 
 � projektowanie zespołów podwozia samochodu 
 � badania symulacyjne ruchu pojazdu 
 � obliczenia wytrzymałościowe MES  
 � ekspertyzy z zakresu rzeczoznawstwa samochodowego 

PATENTY

 � Układ sterowania skrętem kół naczepy w wieloczłonowych 
wieloosiowych zestawach naczepowych z osiami o kołach 
kierowanych (PAT.218358) 

 � Kierownica dynamometryczna do pomiaru momentu sił  
na kole kierownicy (PAT.223845) 

 � Układ napędowy z  ukośnie poprowadzonymi półosiami  
napędowymi do pojazdu z niezależnym zawieszeniem kół (PL 
226130 B1) 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � zestawy aparatury pomiarowo-sterującej do badania pojazdów  
i ich zespołów w warunkach drogowych i stanowiskowych; pomiar 
i rejestracja w czasie rzeczywistym przemieszczeń, prędkości  
i przyspieszeń 

 � zestaw pomiarowy SRT-4 do badania przyczepności opon samo-
chodowych do nawierzchni drogi; wyznaczanie charakterystyki 
współczynnika przyczepności w funkcji poślizgu koła 

 � oprogramowanie inżynierskie: SolidWorks, Matlab/Simulink, 
Adams, Ansys 

ZREALIZOWANE PROJEKTY

 � Badania współczynnika przyczepności nawierzchni drogowych 
w  aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego; opracowanie  
projektu zestawu pomiarowego SRT-4 i  nadzór wykonawczy.  
Opracowanie układu pomiarowo-sterującego oraz odpowiednie-
go oprogramowania. Opracowanie i wdrożenie procedur pomia-
rowych (2006–2008, wielokrotna modernizacja i aktualizacja opro-
gramowania na potrzeby Instytutu Badawczego Dróg i Mostów 
oraz Krajowej Dyrekcji Dróg i Mostów)  

 � Układy pomiarowo-sterujące do badań stanowiskowych i dro-
gowych pojazdów i ich zespołów, użytkowane na Wydziale SIMR 
oraz w wielu ośrodkach badawczych i instytutach uczelnianych 
(przykładowi odbiorcy: PIMOT, WAT, STOMIL Olsztyn, Fomar Borq 
Automotive S.A., Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników 
Spalinowych Politechniki Krakowskiej, WITPiS)  

 � Udział w projektach FUNTER i POTER w zakresie projektowania 
zespołów podwozia pojazdu terenowego, realizowanych w PIMOT 
i AMZ-Kutno (2012–2014)

 � N. Truck użytkowy pojazd modułowy o napędzie elektrycznym 
o DMC 3,5 t do transportu na obszarach miejskich i przemysło-
wych; opracowanie ogólnej koncepcji i projektu zespołów podwo-
zia pojazdu dostawczego z napędem elektrycznym oraz wykona-
nie obliczeń wytrzymałościowych i badań drogowych prototypów 
(POIR 2014–2020, MELEX Sp. z o.o., 2017–2020)

 � Ekspertyzy na zlecenie sądów (2017–2020) 

http://www.simr.pw.edu.pl/
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ZESPÓŁ INŻYNIERII 
POJAZDÓW SZYNOWYCH 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA MECHANICZNA

#POJAZDY SZYNOWE #TRANSPORT INTERMODALNY 
#DYNAMIKA UKŁADÓW NIEGŁADKICH #BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
#MODELOWANIE POJAZDÓW SZYNOWYCH #KONTAKT KOŁO-SZYNA 
#METODA UKŁADÓW WIELOCZŁONOWYCH #LEKKIE STRUKTURY NOŚNE 
#STRUKTURY ENERGOCHŁONNE #STATECZNOŚĆ RUCHU

Zespół inżynierii pojazdów szynowych działa  
na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych 
PW. Jego członkowie posiadają doświadczenie 
w  realizacji projektów naukowo-badawczych 
ukierunkowanych na bezpieczeństwo ruchu 
pojazdów szynowych w zakresie ich konstrukcji 
oraz dynamiki poprzecznej i wzdłużnej. 

Działania Zespołu mają na celu dostarczenie  
innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych, 
zwiększających bezpieczną prędkość eks-
ploatacyjną zarówno pociągu pasażerskiego,  
jak i  towarowego pociągu bimodalnego  
(o hybrydowej strukturze szynowo-drogowej). 
Dodatkowym obszarem działania są projektowa-
nie, modelowanie i badania symulacyjne nadwozi 
pojazdów szynowych w zakresie struktur ener-
gochłonnych oraz lekkich konstrukcji nośnych.

KONTAKT

dr hab. inż. Jarosław Seńko
jaroslaw.senko@pw.edu.pl

(+48) 22 234 85 78
www.simr.pw.edu.pl

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � autorskie oprogramowanie do wyznaczania sił w kontakcie 
koło-szyna

 � autorskie oprogramowanie do badania bezpieczeństwa 
i dynamiki ruchu pojazdów szynowych

 � oprogramowanie inżynierskie VI-Rail do badań dynamiki 
pojazdów szynowych

 � oprogramowanie inżynierskie HyperWorks do symulacyj-
nych badań wytrzymałości konstrukcji

 � oprogramowanie inżynierskie LS-dyna do symulacyjnych 
badań zderzeniowych pojazdów

 � oprogramowanie inżynierskie VisualCrashStudio do projek-
towania i optymalizacji struktur energochłonnych pojazdów

WYBRANE PROJEKTY

 � MONIT – Monitorowanie stanu technicznego konstrukcji 
i ocena jej żywotności (UE, 7 Program Ramowy, 2008–2013)

 � System transportu naczep drogowych na wózkach ko-
lejowych w kombinowanym ruchu, kolejowo-drogowym 
(Łukasiewicz Instytut Pojazdów Szynowych TABOR, 2011 
–2013)

 � Metodyka badań obciążeń pociągu towarowego wyposażo-
nego w zderzaki z dodatkowym segmentem rozpraszającym 
energię (KBN, 2004–2006)

 � Badanie zjawisk dynamicznych powstających w długich 
pociągach złożonych z wagonów bimodalnych (KBN, 2001 
–2004)

  OFEROWANE USŁUGI

 � modelowanie i badania dynamiki pojazdów szynowych
 � projektowanie i badania układów hamulcowych pojazdów 

szynowych
 � projektowanie i  badania układów biegowych pojazdów 

szynowych
 � projektowanie i badania układów napędowych pojazdów 

szynowych
 � projektowanie i optymalizacja struktur energochłonnych 

i urządzeń sprzęgających pojazdów szynowych
 � projektowanie i badania lekkich struktur nośnych, nadwozi 

pojazdów szynowych
 � opracowanie i rozwój nowych rozwiązań konstrukcyjnych 

pojazdów szynowych
 � usługi eksperckie w zakresie oceny i rozwoju konstrukcji 

pojazdów szynowych
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ZESPÓŁ INŻYNIERII 
NADWOZI POJAZDÓW
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA MECHANICZNA 

#NADWOZIA POJAZDÓW #ELEKTROMOBILNOŚĆ #MATERIAŁY KOMPOZYTOWE 
#MODELOWANIE OBCIĄŻEŃ DYNAMICZNYCH #LEKKIE STRUKTURY NOŚNE 
#OPTYMALIZACJA STRUKTUR NADWOZI #STRUKTURY ENERGOCHŁONNE 
#BEZPIECZEŃSTWO BIERNE POJAZDÓW #BADANIA ZDERZENIOWE 

Zespół inżynierii nadwozi pojazdów działa na Wydziale 
Samochodów i Maszyn Roboczych PW, mając doświad-
czenie w realizacji projektów naukowo-badawczych 
ukierunkowanych na projektowanie i badania lekkich 
konstrukcji nadwozi pojazdów samochodowych produ-
kowanych seryjnie. 

Działania Zespołu mają na celu dostarczenie innowa-
cyjnych rozwiązań technologicznych i  konstrukcyj-
nych, w zakresie spełnienia wymogów produkcyjnych  
oraz norm homologacyjnych umożliwiających dopusz-
czenie pojazdu do ruchu. 

Jego istotnymi obszarami aktywności są również prace 
w zakresie prototypowania nadwozi pojazdów oraz sy-
mulacyjne i doświadczalne badania zderzeniowe pojaz-
dów prowadzone na potrzeby rozwoju proponowanych 
rozwiązań konstrukcyjnych.

KONTAKT

dr hab. inż. Jarosław Seńko
jaroslaw.senko@pw.edu.pl

(+48) 22 234 85 78
www.simr.pw.edu.pl

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � oprogramowanie inżynierskie IcemSURF/Catia do prowa-
dzenia prac koncepcyjnych i stylistycznych

 � oprogramowanie inżynierskie Ramsis Automotive do badań 
i optymalizacji ergonomii pojazdów

 � oprogramowanie inżynierskie ADAMS/Car do wyznaczania 
obciążeń dynamicznych nadwozi

 � oprogramowanie inżynierskie HyperWorks do optymalizacji 
i symulacyjnych badań wytrzymałości konstrukcji

 � oprogramowanie inżynierskie LS-dyna do symulacyjnych 
badań zderzeniowych pojazdów

 � oprogramowanie inżynierskie VisualCrashStudio do projek-
towania i optymalizacji struktur energochłonnych pojazdów

WYBRANE PROJEKTY

 � Triggo – miejski środek transportu o wysokiej mobilności 
i napędzie elektrycznym (NCBR, Szybka Ścieżka, podwyko-
nawstwo, 2016–2019)

 � Technologie autonomicznej rekonfiguracji materiałów 
w pojazdach (NCBR, PBS 3, 2015–2017)

 � Reaktywacja polskiego przemysłu motoryzacyjnego – wdro-
żenie pojazdu osobowego Syrenka (NCBR, Demonstrator +, 
AMZ Kutno, Łukasiewicz Przemysłowy Instytut Motoryzacji 
PIMOT, podwykonawstwo, 2013–2016)

 � Analiza możliwości modyfikacji struktury nadwoziowej  
turystycznego autobusu piętrowego (KBN, Łukasiewicz 
Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT, podwykonaw-
stwo, 2010–2012)

 � Metodyka rekonstrukcji wypadków drogowych wykorzystu-
jąca oprogramowanie do wspomagania prac inżynierskich 
(KBN, 2009–2012)

INNE OSIĄGNIĘCIA

 � Opracowanie koncepcji samochodu Be-E nagrodzonego 
w konkursie organizowanym przez Electromobility Poland 
S.A. (2017)

  OFEROWANE USŁUGI

 � opracowanie koncepcji pojazdu
 � ustalenie parametrów i technologii wytwarzania nadwozia 

zależnie od skali produkcji
 � projektowanie powierzchni stylistycznych nadwozia
 � projektowanie upakowania i ergonomii nadwozia 
 � projektowanie struktury nośnej nadwozia z uwzględnie-

niem wymagań homologacyjnych
 � organizacja i koordynacja wykonania prototypów pojaz-

dów
 � projektowanie i  badania nowoczesnych materiałów  

(np. wytwarzanych w technologiach addytywnych) stoso-
wanych w konstrukcji nadwozi pojazdów

 � opracowanie i rozwój nowych rozwiązań materiałowych, 
technologicznych i konstrukcyjnych nadwozi pojazdów

 � usługi eksperckie w  zakresie oceny jakości i  rozwoju  
nadwozi pojazdów

http://www.simr.pw.edu.pl
http://www.simr.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ MASZYN 
BUDOWLANYCH  
I TRANSPORTU 
BLISKIEGO 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA MECHANICZNA 

#MASZYNY BUDOWLANE #DŹWIGNICE #MECHANIKA GRUNTÓW I SKAŁ 
#AUTOMATYZACJA MASZYN ROBOCZYCH #NAPĘDY HYDRAULICZNE 
#POJAZDY AUTONOMICZNE #MASZYNY ZDALNIE STEROWANE 
#ROBOTY MOBILNE #EGZOSZKIELET #INTERFEJS CZŁOWIEK MASZYNA  
#PĘKANIE ZMĘCZENIOWE #TRWAŁOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ KONSTRUKCJI 

Zespół Maszyn Budowlanych i  Transportu Bliskiego 
działa przy Instytucie Pojazdów i  Maszyn Roboczych na 
Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych PW. Jego 
działalność związana jest z  projektowaniem i  badaniem 
maszyn budowlanych, urządzeń transportu bliskiego   
oraz inteligentnych maszyn mobilnych. 

Zakres prac naukowo-badawczych ma charakter interdyscy-
plinarny i obejmuje następujące obszary tematyczne: 

 � automatyzacja pracy maszyn roboczych, 
 � napędy hydrauliczne, 
 � modelowanie i symulacja dynamiczna maszyn roboczych, 
 � układy mechatroniczne i sterowanie maszyn roboczych, 
 � pękanie zmęczeniowe i kruche spawanych konstrukcji 

nośnych, 
 � modelowanie i symulacje trwałości i niezawodności kon-

strukcji nośnych, 
 � mechanika urabiania gruntów i skał,  
 � mechanika układu pojazd-teren, 
 � projektowanie układów wieloczłonowych z napędami 

elektrycznymi i hydraulicznymi układami napędowymi, 
 � badania inteligentnych maszyn mobilnych (pojazdy auto-

nomiczne, maszyny zdalnie sterowane, roboty mobilne). 

Realizowane prace rozwojowe dotyczą budowy, eksploatacji 
i  diagnostyki maszyn roboczych. Obejmują: konstrukcję 
maszyn budowlanych i  transportu bliskiego, układy 
napędowe i systemy sterowania maszyn, badania interakcji 
narzędzi maszyn budowlanych z  gruntem, badania 
procesów rozdrabniania skał, prace z zakresu projektowania 
układów wieloczłonowych (z  napędami elektrycznymi 
i  hydraulicznymi układami napędowymi) oraz związane 
z  opracowaniem metodyki i  przeprowadzaniem badań 
systemów napędowych. 

KONTAKT

dr hab. inż. Jan Maciejewski
jan.maciejewski@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 82 50
http://www.simr.pw.edu.pl/Instytut-Pojazdow-i-

Maszyn-Roboczych

Realizowane prace badawcze dotyczyły m.in.: egzoszkieletu 
kończyn dolnych, kapsuły ratunkowej do transportu poszkodo-
wanych, hydraulicznych układów napędowych mechanizmów 
obrotu oraz napędów liniowych i kombinowanych. 

Zespół jest przygotowany do współpracy z firmami poszukają-
cymi niekonwencjonalnych rozwiązań układów napędowych, 
transportowych i wspomagających operatorów oraz szukają-
cymi wsparcia merytorycznego dla przeprowadzenia ekspertyz 
i analiz. 

Wśród dotychczasowych zleceniodawców Zespołu znajdują się  
między innymi  Teatr Narodowy i Huta Stalowa Wola. 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � LABORATORIUM MECHATRONIKI MASZYN ROBOCZYCH 
 � LABORATORIUM MASZYN BUDOWLANYCH I DŹWIGNIC 
 � LABORATORIUM CYFROWEGO STEROWANIA UKŁADÓW 

HYDRAULICZNYCH  
 � oprogramowanie do projektowania i modelowania układów 

napędowych 
 � stanowisko do badania egzoszkieletów kończyn dolnych

WYBRANE PROJEKTY

 � Egzoszkielet kompatybilny z systemami przenoszenia ISW 
TYTAN (NCBR, 2012–2017) 

 � KARAT – projekt kapsuły ratowniczej (NCBR, 2013–2016) 
 � Modernizacja zapadni osobowej dla Teatru Narodowego 

(Teatr Narodowy, 2018) 
 � Nowy Bojowy Pływający Wóz Piechoty – opracowanie kon-

cepcji układu napędowego (NCBR, 2014–2022) 

  OFEROWANE USŁUGI

 � projektowanie osprzętu roboczego, konstrukcji nośnych 
maszyn budowlanych oraz urządzeń transportu bliskiego 

 � projektowanie  układów i systemów napędowych obroto-
wych, liniowych i kombinowanych

 � projektowanie systemów transportowych krótkiego i śred-
niego zasięgu, w tym autonomicznych 

 � opracowanie systemów HMI maszyn i zespołu maszyn 
 � opracowanie systemów zdalnego sterowania 
 � opracowanie stanowisk badawczych i testowych dla urzą-

dzeń z napędami hydraulicznymi 
 � wykonywanie ekspertyz hydraulicznych układów napę-

dowych, np. wind, klap, zasuw, urządzeń dźwignicowych,  
maszyn budowlanych, urządzeń transportowych 

 � ekspertyzy układów zasilania hydraulicznego 
 � ekspertyzy zmęczeniowego zużycia elementów konstrukcji 

maszyn i ocena zmęczeniowego zasobu eksploatacyjnego 
konstrukcji nośnych maszyn

PATENTY

 � Przekładnia obciążeniowa (P.435822) 
 � Złącze mechaniczne kolana (P.435024) 
 � Złącze o  zmiennej geometrii do przenoszenia obciążeń 

zewnętrznych (P.435022)

http://www.simr.pw.edu.pl/Instytut-Pojazdow-i-Maszyn-Roboczych
http://www.simr.pw.edu.pl/Instytut-Pojazdow-i-Maszyn-Roboczych
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LABORATORIUM 
SYNTEZY  
I CHARAKTERYZACJI 
MATERIAŁÓW 
DWUWYMIAROWYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

NAUKI FIZYCZNE  

#NANOELEKTRONIKA #MATERIAŁY 2D #BONDING #METALIZACJA
#SKANINGOWA MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA #SPEKTROSKOPIA RAMANA 
#MIKROSKOPIA SIŁ ATOMOWYCH #MATERIAŁY NISKOWYMIAROWE 
#CHEMICZNE OSADZANIE Z FAZY GAZOWEJ #CVD #FOTOLUMINESCENCJA
#WZROST MATERIAŁÓW WARSTWOWYCH #HETEROSTRUKTURY VAN DER WAALSA

Laboratorium syntezy i charakteryzacji materiałów 
dwuwymiarowych to młody zespół pasjonatów 
zajmujących się produkcją oraz badaniami nad 
materiałami dwuwymiarowymi, działający na Wydziale 
Fizyki PW w Zakładzie Badań Strukturalnych. 

Zainteresowania Zespołu obejmują w szczególności 
hodowlę materiałów dwuwymiarowych metodą 
chemicznego osadzania z fazy gazowej (CVD), 
produkcję nanourządzeń bazujących na materiałach 
2D metodą elektronolitografii, ich charakteryzację 
elektryczną oraz strukturalną z wyróżnieniem metody 
spektroskopii Ramana. Wykonują również obrazowanie 
skaningowym mikroskopem elektronowym oraz sił 
atomowych. 

Zespół ma w swoim dorobku doświadczenie  
w realizacji projektów B+R, także we współpracy  
z przedsiębiorstwami. Miał okazję współpraco-
wać z firmą Vigo System, Centrum Zaawansowa-
nych Materiałów i Technologii, PCO, AIXTRON. 
Prace badawcze Zespołu obejmują m.in. działania  
w projektach międzynarodowych - M-ERA.NET, Graphe-
ne Flagship, The Excellence of Science - Charming,  
oraz projektach NCBiR: Lider, Techmatstrateg i Szybka 
Ścieżka dla Mazowsza.

KONTAKT

dr inż. Michał Świniarski
michal.swiniarski@pw.edu.pl

(+48) 22 234 75 46
www.nano.fizyka.pw.edu.pl

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � wytwarzanie materiałów 2D:
 ◻ 2-calowy piec rurowy Carbolite Gero EZS 1200
 ◻ 1-calowy piec rurowy Lindberg
 ◻ układ do transferu cienkich warstw firmy HQ Graphene

 � charakteryzacja elektryczna:
 ◻ wysokorozdzielcza (do 100 nm) elektronolitografia 

e-Line Plus firmy Raith
 ◻ napylarka termiczna Kurt J. Lesker Nano36
 ◻ bonder klinowy do montażu elektronicznego firmy F&S 

Bondtec
 ◻ układ do pomiarów elektrycznych niskoprądowych (DC), 

dwu i czterokontaktowych
 ◻ stacja ostrzowa do pomiarów charakterystyk prądowo 

-napięciowych Signatone
 � charakteryzacja strukturalna:

 ◻ skaningowy mikroskop elektronowy 
 ◻ spektrometr Ramana w geometrii wstecznego 

rozproszenia Renishaw inVia
 ◻ mikroskopia sił atomowych Bruker Icon
 ◻ spektrometr UV-Vis Perkin

WYBRANE PROJEKTY

 � A Novel Transparent Electrodes for VCSELs ( M-ERA.NET, 
2020–2023)

 � Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki 
nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów 
laserujących VCSEL (NCBR, Ścieżka dla Mazowsza, 2020 
–2022)

 � Przestrajalne metamateriały hiperboliczne na potrzeby 
nowej generacji przyrządów fotonicznych (NCBR, 
Techmatstrateg,  2017–2020)

 � Innowacyjne przyrządy nano-opto-elektroniczne na bazie 
kryształów 2D (NCBR, Lider, 2015–2018)

 � Enabling Materials (Graphene Flagship: Work Package 3, 
2020–2023)

  OFEROWANE USŁUGI

 � naświetlanie struktur metodą elektronolitografii, płytki do 
4”, dowolna maska litograficzna

 � wytwarzanie kontaktów metalicznych, precyzja grubości 0,1 
nm, płytki do 6”, metale: Au, Al, Ti, Cr, Pd, Ni, Co, AuGe

 � obrazowanie skaningowym mikroskopem elektronowym 
(dostępny stolik 3D) oraz mikroskopem sił atomowych (tryby 
bezkontaktowy oraz kontaktu przerywanego)

 � charakteryzacja spektrometrem Ramana i pomiary 
fotoluminescencji, dostępne linie 514,5, 532 oraz 785 nm

 � pomiary elektryczne dwu- i czterokontaktowe z możliwością 
sterowania napięciem bramki

 � montaż elektroniczny bonderem klinowym
 � wytwarzanie materiałów 2D metodą CVD do 2”
 � wygrzewanie próbek do 1” w próżni do 700°C

WYNALAZKI

 � Tłumik mikrofalowy o płynnie regulowanym tłumieniu  
(P.430972)

 � Sposób wyznaczania właściwości termicznych materiałów 
dwuwymiarowych (PL 225489-B1)

http://www.nano.fizyka.pw.edu.pl
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LABORATORIUM 
APLIKACJI GRAFENU 
PŁATKOWEGO  
I MATERIAŁÓW 2D 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

NAUKI FIZYCZNE

#NANOSTRUKTURY #GRAFEN #MATERIAŁY 2D 
#NANOKOMPOZYTY POLIMEROWO-GRAFENOWE 
#TUSZE GRAFENOWE #CIENKIE WARSTWY

Laboratorium aplikacji grafenu płatkowego i materiałów 
2D działa na Wydziale Fizyki PW w  Zakładzie Badań 
Strukturalnych. 

Zespół specjalizuje się w wytwarzaniu wielofunkcyjnych 
kompozytów polimerowych z  wypełniaczami 
nanowęglowymi, w  których istnieje możliwość 
dostosowania konkretnych właściwości fizycznych 
za pomocą doboru metody wytwarzania i  składu 
kompozytu. Do produkcji kompozytów wykorzystywany 
jest wysokiej jakości grafen płatkowy, wytwarzany 
w  Laboratorium Chemicznym Zespołu. Członkowie 
zespołu przykładają szczególną uwagę do kontroli 
jakości wytwarzanego produktu. Zespół wytwarza 
też tzw. tusze o  wysokiej zawartości wypełniacza 
nanowęglowego, które mogą zostać wykorzystane  
np. do natrysku cienkich powłok metodą spray-coating. 

Zespół ma doświadczenie we współpracy zarówno 
z jednostkami naukowymi, jak i z sektorem przemysło-
wym. Jego prace związane są z realizacją prestiżowych  
międzynarodowych i krajowych projektów, jak Graphene 
Flagship, czy Team-Tech (FNP). 

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Mariusz Zdrojek
mariusz.zdrojek@pw.edu.pl

(+48) 22 234 71  70
www.nano.fizyka.pw.edu.pl

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � LABORATORIUM CHEMICZNE
 � aparatura służąca wytwarzaniu grafenu płatkowego: 

 ◻ homogenizator wysokociśnieniowy (Panda Plus) 
 ◻ chemiczna metoda interkalacji i eksfoliacji w oleum

 � aparatura służąca wytwarzaniu kompozytów polimerowych 
i cienkich warstw: 

 ◻ hot-press (zasoby własne) 
 ◻ ekstruzja (Thermo Fisher) 
 ◻ spray-coating (zasoby własne) 

 � aparatura służąca charakteryzacji materiałów: 
 ◻ spektroskopia Ramana (Renishaw in Via) 
 ◻ mikroskopie: AFM (Bruker Icon), SEM (Raith), optyczna 
 ◻ spektroskopia UV/vis/NIR (Perkin) 
 ◻ pomiary rezystywności DC i AC 5GHz (Guardian, QWED) 
 ◻ pomiary ekranowania promieniowania elektroma-

gnetycznego w  zakresie mikrofal i  teraherców (ASTM 
- D4935, Agilent, TeraView) 

 ◻ pomiary właściwości termicznych (Hot Disk) 
 ◻ pomiary właściwości mechanicznych DMA (TA Instru-

ments) 

WYBRANE PROJEKTY

 � Opracowanie technologii produkcji wielofunkcyjnych 
nanokompozytów polimerowych do zastosowań w przemyśle 
lotniczym oraz kosmicznym (NCBR, Lider, 2021–2024)

 � Graphene-based disruptive technologies (Graphene Flagship 
– Core 2 & 3, 2017–2023)

 � Termoplastyczne nanokompozyty do efektywnego tłumienia 
promieniowania mikrofalowego (FNP, 2017–2022)

 � Przestrajalne metamateriały hiperboliczne na potrzeby nowej 
generacji przyrządów fotonicznych (NCBR, 2017–2020)

 � Ultra-cienkie warstwy z  materiałów 2D jako nowoczesne 
ekrany promieniowania elektromagnetycznego (MNiSW, 2015 
–2018) 

OFEROWANE USŁUGI

 � wytwarzanie grafenu płatkowego o kontrolowanej jakości i wiel-
kości płatków w ekologicznych rozpuszczalnikach

 � wytwarzanie nanotuszy na bazie grafenu o wysokiej zawartości 
wagowej wypełniacza 

 � wytwarzanie nanotuszy na bazie dostarczonych nanomateriałów 
 � wytwarzanie cienkich warstw na bazie nanotuszy (tusz wykonany 

na zamówienie lub dostarczony przez klienta) na dowolnym 
podłożu 

 � wytwarzanie nanokompozytów polimerowych (przy użyciu  
m.in. ABS, PP, PLA, THV, FEP, PDMS) za pomocą trzech metod: 
ekstruzji, prasowania na ciepło (tzw. hot-press), utwardzania 
z fazy płynnej 

 � obróbka termiczna tworzyw sztucznych na potrzeby dalszych 
badań 

 � charakteryzacja następujących materiałów: 
 ◻ grafen płatkowy
 ◻ zawiesiny i tusze zawierające nanomateriały 
 ◻ nanokompozyty elastomerowe i termoplastyczne 
 ◻ cienkie warstwy na bazie nanomateriałów

WYNALAZKI

 � Composite material for shielding electromagnetic radiation, 
raw material for additive manufacturing methods and a product 
comprising the composite material as well as a  method of 
manufacturing the product (US 20200276797A1)

 � Sposób wytwarzania grafenu płatkowego metodą interkalacji 
i eksfoliacji grafitu (P. 437127)

 � Sposób wyznaczania właściwości termicznych materiałów 
dwuwymiarowych (PL 225489-B1)

 � Method of manufacturing flake graphene (EP19461534.0)
 � Application of a  polymer-carbon material shielding from 

electromagnetic radiation with wavelengths in sub-terahertz and 
terahertz ranges (PCT/PL2017/000119) 

http://www.nano.fizyka.pw.edu.pl
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LABORATORIUM BADAŃ 
PERCEPCYJNYCH 

NAUKI FIZYCZNE;  
PSYCHOFIZYKA, OPTYKA WIDZENIA KONTAKT

dr inż. Krzysztof Petelczyc 
krzysztof.petelczyc@pw.edu.pl 

www.vido.tech 

Zespół powstał we współpracy Wydziału 
Fizyki PW oraz Działu Badań i Analiz CZIiTT 
PW,  łącząc wiedzę w zakresie optyki  
i biofizyki oraz psychologii i socjologii. 
Zespół reprezentuje kompetencje fizyków, 
optyków, okulisty, psychologów i socjologów. 
Współpracuje z ekspertem specjalizującym się 
w zakresie optyki dyfrakcyjnej,  projektowania 
systemów obrazujących i elementów 
korygujących widzenie. 

Zespół uczestniczył w realizacji wielu 
projektów badawczych dotyczących widzenia 
maszynowego, elementów optycznych „miecz 
świetlny” oraz charakterystyki i symulacji 
widzenia oka ludzkiego. Zespół pracuje obecnie 
nad unikalnym w skali światowej symulatorem 
widzenia, który pozwoli na wirtualną korekcję 
widzenia i symulację działania dowolnej metody 
korekcji wzroku.

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#PERCEPCJA #OPTYKA #SOCZEWKI #ZMYSŁY  
#ODBIÓR BODŹCÓW #ANALIZA DANYCH #PSYCHOFIZYKA 

ZREALIZOWANE PROJEKTY

 � Poprawa jakości widzenia za pomocą optyki dynamicznej  (NCBR, 
LIDER, 2019–2022)

 � Optymalizacja jakości obrazów o dużej głębi ostrości tworzonych 
przez elementy o modulowanej kątowo mocy optycznej (NCN, 
PRELUDIUM, 2016–2018) 

 � Model wewnątrzgałkowego implantu soczewki oka ludzkiego 
zapewniającego widzenie z dużą głębią ostrości (NCBR, PBS, 2013 
–2016) 

 � Innowacyjne soczewki kontaktowe kompensujące starczowzrocz-
ność – analiza ograniczeń technicznych podczas produkcji i użyt-
kowania (MNiSW, Iuventus Plus, 2013–2014)

 � Lens that miGHT be a Satisfactory Way Of Reducing age 
Degradation of Sight (UE, 7 Program Ramowy, 2012–2015)

 � Optyka Fresnelowska w paśmie terahertzowym (MNiSW, 2011–2012)
 � Elementy optyczne do widzenia maszynowego ze zwiększoną 

głębią ostrości  (MNiSW, 2009–2010)

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

W infrastrukturze badawczej Laboratorium znajduje się aparatura 
niezbędna do badań:

 � jakości widzenia (autorefraktokeratometr, foropter automa-
tyczny), 

 � percepcji głębi (stereometr), 
 � kontrastu widzenia (ciemnia kabinowa), 
 � percepcji barw (testy Farnsworth Munsell, kabina standaryzo-

wanego oświetlenia), 
 � szybkości reakcji (test krzyżowy, test Piórkowskiego)
 � badań optycznych (stół optyczny, mierniki natężenia światła, 

spektrometr, kolorymetr)

Zespół posiada również dostęp do unikatowego sztucznego oka 
przeznaczonego do standaryzowanych badań charakterystyk 
wewnątrzgałkowych implantów soczewki oka. 

OFEROWANE USŁUGI

 � ekspertyzy i testy  w zakresie optyki widzenia i badań psycho-
fizycznych (pomiar wrażeń) 

 � ekspertyzy dla branży drogowej i reklamowej z zakresu widocz-
ności, rozpoznawalności i reakcji użytkowników na reklamy  
i ostrzeżenia wizualne i dźwiękowe stosowane w przestrzeni 
publicznej 

 � badania optyczne charakterystyk elementów optycznych  
i oceny jakości obrazu, wykorzystujące nowoczesne techniki, 
np. holografia 

http://www.vido.tech
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PRACOWNIA FOTONIKI 
ŚWIATŁOWODOWEJ
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

NAUKI FIZYCZNE 

#ŚWIATŁOWODY #CZUJNIKI ŚWIATŁOWODOWE #FOTODIODY LAWINOWE 
#ŚWIATŁOWODOWE SIATKI BRAGGA #SHM #MATERIAŁY KOMPOZYTOWE 
#CZUJNIKI ŚRODOWISKOWE

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Tomasz Woliński
tomasz.wolinski@pw.edu.pl

(+48) 22 234 56 89
www.if.pw.edu.pl/~opto/j3

Pracownia Fotoniki Światłowodowej funkcjonje  
na Wydziale Fizyki PW, w Zakładzie Optyki i Fotoniki. 

W działalności Zespołu można wyróżnić następujące 
trzy grupy tematyczne: 

 � światłowody specjalne, 
 � czujniki światłowodowe, 
 � detektory lawinowe. 

Działania zespołu związane są z badaniami w dzie-
dzinie fotoniki światłowodowej. Zespół posiada 
wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i budo-
wie czujników i komponentów światłowodowych 
oraz tworzeniu nowych urządzeń fotonicznych  
na bazie światłowodów i ciekłych kryształów. 
Doświadczenie to wynika z realizacji wielu grantów 
badawczych finansowanych zarówno ze środków 
NCN i NCBIR, jak i z realizacji prac zleconych przez 
partnerów przemysłowych. 

Partnerami przemysłowymi podczas realizacji prac 
badawczych lub zleceniodawcami byli: Polskie 
Zakłady Lotnicze Sp. z o.o./ a Lockheed Martin 
Company (Mielec), PZL Świdnik, Fraunhofer IZM 
(Berlin), PKN Orlen.

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � stabilizowane stoły optyczne, lasery światła widzialnego wysokiej 
klasy, kompletne precyzyjne wyposażenie opto-mechaniczne ze 
sterowaniem komputerowym, polarymetry, spektroskopy pasma 
widzialnego, UV i podczerwieni 

 � mikroskop cyfrowy Keyence, analizator widma optycznego 
Yokogawa, laser przestrajalny Tunics, analizator polaryzacji światła 
PAT, spawarki światłowodowe, reflektometr światłowodowy 

 � układy do testowania dynamiki fotodetektorów chłodzonych jak  
i nie chłodzonych, odpowiednie wyposażenie do analizy i akwizycji 
sygnału pomiarowego, najnowsze dostępne na rynku struktury 
fotodiod lawinowych do testowania w aplikacjach docelowych,  
w pełni wyposażone laboratorium optoelektroniczne 

WYBRANE PROJEKTY

 � Inteligentne materiały kompozytowe z wbudowanymi czujnikami 
światłowodowymi (KE, ERA-NET- MATERA, 2009–2012)

 � Polimerowe czujniki światłowodowe do monitoringu degradacji 
materiałów kompozytowych (NCN, 2012–2014)

 � Fotoniczne materiały kompozytowe do monitorowania struktur 
lotniczych (NCBR, 2012–2015)

 � Badania i rozwój nowych, innowacyjnych metod projektowania  
i wytwarzania kompozytowych lotniczych struktur pierwszorzędo-
wych (PZL Mielec Sp. z.o.o., 2014–2020)

 � Photonic Sensing Systems for Composite Materials Manufac-
turing Process Monitoring (Fraunhofer IZM, 2017–2020)

 � Badanie właściwości propagacyjnych samoorganizujących się 
optofluidycznych jednowymiarowych struktur fotonicznych de-
dykowanych dla obszaru widmowego średniej podczerwieni (NCN, 
2021–2024)

 � Realizacja prac przed wdrożeniowych Inkubator 4.0 (Instytut 
Badań Stosowanych, 2021–2022)

  OFEROWANE USŁUGI

 ◻ wykonywanie łączy między światłowodami specjalnymi
 ◻ wytwarzanie przestrajalnych komponentów światłowodowych  

o właściwościach dostosowanych do wymogów zleceniodawców 
 ◻ wytwarzanie czujników światłowodowych oraz opto-fluidycznych 
 ◻ integrowanie czujników światłowodowych z materiałami użytkowymi 

(tzw. smart materials) 
 ◻ numeryczne modelowanie komponentów optycznych  

i fotonicznych (COMSOL, Matlab, tworzenie własnych aplikacji 
obliczeniowych dedykowanych do konkretnych problemów) 

 ◻ porządkowanie molekuł ciekłokrystalicznych na podłożach o różnej 
geometrii 

 ◻ obrazowanie polarymetryczne oraz wyznaczanie właściwości 
polaryzacyjnych komponentów optycznych 

 ◻ obrazowanie mikrokomponentów optycznych (w tym wykonywanie 
modeli 3D) 

 ◻ obrazowanie w zakresie bliskiej podczerwieni (kamera InGaAs) 
 ◻ precyzyjny montaż mikrokomponentów optycznych, elektronicznych, 

opto-mechanicznych 
 ◻ selektywne wypełnianie mikrostruktur różnymi substancjami  

(w szczególności światłowody mikrostrukturalne, kryształy 
fotoniczne) 

 ◻ projektowanie i wykonywanie zautomatyzowanych systemów 
optoelektronicznych dostosowanych do potrzeb użytkownika 

 ◻ „pigtailowanie” laserów półprzewodnikowych światłowodami 
standardowymi oraz mikrostrukturalnymi 

 ◻ kontrola jakości mikroelementów (wymiarowanie, porównywanie  
do wzorca) 

 � dodatkowo:
 ◻ przygotowywanie wniosków projektowych 
 ◻ szkolenie z zakresu czujników światłowodowych
 ◻ szkolenie z procesu laminacji czujników światłowodowych 

 � ponadto:
 ◻ opracowanie bardzo czułego układu detekcyjnego do pomiaru 

światła widzialnego
 ◻ miniaturyzacja układów do pomiarów błysków scyntylacyjnych
 ◻ projektowanie gotowych modułów pomiarowych umożliwiających 

detekcje sygnałów optycznych 
 ◻ projektowanie układów do wzmacniania sygnałów elektronicznych 

http://www.if.pw.edu.pl/~opto/j3/index.php?lang=pl
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PRACOWNIA 
INFORMATYKI 
OPTYCZNEJ
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

NAUKI FIZYCZNE

#OPTOMETRIA #HOLOGRAFIA
#WYŚWIETLACZE HOLOGRAFICZNE #OPTYKA WIDZENIA
#BADANIA PSYCHOFIZYCZNE #PROMIENIOWANIE TERAHERCOWE 
#POWIĘKSZONA GŁĘBIA OSTROŚCI #HOLOGRAFIA SYNTETYCZNA

Pracownia Informatyki Optycznej funkcjonuje  
w ramach Zakładu Optyki i Fotoniki Wydziału Fizyki PW.  
W  działalności Pracowni Informatyki Optycznej można 
wyróżnić następujące trzy grupy tematyczne: 

 � projekcja holograficzna, wyświetlacze bazujące  
na dyfrakcji światła laserowego, holografia synte-
tyczna, obrazowanie z powiększoną głębią ostrości,

 � optyka widzenia, elementy i układy optyczne  
do zastosowań okulistycznych i optometrycznych, 
badania psychofizyczne (pomiar wrażeń),

 � optyka promieniowania terahercowego (THz) 
nakierowana na zastosowania do obrazowania 
obiektów biologicznych, obrazowania i różnicowania 
tkanek nowotworowych, tomografii, nieniszczącej 
analizy jakości materiałów oraz telekomunikacji 
bliskiego zasięgu.

Zespół posiada ponad 30-letnie doświadczenie  
w zakresie prac aplikacyjnych z wykorzystaniem metod 
optyki klasycznej, optyki dyfrakcyjnej, optoelektroniki  
i fotoniki. W jego skład wchodzi m.in. grupa naukowców 
o międzynarodowej renomie w dziedzinie optyki, z odby-
tymi stażami naukowymi w czołowych jednostkach ba-
dawczych z Hiszpanii, Francji, Niemiec, Litwy i Japonii.

Jego przykładowi partnerzy to: Wojskowy Instytut 
Medyczny w Warszawie, PCO S.A., Technical University 
of Catalonia (Hiszpania), University of Santiago de 
Compostela (Hiszpania), University Savoie Mont 
Blanc (Francja), Chiba University (Japonia), Center for 
Physical Sciences and Technology (Litwa), University  
of Antioquia (Kolumbia).

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Andrzej Kołodziejczyk
andrzej.kolodziejczyk@pw.edu.pl

(+48) 22 234 79 77 
www.if.pw.edu.pl/~opto/j3

 OFEROWANE USŁUGI

 � projektowanie i optymalizacja nowatorskich układów 
optycznych (projekcyjnych, wyświetlaczowych) bazujących 
na dyfrakcji i holografii

 � projektowanie oraz wytwarzanie elementów dyfrakcyjnych 
do zastosowań specjalnych (obrazowanie, obronność)

 � ponadto:
 ◻ projektowanie nowatorskich elementów optycznych  

do korekcji starczowzroczności
 ◻ szkolenia, warsztaty i ekspertyzy dla okulistów  

w zakresie optyki widzenia i badań psychofizycznych 
(pomiar wrażeń) oraz dla branży drogowej i reklamowej 
z zakresu widoczności, rozpoznawalności i reakcji na 
reklamy, ostrzeżenia wizualne oraz dźwiękowe

 � usługi dla zakresu promieniowania THz do różnych aplikacji, 
np. obrazowanie, skanowanie, zastosowania medyczne 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � stabilizowane stoły optyczne, precyzyjne układy 
interferometryczne, lasery światła widzialnego 
wysokiej klasy, kompletne precyzyjne wyposażenie 
opto-mechaniczne ze sterowaniem komputerowym, 
przestrzenne modulatory światła (SLM), polarymetr, 
spektroskopy pasma widzialnego, UV i podczerwieni, 
stanowiska pomiarów termowizyjnych

 � autorefraktokeratometr, kabina standaryzowanego oświe-
tlenia, ciemnia kabinowa, test krzyżowy, stół optyczny, 
spektometr, foropter automatyczny, testy Farnsworth 
Munsell, test Piórkowskiego, miernik natężenia światła,  
kolorymetr, dostęp do sztucznego oka spełniającego normy 
ISO 

 � układ terahercowej spektroskopii w dziedzinie czasu  
(ang. Terahertz Time Domain Spectroscopy, THz-TDS) 

INNE OSIĄGNIĘCIA

 � zaprojektowanie i wykonanie modeli soczewek z modula-
cją kątową mocy optycznej do korekcji starczowzroczności 
– Przeprowadzenie pierwszych testów klinicznych wyko-
nanych modeli we współpracy z Wojskowym Instytutem  
Medycznym w Warszawie

 � opracowanie autonomicznego, nagłownego, barwnego, 
przeziernego wyświetlacza holograficznego AR o dużym 
polu widzenia we współpracy z PCO S. A.

 � przeprowadzenie pierwszej na świecie demonstracji 
wielkoskalowej projekcji holograficznej na żywo

 � zbudowanie miniaturowej głowicy projekcyjnej opartej  
na barwnej holografii syntetycznej 

WYBRANE PROJEKTY

 � Kompaktowy ultra-wydajny projektor laserowy do urządzeń 
przenośnych (NCBR, LIDER, 2013–2016) 

 � Holographic Near Eye Display (HANEDA, FNP TEAM TECH, 
2017–2021)

 � Opracowanie unikalnego w skali światowej symulatora 
widzenia, pozwalającego na wirtualną korekcję widzenia  
i symulację działania różnych metod korekcji wzroku (NCBR, 
LIDER, 2018–2022)

 � Terahercowe wielozadaniowe dyfrakcyjne urządzenie 
poprawiające obrazowanie nowotworów skóry (NCBR, 
LIDER, 2018–2022)

http://www.if.pw.edu.pl/~opto/j3/index.php?lang=pl
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LABORATORIUM 
MATERIAŁÓW 
I URZĄDZEŃ 
ELEKTROCHEMICZNYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
NAUKI FIZYCZNE

#MAGAZYNOWANIE I KONWERSJA ENERGII #FERROELEKTRYKI
#PRZEWODNIKI JONÓW LITU #PRZEWODNIKI JONÓW SODU 
#PRZEWODNIKI JONÓW TLENU #CERAMICZNE ELEKTROLITY 
#STRUKTURA CIAŁ STAŁYCH #WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE CIAŁ STAŁYCH 
#POLIMERY SYNTEZA MATERIAŁÓW #ELEKTROCHEMIA
#MATERIAŁY KRYSTALICZNE SZKŁA I NANOKOMPOZYTY

Laboratorium materiałów i urządzeń elektrochemicz-
nych mieści się na Wydziale Fizyki PW. Zespół pracow-
ników związanych z tym laboratorium posiada wielo-
letnie doświadczenie w  badaniu zjawisk fizycznych 
i fizykochemicznych zachodzących w przewodnikach 
elektronowych i jonowych, pod kątem ich zastosowań 
w urządzeniach do magazynowania i konwersji energii. 

Prace Zespołu dotyczą m.in. ogniw Li- oraz Na-ion, 
ogniw paliwowych, sensorów chemicznych oraz mem-
bran do separacji gazów. Obejmują również projekto-
wanie i wytwarzanie nowych materiałów, badania ich 
właściwości oraz stosowanie ich w  prototypowych 
urządzeniach. Prowadzone są też badania komercyj-
nych baterii Li-ion. Powyższym pracom doświadczalnym 
towarzyszą symulacje komputerowe. 

Zespół cechuje się doświadczeniem naukowym  
zdobytym na najlepszych światowych uczelniach,  
m.in. MIT (USA), ETH (Szwajcaria) czy Cambridge  
(Wielka Brytania). Jego członkowie prowadzą projekty 
finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz środków 
krajowych (NCN, NCBR oraz FNP). Zespół współpracuje 
z partnerami o międzynarodowej renomie, związanymi 
m.in. z MIT (USA), ETH (Szwajcaria), Queen Mary Univer-
sity of London (Wielka Brytania), The Materials Science 
Institute of Madrid (Hiszpania) oraz University of Lille 
(Francja).

KONTAKT

dr inż. Konrad Kwatek
konrad.kwatek@pw.edu.pl

(+48) 22 234 85 61
http://www.if.pw.edu.pl/~zak4www/pol.html

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � wysokotemperaturowe piece komorowe, rurowe, indukcyjne 
i RTP (synteza w kontrolowanej atmosferze)

 � planetarne młyny kulowe Pulverisette 7 (premium oraz classic 
line)

 � dyfraktometr rentgenowski Empyrean z wysokorozdzielczym 
detektorem, przystawkami do pomiaru w  zakresie wysokich 
i niskich temperatur, w atmosferze gazów obojętnych i wodoru 
(możliwość prowadzenia pomiarów XRD (lampy Cu oraz Ag)  
oraz SAXS)

 � spektrometry impedancyjne Solartron 1260 oraz Novocontrol 
Alpha-A (pomiary impedancji w zakresie od –180°C do 900°C, 
w zakresie częstotliwości 10 μHz–30 MHz)

 � mikroskop sił atomowych NT-MDT
 � linia technologiczna do składania prototypowych ogniw 

elektrochemicznych
 � potencjostaty i galwanostaty Solartron, Arbin, Nova (do testów 

ogniw elektrochemicznych i komercyjnych baterii)
 � kalorymetry Q200 oraz Q2000, analizator termograwimetryczny 

Q600, a także analizator termomechaniczny Q400 (TA 
Instruments)

WYBRANE PROJEKTY

 � Highly advanced modular integration of insulation, energising 
and storage systems for non-residential buildings’ - ‘POWERSKIN 
PLUS (Horyzont 2020, 2019–2023)

 � Efektywna charakteryzacja elektrolitów litowych o strukturze 
granatu (NCN, Opus, 2020–2023)

 � Wpływ lokalnego otoczenia na transport jonowy w przewodni-
kach jonów tlenu o strukturze fluorytu oraz perowskitu (NCN, 
Harmonia, 2019–2022)

 � Zmiany koncentracji defektów w obszarze przejścia fazowego 
w przewodnikach jonów tlenu opartych na tlenku bizmutu (NCN, 
Opus, 2019–2022)

 � Wpływ struktury defektowej na transport jonów tlenu w związ-
kach opartych na tlenku ceru (NCN, Sonata, 2017–2021)

  OFEROWANE USŁUGI

 � synteza materiałów krystalicznych metodami: 
 ◻ reakcji w fazie stałej, zol-żel 
 ◻ współstrącania

 � otrzymywanie szkieł metodami szybkiego chłodzenia 
dociskowego, wirujących walców lub mechanosyntezy

 � badanie struktury krystalicznej materiałów lub bliskiego 
porządku w materiałach niekrystalicznych

 � badania strukturalne w  funkcji temperatury i  w  różnych 
atmosferach 

 � badanie właściwości elektrycznych materiałów: impedancja, 
przewodnictwo elektronowe i jonowe, mechanizmy transportu 
ładunku – w funkcji temperatury i w różnych atmosferach 

 � obrazowanie właściwości powierzchni (topografia, domeny 
magnetyczne, uziarnienie kompozytów) za pomocą 
mikroskopu sił atomowych

 � składanie i  charakteryzacja prototypowych ogniw litowo- 
-jonowych (wyznaczenie pojemności, zachowanie w kolejnych 
cyklach, charakteryzacja komercyjnych baterii litowo- 
-jonowych)

ZGŁOSZENIA PATENTOWE

 � Lithium-containing thin films (WO/2020/036927)
 � Methods of fabricating thin films comprising lithium-

containing materials (WO/2020/036936)
 � Układ mocowania reduktorów do butli z gazami sprężonymi 

(P.399559-A1)
 � Polimery o  strukturze gwiaździstej zawierające na koń-

cach ramion grupy funkcyjne, sposób ich wytwarzania  
oraz ich zastosowanie (P.399217-A1)
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PRACOWNIA 
AKTYWNYCH METOD 
NAUCZANIA
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 

#EDUKACJA ARCHITEKTONICZNA #WARSZTATY URBANISTYCZNE 
#WARSZTATY ARCHITEKTONICZNE #WARSZTATY RYSUNKOWE 
#WARSZTATY WNĘTRZARSKIE #AKTYWNE METODY NAUCZANIA 
#URBAN DESIGN WORKSHOP #ARCHITECTURAL EDUCATION 
#WARSZTATY O ŚRODOWISKU ZBUDOWANYM #ARCHITECTURAL WORKSHOP 
#WARSZTATY ONLINE #EDUCATION BY ARCHITECTURE #ACTIVE LEARNING METHOD  

Pracownia aktywnych metod nauczania jest nowo 
powołaną jednostką na Wydziale Architektury PW 
specjalizującą się w  stosowaniu aktywnych metod 
nauczania, zarówno stacjonarnie, jak i w formie zajęć 
on-line.  

Zespół wykonuje prace na rzecz innych jednostek PW 
oraz zlecenia zewnętrzne dla inwestorów, deweloperów, 
jednostek samorządu terytorialnego, firm komercyjnych 
oraz placówek kulturalnych i  edukacyjnych: 
galerii sztuki, domów kultury, szkół, przedszkoli. 
Ponadto Pracownia współpracuje z  organizacjami 
pozarządowymi oraz grupami edukatorów związanymi 
z edukacją architektoniczną.

Członkami Zespołu Pracowni aktywnych metod na-
uczania oraz jego współpracownikami są osoby od lat 
wykorzystujące aktywne metody nauczania w dydak-
tyce akademickiej, działaniach na rzecz społeczności 
lokalnych oraz w pracach i przedsięwzięciach projek-
towych. Posiadają oni doświadczenie w popularyzacji 
nauki i nauczaniu treści związanych z edukacją archi-
tektoniczną wszystkich grup wiekowych: dzieci w wie-
ku przedszkolnym i szkolnym, młodzieży, dorosłych oraz 
seniorów. Prowadzą również badania ewaluacyjne zajęć 
dydaktycznych.

Zespół niejednokrotnie podejmował współpracę  
z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz 
środowiska mieszkalnego, galeriami sztuki (np. tworząc 
warsztaty towarzyszące wystawom), organizatorami 
eventów naukowych, koalicjami instytucji skupionymi 
wokół wybranych obiektów architektonicznych i prze-
strzeni wspólnych.

KONTAKT

dr inż. arch. Anna Cudny 
anna.cudny@pw.edu.pl  

(+48) 22 628 53 70

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � pomieszczenia: sala warsztatów, modelarnia, studio foto-
grafii, pracownia rzeźby, sale do rysunku

 � materiały i pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowa-
dzenia szkoleń i warsztatów

 � dostęp do internetowych platform komunikacyjnych i kre-
atywnych umożliwiających organizację warsztatów online

PUBLIKACJE

 � Cudny A., Rozwój kompetencji przyszłości poprzez 
edukację architektoniczną, In: Architectus 4(64), 2020.

 � Filip A.J., Local Institutions of Culture as Urban Stewards. In 
Pursuit of Hybrid Governance in Warsaw, Poland, Ecology 
& Society, 25(2), 2020.

 � Filip A.J., Wielkie plany w rękach obywateli. Na koalicyjnym 
szlaku, Bęc Zmiana, Warszawa, 2019.

 � Filip A.J., W czyich rękach? Lokalni gospodarze i postulat 
hybrydowego współzarządzania placem Defilad, In: 
Fudala T. (ed.), Kto odzyska plac Defilad?, Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w  Warszawie. O  metodzie Lokalnych 
Gospodarzy, 2017.

 � Filip A.J., Partnerstwo Liniowe w działaniu. Opis projektu 
„Warszawska Droga Kultury na Skarpie,” In: Borkowska 
S., Zielińska E. (red.), Układ otwarty. Miejskie partnerstwa 
międzysektorowe, Fundacja Res Publica Nowa. Przypadek 
badawczy koalicji Warszawskiej Drogi Kultury, 2014.

  OFEROWANE USŁUGI

 � warsztaty integracyjne w oparciu o tematykę architektonicz-
ną i urbanistyczną  

 � spacery architektoniczne i  urbanistyczne jako forma 
poznania środowiska zurbanizowanego związanego 
z miejscem pracy, historią regionu, w którym mieści się 
siedziba instytucji lub firmy zamawiającej lub dotyczące 
obszaru jej działania

 � warsztaty mające na celu poznanie i sprecyzowanie potrzeb 
przestrzennych pracowników, np. przed przystąpieniem  
do zmiany aranżacji wnętrza lub przestrzeni zewnętrznej

 � warsztaty z twórczego myślenia (wokół tematu sprecyzowa-
nego przez zamawiającego) 

 � warsztaty prowadzone przy użyciu metody projektu 
– nastawione na proces twórczy i wspólne wypracowanie 
wielu wariantów rozwiązań 

 � warsztaty o projektowaniu uniwersalnym i dostosowaniu 
konkretnej przestrzeni do potrzeb wszystkich użytkowników  

 � warsztaty architektoniczne i  urbanistyczne okazjonalne 
(eventowe) dla dzieci, dorosłych, uczestników eventu dot. 
wybranego zagadnienia architektonicznego (np. z wykorzy-
staniem produktu danej firmy)

 � scenariusze warsztatów do samodzielnego poprowadzenia 
(do wykorzystania na konferencjach, spotkaniach integra-
cyjnych) 

 � warsztaty partycypacyjne mające na celu wypracowanie 
przyszłych rozwiązań przestrzennych (np. projekt zago-
spodarowania wnętrz usługowych lub urbanistycznych 
i  dostosowania ich do obecnych/przyszłych potrzeb  
pracowników)

 � badanie uwarunkowań przestrzennych i społecznych, które 
może stać się przydatne w  budowaniu wizerunku firmy 
opartego o działania dla lokalnej społeczności i lokalnego 
środowiska
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PRACOWNIA 
ARCHITEKTURY 
PROEKOLOGICZNEJ 
I TECHNOLOGII 
ENERGOOSZCZĘDNYCH 
(PAPITE) 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 

#BUDOWNICTWO #BUDOWNICTWO EKOLOGICZNE #BETON KONOPNY
#TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE #NATURALNE MATERIAŁY BUDOWLANE 
#PROJEKTOWANIE INTERDYSCYPLINARNE #ARCHITEKTURA STRUKTURALNA 
#OPTYMALIZACJA STRUKTURALNA #DREWNO BUDOWLANE 

Pracownia prowadzi swoją działalność na Wydziale 
Architektury PW w  obrębie Katedry Projektowania 
Konstrukcji, Budownictwa i Infrastruktury Technicznej. 

Obszar zainteresowań Zespołu obejmuje współczesne 
budownictwo w  kontekście racjonalizacji zużycia 
energii, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań 
proekologicznych. Na poziomie badań podstawowych 
pracownia rozwija współpracę pomiędzy dyscyplinami 
związanymi z budownictwem zrównoważonym takimi 
jak: architektura, konstrukcje, technologie materiałowe 
itp. Celem jednostki jest rozwój interdysyplinarny, 
zarówno na poziomie badań naukowych, jak  
i wdrożeniowych. 

Zespół prowadzi obecnie współpracę z firmami SUN-
GLIDER, Envelon czy Derix. Potencjalnym partnerami 
Zespółu są jednostki naukowo-badawcze w dziedzinach 
technologii materiałowych, inwestorzy prywatni, produ-
cenci elementów budowlanych oraz liderzy projektów 
wielobranżowych.

KONTAKT

dr inż. arch. Ewelina Gawell
ewelina.gawell@pw.edu.pl 

(+48) 22 628 53 70 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � oprogramowanie do modelowania i analiz technicznych 
struktur dla architektury: 

 ◻ AutoCad 
 ◻ Revit 
 ◻ Robot Structural Analysis 
 ◻ Rhino (Grasshopper, Karamba, Kangaroo)

 PUBLIKACJE I PRACE NAUKOWE

 � Gawell E., Optimal design of wooden pavilion gridshell 
structures in the context of architectural and structural 
collaboration”, PROJECTIONS Proceedings of the 26th 
International Conference on Computer-Aided Architectural 
Design Research in Asia (CAADRIA 2021), 1, Hong Kong, pp. 
473–483, 2021. 

 � Gawell E., Structural design in the Warsaw school of 
architecture, In: Drusa M. (ed.), IOP Conference Series: 
Material Science and Engineering, 603, pp. 1–14, 2019.

 � Pietruszka B., Gołębiewski M., Lisowski P., Characterization 
of Hemp-Lime Bio-Composite, IOP Conference Series: Earth 
and Environmental Science, 290, pp. 1–8, 2019.

 � Gołębiewski M., Pietruszka B., Risk of Interstitial 
Condensation in Outer Walls Made of Hemp-Lime 
Composite in Polish Climatic Conditions, Archives of Civil 
Engineering (w druku).

 OFEROWANE USŁUGI

 � koncepcje form strukturalnych z drewna 
 � doradztwo w zakresie optymalizacji konstrukcji w kontek-

ście kształtowania form przestrzennych 
 � analiza rozwiązań materiałowo-budowlanych przegród pod 

kątem spełnienia wymagań w zakresie wymaganej ochrony 
cieplno-wilgotnościowej

 � analizy nasłonecznienia 
 � doradztwo w zakresie kształtowania rozwiązań proekolo-

gicznych
 � modelowanie tradycyjne oraz parametryczne dla obiektów 

architektoniczno-budowlanych

WYBRANE PROJEKTY

 � studium wykonalności solarnej kolejki w  Osna-
bruck – SUNGLIDER – koncepcja zadaszeń z  drewna  
oraz analizy strukturalne pod kątem racjonalizacji rozwią-
zań konstrukcyjno-materiałowych (w ramach porozumienia 
o współpracy pomiędzy WA PW a liderem projektu Sunglider 
(prof. D. Otten), 2021–obecnie)
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ZESPÓŁ EKSPERTYZ 
URBANISTYCZNYCH 
I PLANOWANIA 
PRZESTRZENNEGO 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 

#EKSPERTYZY URBANISTYCZNE #ANALIZY PLANISTYCZNE #URBANISTYKA 
#EKSPERTYZY KONSERWATORSKIE #PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE 
#INWENTARYZACJE URBANISTYCZNE #PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
#ANALIZY CHŁONNOŚCI #PROGNOZY ŚRODOWISKOWE 
#STUDIA HISTORYCZNO-URBANISTYCZNE 

Zespół Ekspertyz Urbanistycznych i  Planowania 
Przestrzennego działa w ramach Katedry Urbanistyki 
i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Architektury PW.  

Członkowie zespołu są doświadczonymi urbanistami 
i  planistami, ekspertami doradzającymi podmiotom  
publicznym i  prywatnym, autorami projektów urba-
nistycznych (w  tym nagradzanych w  konkursach),  
miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gmin, analiz dokumentów  
planistycznych, projektów decyzji o warunkach zabu-
dowy, wytycznych konserwatorskich do opracowań 
urbanistycznych i in.  

Zespół Ekspertyz Urbanistycznych i  Planowania 
Przestrzennego wykonuje prace na rzecz innych 
jednostek Politechniki Warszawskiej oraz zlecenia 
zewnętrzne dla inwestorów, deweloperów, jednostek 
samorządu terytorialnego, firm komercyjnych.

KONTAKT

prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek 
kuigp@pw.edu.pl 

(+48) 22 628 53 70, (+48) 22 234 50 90 
www.arch.pw.edu.pl 

  OFEROWANE USŁUGI

 � ekspertyzy i  opinie dotyczące procesów planowania  
przestrzennego 

 � analizy zapisów planistycznych przed przystąpieniem  
do inwestycji wraz ze wskazaniem możliwości i kierunków 
zagospodarowania 

 � analizy chłonności działki w  celu określenia potencjału  
inwestycyjnego terenu wraz z wariantowaniem przyszłej 
zabudowy 

 � wytyczne urbanistyczno-historyczne i  konserwatorskie  
do planów miejscowych i projektów zagospodarowania  

 � koncepcje urbanistyczne zabudowy mieszkaniowej, usługo-
wej, wielofunkcyjnej i masterplany 

 � projekty miejscowych planów rewitalizacji wraz z wizualiza-
cjami 3D 

 � inwentaryzacje urbanistyczne i analizy uwarunkowań roz-
woju przestrzennego  

 � optymalizacja programu, struktury i układu lokali w zabudo-
wie jedno-, wielorodzinnej i usługowej 

 � przedprojektowe i powykonawcze inwentaryzacje obiektów 
architektonicznych 

 � wykonywanie modeli fizycznych i  cyfrowych budynków,  
zespołów zabudowy i terenów otwartych 

 � współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego doty-
cząca wariantowych koncepcji zagospodarowania i rewita-
lizacji obiektów i obszarów 

 � projekty zagospodarowania przestrzeni publicznych i zielo-
nej infrastruktury 

 � współpraca przy przygotowaniu i realizacji projektów party-
cypacyjnych 

 � szkolenia i warsztaty z zakresu planowania przestrzennego 
dla samorządów terytorialnych, administracji i biznesu

WYBRANE PROJEKTY

 � Analiza możliwości przekształceń struktury funkcjonalno-
-przestrzennej Mokotowa i Wilanowa pod kątem spójności 
ukształtowania przestrzeni, w  szczególności na styku 
dzielnic (m.st. Warszawa, 2014)

 � Opinia na temat możliwości zmiany planu miejscowego 
dla rejonu Trasy Toruńskiej (Instytut Badań Stosowanych 
Politechniki Warszawskiej, 2014)

 � Analiza zamierzeń w  planowaniu przestrzennym gmin 
a docelowy wpływ skutków zagospodarowania na wody 
zlewni Utraty w  powiecie pruszkowskim (Starostwo 
Powiatowe w Pruszkowie, 2007)

 � Opracowanie danych wejściowych do „Aktualizacji założeń 
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla m.st. Warszawy”, w  tym: charakterystyka 
i  parametry zabudowy, wskaźniki wykorzystania terenu, 
chłonności terenu w różnych scenariuszach rozwoju dla 
całego miasta (Krajowa Agencja Poszanowania Energii, 
2015)

 � Ekspertyza do Studium wykonalności w  ramach 
samorządowego, międzypowiatowego przedsięwzięcia 
pn.: „Zintegrowana gospodarka wodna i  zarządzanie 
przestrzenią w  Powiecie Warszawskim Zachodnim oraz 
Powiecie Nowodworskim i  Powiecie Sochaczewskim 
z  uwzględnieniem obszaru Kampinoskiego Parku 
Narodowego, wraz z  koncepcjami zagospodarowania 
wybranych fragmentów terenu (Multiconsult Sp. z o.o., 2016)

 � Problem dostępności przestrzeni publicznych miast 
w aspekcie zintegrowanego planowania przestrzennego 
(2018)

 � Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy 
Chynów (gmina Chynów, 2013)
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ZESPÓŁ PROJEKTOWANIA 
ARCHITEKTONICZNEGO 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA  

#PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE #PROJEKTOWANIE 
URBANISTYCZNE #INWENTARYZACJA BUDYNKÓW #MODELOWANIE 
ARCHITEKTONICZNE #KOORDYNACJA PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI 
INWESTYCJI #BIM W ARCHITEKTURZE #ANALIZY CHŁONNOŚCI

Zespół projektowania architektonicznego oferuje usługi 
badawcze w ramach Zakładu Projektowania Architekto-
niczno-Urbanistycznego na Wydziale Architektury PW. 

Grupę badawczą tworzą eksperci i praktycy z zakresu 
projektowania architektonicznego i urbanistycznego 
specjalizujący się w problematyce środowiska zamiesz-
kania i  usług towarzyszących, a  także w  projektach 
związanych z edukacją oraz zagospodarowaniem tere-
nów w mieście i poza nim. Wsparcie Zespołu umożliwia 
przygotowanie i realizację przedsięwzięć, w których klu-
czową rolę odgrywa racjonalizacja rozwiązań i komfort 
użytkownika. 

Zespół specjalizuje się w  badaniach stosowanych 
i pracach rozwojowych, które dostarczają wiedzy go-
towej do zastosowania w praktyce. Wykorzystuje tech-
niki tradycyjne i  cyfrowe, tworząc modele obiektów 
i  procesów umożliwiające analizę wielu wariantów  
oraz ocenę możliwych rezultatów.

Potencjalnymi klientami Zespołu są m.in. firmy dewelo-
perskie, miasto stołeczne Warszawa, urzędy gmin i dziel-
nic, instytucje kultury oraz ośrodki opieki.

KONTAKT

dr hab. inż. arch. Karolina Tulkowska-Słyk,  
prof. uczelni  

karolina.tulkowska@pw.edu.pl  
(+48) 22 628 53 70, (+48) 22 234 50 90 

www.arch.pw.edu.pl 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ZESPOŁÓW MIESZKANIO-
WYCH

 � PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO
 � oprogramowanie do analiz i projektowania BIM  
 � oprogramowanie do tworzenia dokumentacji, wizualizacji, 

grafiki i animacji (ArchiCAD, Adobe, Lumion)

PUBLIKACJE

 � Tulkowska K., Nowoczesne mieszkanie, Warszawa, 2019.
 � Tulkowska K., Reflections on Doctorate in Architecture, 

In: Education for research – research for creativity,  
In: Architecture for the Society of Knowledge, 1, Warszawa, 
2016.

 � Tulkowska K., Project: multi-family house, In: A  house  
in a city. Properties of an architectural thing, 6, Kraków, 2016.

 � Tulkowska K., Customisation and Typization. Two Faces  
of Concrete in Modern Residential Architecture, In: Definio-
wanie przestrzeni architektonicznej. Transmutacje betonu,  
3, Kraków, 2017.

 � Tulkowska K., Mieszkanie czynszowe, społeczne, komu-
nalne, socjalne – 100 lat idei w Polsce. Przegląd wybranych 
historycznych programów organizacji i wspierania budow-
nictwa mieszkaniowego: Akcja Budowlano-Mieszkaniowa 
ZUS oraz działania Funduszu Kwaterunku Wojskowego, In: 
Mieszkanie – problem publiczny, społeczny czy prywatny?  
Architektoniczne uwarunkowania kształtowania społecz-
nych zespołów mieszkaniowych w  kontekście realizacji  
Programu Mieszkanie Plus, Warszawa, 2017.

  OFEROWANE USŁUGI

 � analizy możliwości zagospodarowania działek i terenów różnych funkcji 
 � analizy chłonności 
 � projekty koncepcyjne zabudowy mieszkaniowej, usługowej, wielofunk-

cyjnej 
 � inwentaryzacje obiektów i terenów
 � projekty wnętrz 
 � współpraca przy przygotowaniu realizacji projektów partycypacyjnych 
 � analizy założeń przedprojektowych 
 � optymalizacja programu, struktury i układu lokali w zabudowie jedno- 

i wielorodzinnej oraz usługowej 
 � organizacja warsztatów, konkursów i wystaw związanych z architekturą 

i urbanistyką
 � wykonywanie modeli fizycznych i  cyfrowych budynków, zespołów  

zabudowy i terenów otwartych 
 � współpraca z  jednostkami samorządu terytorialnego dotycząca 

wariantowych koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji obiektów 
i obszarów

WYBRANE PROJEKTY

 � Studium programowo przestrzenne przebudowy skrzydeł wsch. i płn. 
Państwowego Muzeum Archeologicznego (bud. Arsenału) w Warszawie 
(Państwowe Muzeum Archeologiczne, 2006)

 � Studium programowo przestrzenne ekspozycji reliktów arch. XVIII 
wiecznego dworu na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Sanni-
kach Powiat Gostyniński (środki publiczne, 2019)

 � Koncepcja zespołu zabudowy mieszkaniowej z  usługami przy  
ul. Groszowickiej w Warszawie (współautorstwo, 2016)

 � Projekt zespołu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Sarmackiej w Warsza-
wie  (współautorstwo, 2004–2006)

 � Projektu zespołu zabudowy mieszkaniowej przy Al. Rzeczpospolitej 
w Warszawie (współautorstwo, 2005–2007)

mailto:karolina.tulkowska%40pw.edu.pl%20%20%20?subject=
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ZESPÓŁ 
PROJEKTOWANIA 
WIELOKRYTERIALNEGO 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

#ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY W ARCHITEKTURZE I URBANISTYCE 
#CYRKULARNOŚĆ W PROJEKTOWANIU BUDYNKÓW I PRZESTRZENI MIEJSKICH 
#PRAWO BUDOWLANE I EKONOMIKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM 
#ZARZĄDZANIE PROCESEM INWESTYCYJNYM BUDOWLANYM 
#CERTYFIKACJA BREEAM ORAZ WELL

Prace Zespołu projektowania wielokryterialnego 
skupiają się na zrównoważonym rozwoju w architekturze 
i urbanistyce oraz zagadnieniach prawa budowlanego 
i ekonomiki w procesie inwestycyjnym. 

W składzie Zespołu, w zależności od prowadzonych ba-
dań, znajdują się architekci, urbaniści, architekci krajo-
brazu, specjaliści z  zakresu dziedzictwa kulturowego, 
a także inżynierowie środowiska i konstruktorzy. Osoby 
te koncentrują swoje działania na projektowaniu zgodnym 
z zasadami rozwoju zrównoważonego, obiektach efektyw-
nych energetycznie, certyfikacji BREEAM International 
New Construction oraz BREEAM In-use i WELL. Posiada-
ją również rozległą wiedzę związaną z wytycznymi prawa 
budowlanego oraz ekonomiką i zarządzaniem w procesie 
inwestycyjnym budowlanym. Członkami Zespołu są także 
specjaliści w zakresie budownictwa pasywnego i oświetle-
nia elektrycznego światła dziennego. 

ZPW prowadzi badania w  zakresie przemian, jakie 
do zawodu architekta oraz urbanisty wprowadzają 
rozwiązania przyjazne środowiskowo. Współpracu-
je również z  instytucjami zewnętrznymi w  obszarze 
prawodawstwa budowlanego, zarządzania procesem  
inwestycyjnym oraz praktycznego stosowania i wdrażania 
rozwiązań prośrodowiskowych, a także organizuje szkole-
nia w obszarze certyfikacji BREEAM oraz WELL.

Zespół wykonuje zlecenia zewnętrzne m.in. dla inwesto-
rów, deweloperów, właścicieli i zarządców nieruchomości. 

KONTAKT

prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Ryńska
elzbieta.rynska@pw.edu.pl

(+48) 22 628 28 87

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � pomieszczenia w gmachu WAPW oraz współpraca z innymi 
zespołami oraz laboratoriami PW

 � dostęp do oprogramowania niezbędnego do przeprowadze-
nia szkoleń i warsztatów

PUBLIKACJE

 � Płoszaj-Mazurek M., Ryńska E., Grochulska-Salak M., 
Methods to Optimize Carbon Footprint of Buildings in 
Regenerative Architectural Design with the Use of Machine 
Learning, Convolutional Neural Network, and Parametric 
Design, Energies, 2020.

 � Ryńska E., Design workshops and the circular economy, 
Global Journal of Engineering Education, 2020.

 � Ryńska E., Klimowicz J., Kowal S., Łyżwa K., Pierzchalski M., 
Rekosz W., Smart Energy Solutions as an Indispensable 
Multi-Criteria Input for a  Coherent Urban Planningand 
Building Design Process – Two Case Studies for Smart Office 
Buildings in Warsaw Downtown Area, Energies, 2020.

 � Ryńska E., Lewicka M., Smart Energy Solutions as an 
Indispensable Multi-Criteria Input for a Coherent Urban 
Planning and Building Design Process – Two Case Studies 
for Smart Office Buildings in Warsaw Downtown Area, Urban 
Development Issues, 2019.

 � Ryńska E., Woda – czynnik niezbędny do rozwoju, Zarząd 
Główny Architektów Polskich, 2018.

 OFEROWANE USŁUGI

 � szkolenia dopasowane do specyficznych potrzeb firm i  jej 
pracowników związanych zawodowo ze zrównoważonym 
budownictwem. Proponowane obszary tematyczne: 

 ◻ szkolenia wprowadzające dla certyfikacji BREEAM New 
Construction, BREEAM In-Use oraz WELL 

 ◻ gospodarka cyrkularna (obiegu zamkniętego) 
 ◻ dywersyfikacja biologiczna na obszarach zurbanizowanych 
 ◻ zdrowie i komfort w miejscu pracy

 � warsztaty i wykłady eksperckie w dziedzinach dotyczących 
zrównoważonego budownictwa, w tym: globalnego ocieple-
nia, efektywności energetycznej dla pojedynczych obiektów  
oraz zespołów obiektów, farm miejskich oraz gospodarki wodą 
i zielenią na terenach zurbanizowanych

 � opiniowanie projektu budowlanego i  wskazanie rozwiązań  
generujących nieuzasadnione koszty wraz z zaproponowaniem 
rozwiązań zamiennych

 � opiniowanie projektu wykonawczego i wskazanie rozwiązań 
generujących nieuzasadnione koszty wraz z zaproponowaniem 
rozwiązań zamiennych

 � Technical Due Diligence – dla potencjalnych nabywców, najem-
ców czy podmiotów finansujących nieruchomości

 � doradztwo techniczne:
 ◻ analizy przydatności lub możliwości dostosowania po-

wierzchni najmu do wymagań Klienta
 ◻ weryfikacja dokumentów technicznych przygotowanych 

przez wynajmującego, jako załączników do umowy najmu
 ◻ feasibility studies przy założeniu minimalizacji kosztów 

i czasu ich trwania

mailto:elzbieta.rynska%40pw.edu.pl%20?subject=
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INTERDYSCYPLINARNE ZESPOŁY BADAWCZE ZWIĄZANE Z DYSCYPLINĄ 
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
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ZESPÓŁ BADAWCZY 
FILOZOFII INFORMATYKI

FILOZOFIA

KONTAKT

dr inż. Paweł Stacewicz
pawel.stacewicz@pw.edu.pl,  

computation@icfo.ans.pw.edu.pl
(+48) 22 234 51 07

www.icfo.ans.pw.edu.pl/en/?page_id=3236 

Zespół Badawczy Filozofii Informatyki działa na Wy-
dziale Administracji i Nauk Społecznych.

Zespół zajmuje się badaniami z pogranicza filozofii, 
informatyki (teoria obliczeń i badania nad sztuczną 
inteligencją) oraz podstaw matematyki (teoria liczb). 
Dominująca tematyka jego badań to filozoficzne 
aspekty modelowania obliczeniowego. 

Członkowie zespołu biorą także udział w przedsię-
wzięciach popularyzujących naukę, np: w  spotka-
niach popularyzatorskich z P. Stacewiczem w ramach 
projektu „Myśl jak naukowiec”, wykładach w ramach 
V Dnia Popularyzacji Matematyki na PW, czy rozmo-
wach i dyskusjach online w ramach bloga akademic-
kiego „Cafe Aleph”.  

W  roku 2019 Zespół współorganizował V edycję 
Międzynarodowej Konferencji „Filozofia w  infor-
matyce” (Philosophy in Informatics, Lublin UMCS,  
22-23.11.2019), w roku 2020 zaś II edycję Warsztatów 
Międzynarodowych „Computational Modelling”  
(Kraków, UPJP II, 11.03.2020).

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#OBLICZENIA #INFORMACJA #FILOZOFIA INFORMATYKI
#MODELE OBLICZEŃ #MODELE OBLICZENIOWE #NIEOBLICZALNOŚĆ
#OBLICZENIA A LICZBY #SZTUCZNA INTELIGENCJA

KLUCZOWE PROJEKTY

 � From Artificial to Ambient Intelligence (FWF Erwin 
Schrödinger Fellowship, 2013–2016) 

 � Thinking Machines: The Past, Present and Future of AI 
(Bayerische Forschungsallianz (BayFOR), BayIntAn travel 
grants for research visits of international guests, hosts: TUM, 
Deutsches Museum, PW, 2020) 

 � Philosophy of Arithmetic and Number Cognition (Maria 
Curie Fellowship FP7 PEOPLE-2011 IEF Marie Curie Action, 
2010–2012)

OFEROWANE USŁUGI

 � porady dotyczące: 
 ◻ poprawnego rozumienia pojęć informatycznych (m.in. na 

użytek popularyzacji informatyki)
 ◻ społecznych i poznawczych skutków badań nad sztuczną 

inteligencją

WYBRANE PUBLIKACJE

 � Greif H., „The action of the brain”. Machine models and adaptive 
functions in Turing and Ashby In: Vincent C. Müller (ed): 
Philosophy and Theory of Artificial Intelligence 2017. Cham: 
Springer, 2018.

 � Greif H., Environments of Intelligence. From Natural 
Information to Artificial Interaction „History and Philosophy of 
Technoscience” 2017, vol. 11.

 � Stacewicz P., Skowron B. (eds.), Przedmioty wirtualne, Oficyna 
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2019. 

 � Stacewicz P., The Informational Worldview and Conceptual 
Apparatus, In: Drabarek A., Woleński J.M.M. (eds.): 
„Interdisciplinary Investigations into the Lvov-Warsaw School”, 
Palgrave Macmillian, 2019, s. 259–280.

 � Quinon P., Can Church’s thesis be viewed as a Carnapian 
explication? „Synthese” 2019. 

mailto:pawel.stacewicz%40pw.edu.pl?subject=
mailto:computation%40icfo.ans.pw.edu.pl?subject=
http://www.icfo.ans.pw.edu.pl/en/?page_id=3236


ZESPOŁY B+R

472 473POWRÓT DO SPISU TREŚCI

ZESPÓŁ BADAWCZY 
FILOZOFII FIZYKI 

#FILOZOFIA FIZYKI #FILOZOFIA NAUKI #METAFIZYKA 
#FILOZOFIA ANALITYCZNA #PODSTAWY FIZYKI #FIZYKA TEORETYCZNA 
#MECHANIKA KWANTOWA #PIERWOTNE PODEJŚCIE ONTOLOGICZNE 
#FIZYKA CZASOPRZESTRZENI #OGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI 
#GRAWITACJA KWANTOWA #MECHANIKA ANALITYCZNA 

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

KONTAKT

dr Antonio Vassallo
antonio.vassallo@pw.edu.pl

(+48) 22 234 65 31
www.ans.pw.edu.pl/Nauka/Zespoly-badawcze/

Philosophy-of-Physics-Group
www.ssqg.ans.pw.edu.pl

Zespół działa na Wydziale Administracji i Nauk 
Społecznych. Prowadzi badania interdyscyplinarne, 
łącząc środowiska filozofów i fizyków.

Nadrzędnym celem Zespołu jest zapewnienie 
filozofom bardziej rygorystycznej perspektywy 
pojęciowej, opartej na współczesnej fizyce oraz 
pomoc fizykom w zgłębianiu filozoficznych implikacji 
ich badań. 

Ponadto misja Grupy obejmuje działania 
upowszechniające, mające na celu przybliżenie filozofii 
fizyki szerszej społeczności, np. poprzez wykłady 
i  artykuły wyjaśniające w  prosty sposób, na czym 
polegają współczesne teorie fizyczne i jak zmieniają 
one nasze intuicyjne poglądy na świat. 

Obecnie Zespół realizuje projekt badawczy „Samoistne 
struktury w grawitacji kwantowej” (finansowany przez 
NCN), który przedstawia koncepcyjne i techniczne 
badanie natury przestrzeni i  czasu w  kontekście 
kwantowej grawitacji.  

FILOZOFIA; NAUKI FIZYCZNE

OFEROWANE USŁUGI

 � współpraca z członkami społeczności filozofów i fizyków 
 � konferencje i  warsztaty skupiające ekspertów z  obu 

dziedzin, sprzyjając w  ten sposób owocnej wymianie idei 
między filozofią a fizyką. Przykładem tego typu aktywności 
organizowanej przez zespół jest cykl międzynarodowych 
spotkań online (Warsaw Spacetime Colloquium) mających na 
celu przybliżenie odbiorcom najnowszych badań  i rozwiązań 
w zakresie podstaw fizyki czasoprzestrzeni

KLUCZOWY PROJEKT

Samoistne struktury w grawitacji kwantowej (NCN, OPUS, 2020–
2023)

WYBRANE PUBLIKACJE

 � Vassallo A. (eds.), The Foundations of Spacetime Physics: 
Philosophical Perspectives, Routledge, 2022. 

 � Vassallo A., Naranjo P., Koslowski T., A proposal for a 
metaphysics of self-subsisting structures. I. Classical 
physics, Synthese, DOI 10.1007/s11229-022-03865-x, 2022. 

 � Koslowski T., Naranjo P., Vassallo A., Pure shape 
dynamics: general framework, Classical and Quantum 
Gravity, DOI 10.1088/1361-6382/ac9725, 2022. 

 � Vassallo A., Does general relativity highlight necessary 
connections in nature?, Synthese, 199:4929-4951, 2021. 

 � Vassallo A., Hoefer C., The metaphysics of Machian 
frame-dragging, In: Beisbart C., Sauer T., Wüthrich C. 
(eds.), Thinking about space and time, Einstein Studies 
Vol. 15, pages 227–246, Birkhäuser, 2020. 

 � Bigaj T., Vassallo A., How Humean is Bohumianism?, 
Foundations of Physics, 50:1171–1188, 2020.

mailto:antonio.vassallo%40pw.edu.pl?subject=
http://www.ans.pw.edu.pl/Nauka/Zespoly-badawcze/Philosophy-of-Physics-Group
http://www.ans.pw.edu.pl/Nauka/Zespoly-badawcze/Philosophy-of-Physics-Group
http://www.ssqg.ans.pw.edu.pl
http://www.ssqg.ans.pw.edu.pl
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Laboratorium Nowego Etosu (ang. Laboratory of The New Ethos) 
działa na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki 
Warszawskiej. Głównym przedmiotem badań podejmowanych 
przez grupę są językowe odwołania do etosu (pojmowanego jako 
charakter, wiarygodność czy pozycja społeczna danej osoby lub 
instytucji) w argumentacji i w dialogu. Problematyka ta jest ściśle 
związana z wiarygodnością i zaufaniem względem uczestników 
procesu komunikacji oraz innych osób przywoływanych 
w dialogach w roli ekspertów czy autorytetów.

Zespół bada językowe manifestacje technik budowania 
wiarygodności danej osoby czy instytucji, podważania ich 
autorytetu oraz wspierania ich stanowiska w  debatach 
społecznych, politycznych czy w mediach społecznościowych. 
W badaniach tych wykorzystywane są metody analizy argumentacji, 
technologie służące do wizualizacji struktur dialogowych 
oraz techniki zautomatyzowanego wydobywania struktur 
argumentacyjnych (ang. argument mining). Dotychczasowe 
badania prowadzone przez Zespół, realizowane są w ramach 
projektów finansowanych przez: MNiSW, NCN (Polska), 
InnovateUK, EPSRC (Wielka Brytania), VolkswagenStiftung 
(Niemcy), a także z programów: Marie Skłodowska-Curie Innovative 
Training Networks (MSCA-ITN) w ramach Horizon 2020 i  Sciex 
(Szwajcaria). 

Członkowie Zespołu są zapraszani do komitetów programowych 
wielu wiodących badań międzynarodowych i konferencji w swojej 
dziedzinie: International Joint Conference on Artificial Intelligence 
IJCAI, International Conference on Autonomous Agents and Multi-
Agent Systems AAMAS, Annual Meeting of the Association for 
Computational Linguistics ACL i AAAI Conference on Artificial 
Intelligence. Zasiadają również w  zarządach stowarzyszenia 
ArgDiaP, które koordynuje sieć Polskiej Szkoły Argumentacji, oraz 
European Conference on  Argumentation ECA organizującego 
jeden z  trzech najważniejszych cykli poświęconych teorii 
argumentacji.
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LABORATORIUM 
NOWEGO ETOSU

FILOZOFIA; LINGWISTYKA;  
INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

ZESPÓŁ BADAWCZY 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#ETOS JAKO CHARAKTER MÓWCY #TEORIE ETOTYCZNYCH STRATEGII 
#DIALOGOWA ARGUMENTACJA #TEORIA ZAKOTWICZANIA INFERENCJI 
#SCHEMATY ANOTACYJNE DLA ARGUMENTACJI I ETOSU #ETOS MINING 
#KORPUS DLA ETOSU #ARGUMENTACYJNE TECHNOLOGIE 
#ZASOBY DLA ETOSU #TECHNOLOGIE DLA ETOSU  

KONTAKT

dr hab. Katarzyna Budzyńska, prof. uczelni
katarzyna.budzynska@pw.edu.pl

www.newethos.org

WYBRANE PUBLIKACJE

 � Budzynska K., Witek M., Non-Inferential Aspects of Ad 
Hominem and Ad Baculum. Argumentation, Springer, 28(3), 
pp. 301–315, 2014.

 � Budzynska K., Circularity in Ethotic Structures. Synthese, 
Springer, 190(15), 3185-3207, 2013.

 � Duthie R., Budzynska K., A Deep Modular RNN Approach 
for Ethos Mining, Proceedings of the Twenty-Seventh 
International Joint Conference on Artificial Intelligence, 
IJCAI-18, 4041–4047, 2018.

 � Koszowy M., Walton D., Epistemic and deontic authority in the 
argumentum ad verecundiam, Pragmatics and Society, 10(2), 
pp. 151–179, 2019.

 � Walton D., Koszowy M., From text to scheme: Problems in 
identifying arguments from expert opinion, International 
Review of Pragmatics, 11 (1), pp. 109–136, 2019.

KLUCZOWE PROJEKTY

 � NL4XAI: Interactive Natural Language Technology for 
Explainable Artificial Intelligence (UE, program Marie 
Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (MSCA-ITN), 
Horyzont 2020, 2020–2023)

 � Augmented Deliberative Democracy (ADD-up): 
Computational Enhancement of Largescale Public 
Arbitrations in Real Time (VolkswagenStiftung, 2017–2020) 

 � EthAn: Ethos Analytics (NCN, HARMONIA7, 2016–2021)
 � Argument Analytics (Innovate UK, 2015–2016) 
 � CoRDA: Natural Language Corpus Resources for Studying 

Dialogical Arguments (Scientific Exchange Programme NMS-
CH (Sciex-NMSch), 2013–2014)

OFEROWANE USŁUGI

 � badania odwołań do etosu z  perspektywy, która uzupełnia 
tradycyjne podejścia obecne w  filozofii i  lingwistyce, 
dostarczając zasoby danych, teorie i  technologie, mające 
charakter: 

 ◻ empiryczny: badania interakcji związanych z  etosem 
w debatach w celu uzyskania pogłębionego rozumienia tego, 
jakie techniki i strategie stosują względem siebie uczestnicy 
procesu komunikacji

 ◻ skalowalny: tworzenie dużych korpusów przeanalizowanych 
tekstów w celu identyfikowania wzorców technik i strategii 
stosowanych zarówno w poszczególnych typach dyskursu, 
jak również przez poszczególnych mówców 

 ◻ formalny: opracowywanie teorii struktur komunikacyjnych 
w  celu uchwycenia form językowych, którego osoby 
mówiące używają do wspierania, atakowania lub 
ustanawiania etosu

 ◻ mający wymierne oddziaływanie społeczne: tworzenie 
technologii na podstawie otrzymanych wyników, które 
wspierają konstruktywne, racjonalne i  odpowiedzialne 
zaangażowanie się grup społecznych, przedsiębiorstw 
i rządów poprzez analizę dynamiki etosu

 � analizy debat pod kątem dynamiki argumentacji przekładającej 
się na wynik debaty – analizy te przeprowadzane są przy 
użyciu nowoczesnych technologii. Ich rezultat zachowany jest 
w postaci cyfrowej przez co możliwe jest dalsze przetwarzanie 
zachowanych danych.

mailto:Katarzyna.Budzynska%40pw.edu.pl?subject=
http://www.newethos.org
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ZESPÓŁ BADAŃ RYNKU 
PRACY
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

EKONOMIA I FINANSE  

#REGIONALNE RYNKI PRACY #LOKALNE RYNKI PRACY 
#ZATRUDNIENIE #DEMOGRAFIA A RYNEK PRACY  
#BEZROBOCIE #PKB A ZATRUDNIENIE I BEZROBOCIE 
#AKTYWNA POLITYKA RYNKU PRACY #PORÓWNANIA RYNKÓW PRACY

Zespół składa się z pracowników naukowo-dydaktycz-
nych Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych 
Politechniki Warszawskiej w Płocku. Specjalizuje się 
w badaniach rynków pracy, w szczególności regional-
nych i lokalnych rynków pracy. 

Ważnym kierunkiem badań są oceny diagnostycz-
ne sytuacji na rynkach pracy oparte na podejściu 
wskaźnikowym. W centrum badań znajdują się analizy  
podstawowych wielkości ekonomicznych rynku pracy 
(zatrudnienia, bezrobocia, podaży pracy, popytu na pra-
cę, wynagrodzeń) od strony ich tendencji i czynników 
determinujących oraz od strony ich wewnętrznej struk-
tury. W badaniach wykorzystuje się szeroko rozumiane 
podejście ilościowe. 

Potencjalnymi klientami Zespołu są m.in. władze  
regionalne i lokalne w Polsce, w szczególności staro-
stwa powiatowe, władze gminne, urzędy wojewódzkie 
i  marszałkowskie, powiatowe i  wojewódzkie urzędy 
pracy.

KONTAKT

prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski
eugeniusz.kwiatkowski@pw.edu.pl

(+48) 24 367 21 26
https://www.pw.plock.pl/Badania-i-nauka

  OFEROWANE USŁUGI

 � diagnoza sytuacji na lokalnym/regionalnym rynku 
pracy 

 � determinanty i bariery rozwoju lokalnych i regional-
nych rynków pracy 

 � zawody nadwyżkowe i deficytowe na regionalnych 
i lokalnych rynkach pracy 

 � pozycja grup osób na rynku pracy 
 � grupy najwyższego ryzyka zagrożenia bezrobociem 
 � ocena skuteczności aktywnych programów rynku 

pracy 
 � badanie konkurencyjności regionalnych struktur 

zatrudnienia 
 � znaczenie płac minimalnych dla sytuacji na lokalnych 

i regionalnych rynkach pracy 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � oprogramowanie Statistica 
 � oprogramowanie SPSS

WYBRANE PROJEKTY

 � Analizy diagnostyczne stanu rozwoju powiatu 
płockiego dla opracowania „Strategii rozwoju 
powiatu płockiego na lata 2021–2027” (Starostwo 
Powiatowe w Płocku, 2021)

WYBRANE PUBLIKACJE

 � Jagodziński A., Krzętowska A., Dysfunkcje w  sferze rozwoju 
i  motywowania zasobów ludzkich, Zeszyty Naukowe PWSZ 
w Płocku. Nauki Ekonomiczne, XXV, pp. 351-365, 2017.

 � Kapela M., Labor costs and localization in global value chains: 
comparative analysis and conclusions for Poland, Foundations 
of Management, 11, pp. 229–238, 2019. 

 � Krzętowska A., Kwiatkowski E., Determinanty rozwoju gospo-
darczego podregionów w  województwie mazowieckim, In:  
Żemigała M. (ed.): Rozwój województwa mazowieckiego. Różnice 
regionalne i podregionalne, Politechnika Warszawska, Kolegium 
Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku, Warszawa, 2021 
(w druku).

 � Kucharski L., Kwiatkowski E., The Role of Labour Inputs in Con-
temporary Trends of Economic Growth, Polityka Społeczna,  
Tom 16, nr 1 (ang), pp. 2–7, 2020.

 � Kwiatkowski E., Kwiatkowska E., Zróżnicowanie poziomui charak-
teru bezrobocia w przekroju powiatów w Polsce, Zeszyty Nauko-
we Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 3(987), pp. 7–29, 
2020.

 � Osiecka K., Kapela M., Wpływ kosztów pracy na polski eksport, 
Przegląd Zachodni, 1(366), pp. 113–130, 2018. 

mailto:eugeniusz.kwiatkowski%40pw.edu.pl%20?subject=
https://www.pw.plock.pl/Badania-i-nauka
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GOSDOM  
ZESPÓŁ BADAWCZY
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

EKONOMIA I FINANSE  

#GOSPODARSTWO DOMOWE #KONSUMENT #KONSUMPCJA 
#RYNEK #ZACHOWANIA KONSUMENCKIE #TRENDY W KONSUMPCJI

Zespół utworzony w  Kolegium Nauk Ekonomicz-
nych i  Społecznych Politechniki Warszawskiej 
skupia pracowników specjalizujących się w  szeroko 
pojętym obszarze ekonomiki konsumpcji. 

Jego członkowie posiadają doświadczenie w realizacji 
badań i projektów z zakresu analiz budżetów 
gospodarstw domowych. Do wspólnej realizacji 
projektów Zespół zaprasza instytucje użyteczności 
publicznej, urzędy miast i gmin, podmioty gospodarcze 
działające na rynku towarów i usług konsumpcyjnych, 
wszystkie jednostki kierujące swą ofertę do 
gospodarstw domowych, a także indywidualnych 
konsumentów. 

Stąd też jednym z  obszarów specjalizacji członków 
Zespołu jest wykorzystanie zaawansowanych metod 
statystycznych i ekonometrycznych do przetwarzania 
danych, które tworzą nowe możliwości pozyskiwania 
wiedzy z dużych baz danych. 

KONTAKT

dr hab. inż. Marlena Piekut
marlena.piekut@pw.edu.pl 

(+48) 607 501 395
repo.pw.edu.pl/info/author/WUT61511/Marlena%2BPie-

kut+title?lang=pl   
repo.pw.edu.pl/info.seam?id=WUT61479&affil=&lan-

g=pl

WYBRANE PUBLIKACJE

 � Piekut M., Patterns of Energy Consumption in Polish One-
Person Households. Energies, 13(21), 5699, 2020.

 � Piekut M., The segmentation of Polish one-person 
households due to consumption, Sustainability, 11(1), pp. 
177, 2019.

 � Piekut M., Jednoosobowe gospodarstwa domowe w Polsce: 
Uwarunkowania funkcjonowania, tendencje zmian. 
CeDeWu, 2019.

 � Piekut M., Wzorce konsumpcji według typów wiejskich 
gospodarstw domowych w latach 2004–2014, Difin, 2017. 

 � Osiecka K., The impact of economic factors on the change 
in the structure of Polish households expenditure-use 
of Markov chains (No. 86/2017), Institute of Economic 
Research Working Papers, 2017.

  OFEROWANE USŁUGI

 � analizy w  obszarze funkcjonowania różnych typów gospo-
darstw domowych, w szczególności dotyczące ich docho-
dów, wydatków, wyposażenia w  dobra trwałego użytku 
i spożycia żywności 

 � udział we wspólnych projektach badawczo-rozwojowych, 
w tym finansowych z programu Unii Europejskiej dotyczą-
cych funkcjonowania gospodarstw domowych  

 � szkolenia i  warsztaty dla biznesu z wybranych aspek-
tów zachowań konsumentów na rynku towarów i usług  
konsumpcyjnych 

 � szkolenia prezentujące wiedzę na temat problemów funk-
cjonowania w  różnych typach gospodarstw domowych 
skierowane do pracowników i  urzędników w  organach  
administracji publicznej

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � oprogramowanie do analizy statystycznej Statistica

mailto:marlena.piekut%40pw.edu.pl?subject=
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT61511/Marlena%2BPiekut+title?lang=pl
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https://repo.pw.edu.pl/info.seam?id=WUT61479&affil=&lang=pl
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ZESPÓŁ PRAWA 
PUBLICZNEGO

NAUKI PRAWNE

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#REGLAMENTACJA #KONCESJE #LICENCJE #POZWOLENIA 
#OBOWIĄZKI #OGRANICZENIA #ZAKAZY #KARY ADMINISTRACYJNE 
#EGZEKUCJA OBOWIĄZKÓW PUBLICZNYCH #PRAWO BUDOWLANE

KONTAKT

dr hab. Robert Suwaj, prof. uczelni
robert.suwaj@pw.edu.pl

(+48) 22 234 59 58
www.ans.pw.edu.pl

Zespół działa na Wydziale Administracji i  Nauk 
Społecznych. 

Realizuje projekty związane z  działalnością 
administracji publicznej we wszystkich obszarach 
jej zadań i kompetencji. Posiada unikatowy zestaw 
kompetencji w różnych obszarach prawa publicznego.

Działalność zespołu skupia się na podstawowych 
problemach funkcjonowania współczesnego 
państwa związanych z rozgraniczeniem prawa 
publicznego i prawa prywatnego, co w wyniku 
integracji europejskiej uległo istotnym zmianom. 
Problematyka ta ma szczególnie istotne znaczenie 
dla przedsiębiorców funkcjonujących zgodnie  
z regulacjami prawa publicznego, które przewidują 
zarówno działania władcze administracji publicznej, 
jak i formy konsensualne. Kompetencje członków 
Zespołu pozwalają na wszechstronną analizę prawną 
powyższego zjawiska oraz wsparcie zarówno dla 
organów administracyjnych, jak i dla adresatów 
prawa publicznego w praktycznej realizacji zadań 
publicznych.  

WYBRANE PUBLIKACJE

 � Jaroszyński T., Rozporządzenie Unii Europejskiej jako składnik 
systemu prawa obowiązującego w Polsce, Warszawa 2011.

 � Kędziora R., Kodeks postępowania administracyjnego. 
Komentarz, 5. wyd., C.H. Beck, Warszawa 2017.

 � Suwaj R., Sądowa ochrona przed bezczynnością administracji 
publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

 � Sypniewski D., Competition restrictions by professional self-
government, w: Ekonomia i Prawo, vol. 17, nr 4, 2018, s. 405–415; 
DOI:10.12775/EiP.2018.029

OFEROWANE USŁUGI

 � analizy prawne
 � ekspertyzy i opinie prawne
 � kompleksowe opracowania w sferze działalności i administra-

cji publicznej
 � kompleksowe szkolenia prezentujące wiedzę i sposób jej 

wykorzystania skierowane do pracowników i urzędników  
w organach administracji publicznej zarówno rządowej, jak  
i samorządowej

 � koncepcyjne i merytoryczne wsparcie w zakresie tworzenia 
elementów programów komputerowych dla administracji 
publicznej

 � warsztaty praktyczne konstruowania pism procesowych  
w poszczególnych procedurach administracyjnych

 � seminaria naukowe dotyczące wykorzystywania teoretycz-
nych koncepcji w rozwiązywaniu praktycznych problemów

mailto:robert.suwaj%40pw.edu.pl%0D?subject=
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ZESPÓŁ DS. PRAWA 
NOWYCH TECHNOLOGII

NAUKI PRAWNE;  
INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII #FINTECH #SZTUCZNA INTELIGENCJA 
#BLOCKCHAIN #CYBERBEZPIECZEŃSTWO #GOSPODARKA WSPÓŁDZIELENIA 
#BIG DATA #PRAWO ŁĄCZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ #OCHRONA DANYCH 
OSOBOWYCH

KONTAKT

dr Marcin Rojszczak
marcin.rojszczak@pw.edu.pl

(+48) 22 234 59 58 
www.ans.pw.edu.pl

 

Zespół został utworzony na Wydziale Administracji 
i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Skupia 
prawników specjalizujących się w  szeroko pojętym 
obszarze prawa nowych technologii. 

Członkowie Zespołu posiadają międzynarodowe 
doświadczenie w realizacji badań i projektów z zakresu 
prawnej regulacji technologii takich jak blockchain, 
cloud computing czy big data.

Posiadane przez członków Zespołu kompetencje 
mogą okazać się przydatne wszędzie tam, gdzie 
biznes oraz administracja natrafiają na wątpliwości 
interpretacyjne czy wdrożeniowe wymagające 
odniesienia nowoczesnych technologii do pogłębionej 
wiedzy prawnej. 

Stąd też jednym z  obszarów specjalizacji członków 
zespołu jest sektor fintech, w  którym połączenie 
usług finansowych z zaawansowanymi mechanizmami 
przetwarzania danych tworzy nie tylko nowe możliwości, 
ale również liczne problemy prawne.

OFEROWANE USŁUGI

 � ekspertyzy w  obszarze prawa nowych technologii, 
w szczególności dotyczące zgodności z prawem krajowym, 
unijnym czy międzynarodowym różnych form aktywności 
gospodarczych/publicznych związanych z  gromadzeniem 
i przetwarzaniem danych

 � szkolenia i  warsztaty dla biznesu oraz administracji 
z wybranych aspektów prawa nowych technologii

 � doradztwo dla podmiotów działających w sektorze fintech
 � ekspertyzy prawne w  zakresie prawa nowych technologii 

i  prawa własności intelektualnej w  zakresie automatyki 
oraz robotyki

INNE OSIĄGNIĘCIA

 � Pierwsza nagroda przyznana przez British Blockchain 
Association za badania nad podejściami prawnymi 
i regulacyjnymi do ekonomii tokenowej opartej na technologii 
blockchain

WYBRANE PUBLIKACJE

 � Bajor B., Zalcewicz A., Ustawa o  usługach płatniczych. 
Komentarz. A. Zalcewicz (red.), Warszawa 2016.

 � Banasiński C., Rojszczak M. (red.), Cyberbezpieczeństwo, 
Warszawa 2020.

 � Bani E., Pachuca-Smulska B., Rutkowska-Tomaszewska E., New 
Technologies in the financial services market, CH Beck 2020.

 � Ferreira A., Emerging Regulatory Approaches to Blockchain-
based Token Economy, The Journal of the British Blockchain 
Association 3(1) 2020.

 � Rojszczak M., Sztuczna inteligencja w  innowacjach 
finansowych – aspekty prawne i regulacyjne, iKAR 2020/2.

mailto:marcin.rojszczak%40pw.edu.pl%0D?subject=
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ZESPÓŁ BADAWCZY  
INNOWACJI NA RZECZ 
ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII

NAUKI PRAWNE; NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE; 
EKONOMIA I FINANSE; NAUKI SOCJOLOGICZNE

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#ENERGIA #ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ #INNOWACYJNOŚĆ
#TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I TELEKOMUNIKACYJNE 
#ENERGIA ELEKTRYCZNA #GAZ ZIEMNY #CIEPŁO #SZTUCZNA INTELIGENCJA
#PRAWO ENERGETYCZNE #PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ #ENERGIA JĄDROWA

KONTAKT

dr hab. Robert Zajdler, radca prawny
robert.zajdler@pw.edu.pl

(+48) 22 234 59 58
www.ans.pw.edu.pl/Wydzial/Zaklady/Zaklad-

-Prawa-Gospodarczego-i-Polityki-Gospodarczej

Zespół działa na Wydziale Administracji i  Nauk 
Społecznych. Prowadzi badania w  zakresie modelu 
regulacji rynków energii (energii elektrycznej, gazu 
ziemnego, ropy naftowej i paliw ciekłych, ciepła). Kanwą 
dla tego modelu są wymagania prawa Unii Europejskiej 
oraz kierunki rozwoju polityki energetycznej Unii 
Europejskiej (bezpieczeństwo energetyczne, ochrona 
środowiska, konkurencja, rynek wewnętrzny). 

Zespół prowadzi badania nad takimi modelami 
prawnymi regulacji rynków energii, które przy 
zachowaniu wymagań prawa materialnego 
i  procesowego w  Polsce zapewniają osiąganie 
powyższych celów. 

Szczególne znaczenie w  pracach Zespołu mają 
zmiany technologiczne wynikające z  zapewnienia 
zrównoważonego rozwoju oraz rozwoju generacji 
rozproszonej, odnawialnych źródeł energii, rozwoju 
strony popytowej rynku, efektywności energetycznej, 
elektro- i  gazomobilności. Zespół prowadzi również 
badania w  zakresie uwarunkowań prawnych 
wykorzystania sztucznej inteligencji w sektorze energii. 

WYBRANE PUBLIKACJE

 � Suwaj R., Wydawanie decyzji administracyjnych, Wrocław 2006 
(wyd. 1), 2007 (wyd. 2), 2011 (wyd. 3).

 � Sawulski J., Gałczyński M., Zajdler R., Technological innovation 
system analysis in a follower country – The case of offshore wind 
in Poland, w: Environmental Innovation and Societal Transitions, 
2019, DOI:10.1016/j.eist.2019.07.002

 � Zajdler R., The role of capacity in the EU internal electricity 
market in the context of the General Court's judgment of 15 
November 2018 in case T-793/14 Tempus Energy, Energy Policy, 
Volume 143, August 2020, 111530,     
DOI: 10.1016/j.enpol.2020.111530 

 � Zajdler R., Kodeksy sieci rynków energii elektrycznej i gazu ziem-
nego w porządku prawnym postlizbońskiej Unii Europejskiej, 
2019, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-
83-7814-875-3, s. 279.

OFEROWANE USŁUGI

 � opinie prawne i ekspertyzy prawne dotyczące regulacji prawa 
energetycznego materialnego i procesowego

 � oceny skutków regulacji dotyczące rynków energii
 � tworzenie projektów założeń lub projektów aktów prawnych 

lub dokumentów strategicznych
 � udział we wspólnych projektach badawczo-rozwojowych, 

w tym finansowych z programu Unii Europejskiej Horyzont 
Europa

 � badania w zakresie modeli regulacji sektora energii uwzględ-
niające zasady zrównoważonego rozwoju i wykorzystania tech-
nologii informacyjnych i telekomunikacyjnych

 � bieżące doradztwo eksperckie w zakresie prac parlamentar-
nych, rządowych oraz samorządowych

 � studia podyplomowe, szkolenia, warsztaty

mailto:robert.zajdler%40pw.edu.pl?subject=
http://www.ans.pw.edu.pl/Wydzial/Zaklady/Zaklad-Prawa-Gospodarczego-i-Polityki-Gospodarczej
http://www.ans.pw.edu.pl/Wydzial/Zaklady/Zaklad-Prawa-Gospodarczego-i-Polityki-Gospodarczej
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POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

CENTRUM 
MODELOWANIA  
I ORGANIZACJI PRODUKCJI

NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

KONTAKT

dr inż. Cezary Szwed
cezary.szwed@pw.edu.pl

(+48) 22 849 94 43
http://www.wz.pw.edu.pl/Wydzial/Centrum-

Modelowania-i-Organizacji-Produkcji

# MODELOWANIE MATEMATYCZNE #MODELOWANIE SYMULACYJNE 
#MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH #ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
#HARMONOGRAMOWANIE PRODUKCJI #ALGORYTMY OPTYMALIZACYJNE 
#USPRAWNIENIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH #ANALIZA DANYCH 
PRODUKCYJNYCH #OPTYMALIZACJA W ENERGETYCE  
#BILANSOWANIE ZASOBÓW SYSTEMU ENERGETYCZNEGO

Centrum Modelowania i Organizacji Produkcji na Wydziale 
Zarządzania PW tworzy interdyscyplinarny Zespół 
pracowników naukowo-dydaktycznych zajmujących się 
szeroko rozumianą problematyką zarządzania produkcją.

Celem Centrum jest prowadzenie prac naukowo- 
-badawczych oraz realizacja projektów rozwojowych 
w otoczeniu gospodarczym. Do obszarów badawczych 
należą: 

 � zarządzanie produkcją (modelowanie i usprawnianie 
procesów produkcyjnych, planowanie i  sterowanie 
produkcją, techniczne przygotowanie produkcji), 

 � logistyka wewnętrzna przedsiębiorstwa (systemy trans-
portu wewnętrznego i magazynowania, kompletacja 
zamówień), 

 � ergonomia (modelowanie interakcji człowieka z oto-
czeniem), 

 � organizacja procesów biznesowych (modelowanie 
i usprawnianie procesów biznesowych, wspomaganie 
zarządzania organizacją), 

 � organizacja rynku energii (zarządzanie stroną popyto-
wą, optymalizacja wykorzystania zasobów, wspomaga-
nie decyzji biznesowych).

Wśród kluczowych przedsiębiorstw współpracujących 
z Centrum należy wymienić: Mennicę Polską S.A., Enea 
Innowacje Sp. z  o.o., Oracle Polska Sp. z  o.o., Siemens 
Industry Software Sp. z o.o., Intermarium Sp. z o.o., Mondi 
Warszawa Sp. z o.o., API Sp. z o.o oraz HoF Sp. z o.o.

OFEROWANE USŁUGI

W ramach badania i usprawniania funkcjonowania organizacji 
prowadzone są działania: 

 � definiowanie i  budowa modeli procesów biznesowych,  
z wykorzystaniem podejścia symulacyjnego, do zarządzania 
tymi procesami i przepływem pracy

 � opracowywanie sposobów wykorzystywania posiadanych  
narzędzi informatycznych do doskonalenia zarządzania przed-
siębiorstwami i organizacjami

 � opracowywanie i weryfikacja eksperymentalna jakościowych 
i ilościowych modeli oraz metod wspomagania podejmowania 
decyzji biznesowych

 � opracowywanie modeli i prowadzenie symulacji wybranych 
procesów krytycznych przedsiębiorstw i  organizacji,  
dla potrzeb przygotowywania planów reakcji na zagrożenia

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � KOMPUTEROWE LABORATORIUM ZARZĄDZANIA PRODUK-
CJĄ dysponujące szerokim wachlarzem specjalistycznych 
programów wykorzystywanych w zakresie:

 ◻ zarządzania produkcją – Tecnomatix PS, FlexSim, Teamcen-
ter, Simatic IT, Opcenter APS, Robcad, Merit Macrologic, 
IBM ILOG CPLEX

 ◻ zarządzania logistyką – Teamcenter, Tecnomatix PS, Flex-
Sim, Merit Macrologic, IBM ILOG CPLEX 

 ◻ organizacji procesów biznesowych – Flexsim,  
IBM WebSphere, Merit Macrologic

 ◻ ergonomii – Tecnomatix Jack, Robcad 
 ◻ organizacji rynku energii – IBM WebSphere, Merit Macrolo-

gic, IBM ILOG CPLEX

WYBRANE PROJEKTY

 � Analiza i ocena procesów produkcyjnych, w tym w okresie 
pandemii (Mennica Polska SA, 2019–2021)

 � Opracowanie projektów rozwiązań na potrzeby sektora 
elektroenergetycznego (we współpracy z Enea Innowacje, 
2017–2020)

 � Usprawnienie procesu nadruku (Heart on Fire Sp. z o.o., 
2019–2021)

 � Usprawnienie procesów produkcyjnych (Mondi Warszawa 
Sp. z o.o., 2019–2020)

 � Prowadzenie badań naukowych w zakresie modelowania 
i symulacji procesów biznesowych (we współpracy 
z przedsiębiorstwem Intermarium Sp. z o.o., 2018–2021)

http://www.wz.pw.edu.pl/Wydzial/Centrum-Modelowania-i-Organizacji-Produkcji
http://www.wz.pw.edu.pl/Wydzial/Centrum-Modelowania-i-Organizacji-Produkcji
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ZESPÓŁ 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  
I INNOWACJI
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

#ZARZĄDZANIE #INNOWACJE #PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 
#MODELE BIZNESOWE #NOWE PRODUKTY #NOWE RYNKI #PATENTY
#KULTURA INNOWACJI #WSPOMAGANIE DECYZJI #SIECI WSPÓŁPRACY 

KONTAKT

dr hab. Agnieszka Skala, prof. uczelni
agnieszka.skala@pw.edu.pl

(+48) 22 849 94 43, (+48) 22 234 84 32 
www.wz.pw.edu.pl/Wydzial/Uslugi-dla-biznesu

Zespół Przedsiębiorczości i  Innowacji działa na Wydziale  
Zarządzania PW. W ramach swoich działań: 

 � pomaga tworzyć startupy (także wewnątrz istniejących firm), 
 � ułatwia rozwój innowacji mikro, małym i średnim przedsię-

biorcom, 
 � wspiera firmy i instytucje w tworzeniu strategii oraz kultury 

dla innowacji.

Zespół projektuje i  wdraża trwałe procesy wychwytywania, 
selekcji i inkubacji pomysłów na innowacje. W kolejnym kroku 
pracuje z organizacją nad nowymi modelami biznesowymi, au-
dytuje modele istniejące i w razie potrzeby proponuje ich reo-
rientację. 

Prace Zespołu to także wdrożenie konkretnych narzędzi 
zarządzania innowacjami w organizacji, w tym: 

 � dobór i wdrożenie analityki biznesowej, 
 � dobór i wdrożenie systemów wspomagania decyzji,
 � zastosowanie metodyk zwinnych, 
 � tworzenie sieci współpracy, 
 � budowanie kompetencji menedżerów innowacji, 
 � dobór i wdrożenie narzędzi marketingu cyfrowego,
 � opracowanie strategii ochrony prawnej własności 

przemysłowej i intelektualnej.

Członkowie Zespołu współpracowali z takimi klientami, jak: 
PZU, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP),   
Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), Urząd Komunikacji Elek-
tronicznej, Urząd Miasta st. Warszawa, Komenda Główna Policji. 
Realizowali również indywidualne zlecenia przedsiębiorstw.

OFEROWANE USŁUGI

 � usługi projektowania i  wdrażania innowacji oraz tworzenia 
nowych modeli biznesowych w organizacjach

 � usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie: 
 ◻ zarządzania innowacjami 
 ◻ definiowania nowych modeli biznesowych, reorientacji 

i modyfikacji istniejących (audyt modeli biznesowych)
 ◻ marketingu cyfrowego
 ◻ przygotowania prezentacji inwestorskich lub projektowych

 � budowanie kompetencji zespołów w zakresie metodyki Lean  
startup

 � budowanie kompetencji menedżerów innowacji 
 � budowanie kultury innowacji w organizacji
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ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA 
PROCESOWEGO
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

#ZARZĄDZANIE PROCESOWE #MODELOWANIE I ANALIZA PROCESÓW 
#DOSKONALENIE PROCESÓW #ADAPTACJA BIZNESOWA MODELI PROCESÓW 
#OPTYMALIZACJA PROCESÓW #MODELE SYMULACYJNE PROCESÓW 
#ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI PROCESOWYMI 

Zespół zarządzania procesowego jest międzyjednostko-
wym zespołem pracowników Politechniki Warszawskiej.  

W  skład Zespołu wchodzi wyspecjalizowana kadra  
naukowo-badawcza, zajmująca się zarządzaniem 
procesowym, posiadająca specjalistyczną wiedzę  
w obszarze szeroko definiowanych procesów bizneso-
wych, w tym procesów produkcyjnych, logistycznych, 
oraz procesów finansowych. 

Oferowane przez Zespół usługi obejmują projekty,  
ekspertyzy i doradztwo w zakresie projektowania no-
wych procesów, analizy i modelowania istniejących pro-
cesów, ich symulacji i doskonalenia oraz optymalizacji 
przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania. 
Ponadto Zespół wykonuje analizy ryzyka operacyjnego 
(w tym pod kątem RODO) w procesach, identyfikując za-
soby krytyczne dla realizacji procesu, szacując poziom 
zagrożenia oraz wskazując właściwą strategię postępo-
wania z ryzykiem.  

Oferta Zespołu skierowana jest do przedsiębiorstw, 
uczelni i organizacji zainteresowanych wdrażaniem 
zarządzania procesowego oraz realizacją działań 
optymalizacyjnych.

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska
agnieszka.bitkowska@pw.edu.pl

(+48) 22 234 84 32
www.badawcza.pw.edu.pl/Sprawna-Uczelnia/

Zarzadzanie-procesowe-zakres-D31

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

Specjalistyczne programy dedykowane z obszarów:
 � zarządzania procesami biznesowymi (Flexsim, IBM WebSphere 

Business Modeler, Merit Macrologic, ADONIS, Sparx Systems 
Enterprise Architect) 

 � zarządzania produkcją (Tecnomatix PS, FlexSim, Teamcenter, 
Simantic, Preactor APS, Robcad, Merit Macrologic, IBM ILOG 
CPLEX) 

 � zarządzania logistyką (Teamcenter, Tecnomatix PS, FlexSim, Merit 
Macrologic, IBM ILOG CPLEX) 

 � zarządzania projektami (P2ware)

WYBRANE PROJEKTY

 � Model optymalizacji organizacji zarządzania policji w obszarze 
kosztów, transportu i  gospodarowania nieruchomościami 
(Komenda Główna Policji, MSWiA, 2010–2012) 

 � Ekspertyza projektu pt. „System wspomagający zarządzanie 
ryzykiem DSC Safety” (DSC Safety, 2020) 

 � Ekspertyza w zakresie analizy ryzyka i ciągłości działania na Gieł-
dzie Papierów Wartościowych w Warszawie (Zespół ekspercki  
ds. analizy i ciągłości działania GPW, 2019–2020) 

 � Optymalizacja procesów administracyjnych poprzez wprowa-
dzenie Zarządzania Procesowego ukierunkowanego głównie  
na projekty badawcze (IDUB PW, 2021) 

  OFEROWANE USŁUGI

 � opracowywanie, usprawnianie i doskonalenie procesów, 
w  tym biznesowych, produkcyjnych, logistycznych 
i  usługowych przedsiębiorstw oraz  procesów z zakresu 
zarządzania kryzysowego 

 � opracowywanie modeli procesów, w tym modeli symulacyj-
nych, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych 

 � optymalizacja procesów z wykorzystaniem różnych metod 
i narzędzi 

 � budowa mapy procesów organizacji
 � analiza procesów pod kątem oceny ryzyka, procesowe 

zarządzanie kosztami 
 � analiza procesów pod kątem identyfikacji wymagań 

funkcjonalnych i niefunkcjonalnych w kontekście wdrożenia 
lub projektowania narzędzi informatycznych

http://www.badawcza.pw.edu.pl/Sprawna-Uczelnia/Zarzadzanie-procesowe-zakres-D31
http://www.badawcza.pw.edu.pl/Sprawna-Uczelnia/Zarzadzanie-procesowe-zakres-D31


ZESPOŁY B+R

504 505POWRÓT DO SPISU TREŚCI

ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA 
LOGISTYCZNEGO
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

#LOGISTYKA #ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE #LOGISTYKA 4.0 #ZAOPATRZENIE
#ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW #PROCESY LOGISTYCZNE 
#OBSŁUGA KLIENTA #LOGISTYKA PRODUKCJI #DYSTRYBUCJA 
#TRANSPORT #SPEDYCJA #MAGAZYNOWANIE #CENTRA LOGISTYCZNE 
#LOGISTYCZNE ZABEZPIECZENIE PRODUKCJI ENERGII ODNAWIALNEJ 

Zespół Zarządzania Logistycznego tworzą pracownicy 
Wydziału Zarządzania PW, skoncentrowani w Zakładzie 
Zarządzania Produkcją, Procesami i Projektami. 

W  skład Zespołu wchodzi wyspecjalizowana kadra 
naukowo-badawcza, zajmująca się zarządzaniem 
logistycznym i szeroko pojętą logistyką, w tym przede 
wszystkim procesami logistycznymi, zarządzaniem 
łańcuchem dostaw, transportem i magazynowaniem, 
centrami logistycznymi oraz energią odnawialną. 

Oferowane przez zespół usługi obejmują projekty, 
ekspertyzy i usługi doradcze w zakresie logistyki, analizy 
i modelowania istniejących procesów logistycznych, 
ich symulacji i  doskonalenia oraz optymalizacji. 
W  tym celu wykorzystywane jest specjalistyczne 
oprogramowanie, pozwalające na wizualną symulację, 
a  następnie optymalizację procesów logistycznych 
w przedsiębiorstwie.  

Oferta Zespołu skierowana jest do wszystkich przedsię-
biorstw i organizacji chcących usprawnić efektywność 
procesów logistycznych i zmniejszyć ich koszty.  

KONTAKT

dr hab. inż. Waldemar Izdebski, prof. uczelni
waldemar.izdebski@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 86 93 
www.wz.pw.edu.pl/Wydzial/Pracownicy/

Waldemar-Izdebski 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � specjalistyczne programy dedykowane z  obszaru 
zarządzania logistyką:

 ◻ Teamcenter
 ◻ Tecnomatix PS
 ◻ FlexSim
 ◻ Merit Macrologic
 ◻ IBM ILOG CPLEX

WYBRANE PROJEKTY

 � Opracowanie dokumentacji wdrożeniowej innowacji 
procesowej pt. „System zarządzania produktywnością” (EFS 
POKL, PWSZ w Nysie, 2014–2015) 

 � Doradztwo oraz szkolenia z zakresu wdrożenia innowacji 
procesowej pt. „Zarządzanie oceną i wyborem kontrahen-
tów” (EFS POKL, PARP, 2015) 

 INNE OSIĄGNIĘCIA

 � opracowanie nowatorskiej metody oceny funkcjonowania 
centrów logistycznych 

 � opracowanie autorskiej metody badania produktywności 
przedsiębiorstw produkcyjnych ze szczególnym uwzględ-
nieniem procesów logistycznych 

OFEROWANE USŁUGI

 � opracowywanie, usprawnianie i doskonalenie procesów 
logistycznych 

 � opracowywanie modeli matematycznych procesów  
logistycznych, w tym modeli symulacyjnych – z wykorzysta-
niem posiadanych narzędzi informatycznych 

 � prowadzenie eksperymentów obliczeniowych i/lub symula-
cyjnych w zakresie opracowywanych modeli i algorytmów 

 � optymalizacja procesów logistycznych z wykorzystywaniem 
algorytmów optymalizacji procesów 

 � opracowywanie metod oceny funkcjonowania logistyki 
i modeli dojrzałości przedsiębiorstwa  

 � analiza wskaźnikowa procesów logistycznych 
 � badanie produktywności przedsiębiorstwa ze szczególnym 

uwzględnieniem logistyki 

http://www.wz.pw.edu.pl/Wydzial/Pracownicy/Waldemar-Izdebski
http://www.wz.pw.edu.pl/Wydzial/Pracownicy/Waldemar-Izdebski
http://www.wz.pw.edu.pl/Wydzial/Pracownicy/Waldemar-Izdebski
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ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA  
W OCHRONIE ZDROWIA
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI  

#RACHUNEK KOSZTÓW SZPITALI #FINANSOWANIE OCHRONY ZDROWIA 
#WYCENA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH #POMIAR DOKONAŃ W SZPITALACH 
#ZARZĄDZANIE PERSONELEM MEDYCZNYM #RACHUNKOWOŚĆ PODMIOTÓW 
LECZNICZYCH #ZARZĄDZANIE ZASOBAMI W OCHRONIE ZDROWIA 
#INFORMATYZACJA OCHRONY ZDROWIA #TELEMEDYCYNA

Zespół składa się z  pracowników Kolegium Nauk 
Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej 
w Płocku oraz Wydziału Zarządzania PW. Specjalizuje się 
w badaniach z zakresu ekonomii i finansów podmiotów 
leczniczych oraz zarządzania w ochronie zdrowia. 

Ważnym kierunkiem badań są problemy rachunku 
kosztów, budżetowania, nowoczesnych narzędzi po-
miaru dokonań w szpitalach i metod wyceny świadczeń  
zdrowotnych. Zespół prowadzi również badania dotyczą-
ce zarządzania zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia.  

Szczególne znaczenie w pracach Zespołu mają obec-
nie badania z zakresu telemedycyny w ramach projektu 
dotyczącego modelu pracy zdalnej dla placówek służby 
zdrowia w warunkach ograniczonej mobilności społecz-
nej.

KONTAKT

dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandri,  
prof. uczelni 

magdalena.kludacz@pw.edu.pl 
(+48) 723 094 049

  OFEROWANE USŁUGI

 � diagnoza sytuacji na lokalnym/regionalnym rynku ochrony 
zdrowia – podmioty lecznicze, kadry medyczne, aparatura 
medyczna 

 � wsparcie w opracowaniu polityki rachunkowości i rachunku 
kosztów dla podmiotów leczniczych 

 � pomiar i ocena dokonań podmiotów leczniczych 
 � sporządzanie analiz finansowych dla podmiotów leczni-

czych
 � badania satysfakcji pacjentów i  analizy statystyczne  

wyników tych badań 
 � konsultacje i ekspertyzy dotyczące problemów finansowych 

podmiotów leczniczych, restrukturyzacji, opracowania stra-
tegii 

 � prowadzenie badań jakościowych i ilościowych na potrzeby 
różnych interesariuszy systemu ochrony zdrowia 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � oprogramowanie Statistica 
 � oprogramowanie SPSS + AMOS 
 � oprogramowanie MACQDA

WYBRANE PROJEKTY

 � Model pracy zdalnej dla placówek służby zdrowia 
zapewniający ciągłą opiekę zdrowotną w  warunkach 
ograniczonej mobilności społecznej (IDUB against 
COVID-19, 2020–2022)  

WYBRANE PUBLIKACJE

 � Hawrysz L., Gierszewska G., Bitkowska A., The Research on Patient 
Satisfaction with Remote Healthcare Prior to and during the CO-
VID-19 Pandemic, International Journal of Environmental Research 
and Public Health, 18(10), 2021.

 � Kludacz-Alessandri M.A., Model wyceny świadczeń zdrowotnych dla 
lecznictwa szpitalnego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2017. 

 � Kludacz-Alessandri M., Baran W., Cygańska M., Raulinajtys-Grzy-
bek M., Stopień rozwoju rachunku kosztów w kontekście systemu 
informacyjnego szpitala, In: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 
159(103), 2019. 

 � Kludacz-Alessandri M., Hass-Symotiuk M., Kočišová K., Use of 
the DEA method to verify the performance model for hospitals,  
In: E & M Ekonomie a Management, 21(4), 2018.

 � Kludacz-Alessandri M., Hawrysz L., Korneta P., Gierszewska 
G., Pomaranik W., Walczak R. [i  in.], The impact of medical 
teleconsultations on general practitioner-patient communication 
during COVID-19: A case study from Poland  PLoS ONE, 2021.

 � Kočišová K., Cygańska M., Kludacz-Alessandri M., The application of 
data envelopment analysis for evaluation of efficiency of healthcare 
delivery for CVD patients, In: E & M Ekonomie a Management, 23(2), 
2020. 

 � Korneta P., Kluczyk-Alessandri M., Walczak R., The Impact of 
COVID-19 on the Performance of Primary Health Care Service 
Providers in a  Capitation Payment System: A  Case Study from 
Poland, In: International Journal of Environmental Research and 
Public Health, 18(4), 2021.

 � Raulinajtys-Grzybek M., Baran W., Cygańska M., Kludacz-Alessandri 
M., Macuda M., Model oceny dojrzałości rachunku kosztów 
w  szpitalu – koncepcja i  empiryczne wykorzystanie, In: Zeszyty 
Teoretyczne Rachunkowości, 102(158), 2019. 

 � Walczak R., Piekut M., Kludacz-Alessandri M.A. [i in.], Health care 
spending structures in Poland, Latvia, Lithuania and Estonia over 
the years as compared to other EU countries, In: Foundations of 
Management, 10, pp. 45–58, 2018.
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POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ZESPÓŁ BADAŃ RYNKU 

NAUKI SPOŁECZNE 

KONTAKT

dr Katarzyna Modrzejewska
Kierownik Działu Badań i Analiz CZIiTT PW

katarzyna.modrzejewska@pw.edu.pl
 (+48) 22 234 59 78 

https://www.cziitt.pw.edu.pl/o-cziitt/struktura-or-
ganizacyjna/dzial-badan-i-analiz/

#BADANIA RYNKU #BADANIA OPINII #BADANIA KONKURENCJI 
#BADANIA SPOŁECZNE #UŻYTECZNOŚĆ #USABILITY #UX 
#INTERACTION DESIGN #UCD #HCI #WYWIAD #IDI #FGI 
#FOCUS #ANKIETA #CAWI #CATI  

Zespół badań rynku funkcjonuje w ramach 
Działu Badań i Analiz Centrum Zarządzania 
Innowacjami i Transferem Technologii PW. 
Specjalizuje się w badaniach charakterystycznych 
dla nauk społecznych – jakościowych (wywiady 
pogłębione, zogniskowane wywiady grupowe, 
obserwacje, studia przypadku itp.) oraz ilościowych 
(eksperymenty, badania ankietowe, analiza   
i wizualizacja danych, budowa baz danych, 
analiza wskaźników itp.). Tworzą go doświadczeni 
specjaliści z zakresu socjologii, psychologii, 
informatyki czy kulturoznawstwa, co umożliwia 
realizację projektów, w których analizowane 
są m.in. złożone problemy interakcji człowieka  
z technologią.

Zespół z powodzeniem realizuje badania 
stosowane, które mają dostarczyć wiedzy 
gotowej do zastosowania w praktyce. Posiada 
doświadczenie w realizacji projektów badawczych 
zarówno dla sektora publicznego, jak i dla sektora 
prywatnego. 

WYBRANE PROJEKTY

 � Znaczenie myślenia wizualnego w procesie przyswajania 
informacji (MarkaPRO, 2018)

 � Badanie doświadczeń użytkowników serwisu internetowego 
(GERERE, 2016)

 � Diagnoza potrzeb prawników w zakresie wykorzystywania 
narzędzi informatycznych w usługach prawniczych (Fundacja 
LegalTech Polska, 2018)

 � Analiza materiałów wtórnych na potrzeby studium wykonalno-
ści w aplikacji grantowej firmy Solace na realizację projektów 
w ramach 2 Fazy w Instrumencie MŚP (Solace, 2017)

 � Analiza struktury treści strony internetowej Politechniki 
Warszawskiej i stron wydziałowych PW (Biuro ds. Promocji  
i Informacji PW, 2019)

 � Walidacja technik dostarczania niekrytycznych powiadomień 
bez rozpraszania uwagi użytkownika (WEiITI PW, 2018)

 � VIDO – Poprawa jakości widzenia za pomocą optyki dynamicz-
nej (WF PW, 2019–2022)

 � Walidacja techniki interakcji implicite, zwiększającej 
świadomość nadużywania urządzeń typu smartfon  (WEiTI 
PW, 2019)

 � InfoBot – metoda pozyskiwania informacji poprawiająca 
działalność organizacji (WEITI PW, WZ PW, 2021)

 � Badanie możliwości wykorzystania wyjaśnień modelu uczenia 
maszynowego do wykrycia błędnych predykcji (Zespół MI^2, 
WMiNI PW, od 2021)  

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � Focusownia – pracownia realizacji wywiadów grupowych, 
badań z użytkownikami

 � Pracownia Kreatywności (realizacja procesów design 
thinking i service design)

 � system do dystrybucji i zarządzania ankietami on-line 
(CADAS, LimeSurvey)  

 � oprogramowanie do analizy danych jakościowych (Atlas.ti)
 � oprogramowanie do analizy statystycznej (R Studio, SPSS, 

Statistica)
 � System Business Intelligence – tworzenie interaktywnych 

raportów, statystyk (Tableau)
 � oprogramowanie oraz skaner do przetwarzania ankiet 

papierowych (Remark Software)
 � programy do tworzenia grafiki, animacji, video oraz treści 

internetowych (Adobe Creative Cloud)
 � oprogramowanie do tworzenia infografik (Piktochart, 

Adobe)

OFEROWANE USŁUGI

 � badania potrzeb użytkowników lub odbiorców technologii 
(User Research)

 � badanie użyteczności produktu na bazie technologii (UX)
 � badania opinii, zachowań klientów 
 � identyfikacja grup odbiorców i sposobów korzystania  

z technologii
 � weryfikacja zasadności wdrożenia nowej technologii  

w świetle potrzeb odbiorców 
 � ocena cech rozwiązania: konstrukcja, funkcjonalności, 

przyjazność w obsłudze, czasochłonność, wzory użytko-
wania

 � analiza rynku i konkurencji, diagnozy trendów, np. na po-
trzeby budowy lub aktualizacji strategii rozwoju firmy

 � dostarczanie danych do budowy marki produktu / usługi 
 � projektowanie i testowanie interakcji człowieka z techno-

logią
 � testowanie produktów, walidacja prototypów
 � testy użyteczności serwisów internetowych

mailto:katarzyna.modrzejewska%40pw.edu.pl%0D?subject=
https://www.cziitt.pw.edu.pl/o-cziitt/struktura-organizacyjna/dzial-badan-i-analiz/
https://www.cziitt.pw.edu.pl/o-cziitt/struktura-organizacyjna/dzial-badan-i-analiz/
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EKONOMIA I FINANSE; NAUKI SOCJOLOGICZNE; NAUKI PRAWNE; 
PSYCHOLOGIA; INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA;  
NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI; NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#SZTUCZNA INTELIGENCJA (AI) #NAUKI SPOŁECZNE #NAUKI PRAWNE 
#NAUKI EKONOMICZNE #TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-TELEKOMUNIKACYJNE (ICT)  

W  skład Zespołu wchodzą pracownicy Wydziału 
Administracji i Nauk Społecznych, Wydziału Elektroniki 
i Technik Informacyjnych oraz Wydziału Samochodów  
i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej.  

Międzydyscyplinarny Zespół łączy perspektywy 
badawcze z  zakresu  technologii informacyjno 
-telekomunikacyjnych, nauk inżynieryjno-technicznych, 
oraz nauk społecznych (prawa, socjologii, psychologii, 
ekonomii) i nauk humanistycznych (filozofia). 

Członkowie Zespołu realizowali dotychczas projekty 
badawczo-rozwojowe, które finansowane były zarówno 
ze źródeł krajowych, Unii Europejskiej, jak i  sektora 
przedsiębiorstw. 

Realizowane projekty kładą nacisk na wykorzystanie 
sztucznej inteligencji w naukach społecznych, zwracając 
przy tym uwagę na potrzebę uwzględnienia czynnika 
ludzkiego w  technologiach wdrażających towary  
i usługi z wykorzystaniem technologii informacyjnych  
i komunikacyjnych.

KONTAKT

dr hab. Marek Jakubiak, prof. uczelni
marek.jakubiak@pw.edu.pl,  

mjakub@ans.pw.edu.pl
(+48) 22 234 64 22, (+48) 22 234 15 40 

ZESPÓŁ BADAWCZY 
HUMANISTYCZNYCH 
ASPEKTÓW SZTUCZNEJ 
INTELIGENCJI

WYBRANE PUBLIKACJE 

 � Woźniak C., Rola zasad współżycia społecznego w  prawie 
cywilnym – głos w sporze o istotę prawa, In: Zubelewicz J. (ed.): 
Spory o wartości: aspekty filozoficzne i administracyjno-prawne, 
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, pp. 126–137, 
Warszawa 2017, ISBN 978-83-7814-691-9

 � Woźniak C., Zagadnienia prawne e-biznesu, In: Prawne 
i  ekonomiczne zagadnienia e-biznesu, współautorstwo 
z  J. Szumigajem, D. Wilkowską-Kołakowską, Politechnika 
Warszawska – Ośrodek Kształcenia na Odległość, Warszawa 
2008-2017.

 � Woźniak C.,Legal effects of an electronic declaration of will in 
the polish civil law, In: Business and Informatics. Current trends 
(2), pp. 49–57, Kolegium Nauk Społecznych i  Administracji 
Politechniki Warszawskiej Warszawa, Sydney 2006, ISBN-13: 
978-83-85964-96-4

OFEROWANE USŁUGI

 � udział we wspólnych projektach badawczo-rozwojowych, 
w tym finansowych z programu Unii Europejskiej Horyzont 
Europa dotyczących sztucznej inteligencji i jej zastosowań

 � przygotowywanie opinii prawnych i ekspertyz dotyczących 
regulacji sztucznej inteligencji w sektorach gospodarki

 � przygotowanie projektów ocen skutków regulacji dotyczących 
sztucznej inteligencji w sektorach gospodarki

 � tworzenie projektów założeń lub projektów aktów prawnych 
lub dokumentów strategicznych

 � badania w zakresie modeli czynnika ludzkiego w wykorzysta-
niu sztucznej inteligencji 

 � bieżące doradztwo eksperckie w zakresie prac parlamentar-
nych, rządowych oraz samorządowych

WYBRANE PROJEKTY

 � TRANSrisk: Transitions pathways and risk analysis for 
climate change mitigation and adaptation strategies, 
finansowany z program Horyzont 2020 (studium przypadku 
„Systemu innowacji dla morskich farm wiatrowych w Polsce 
z wykorzystaniem procedury Technology Innovation System” 
w Polsce, 2018) 

 � Grasping Innovation in Europe through a closer iNterAction 
between HEIs and SMEs – GIENAHS (projekt międzynarodowy, 
10 partnerów z 6 państw członkowskich UE, finansowany ze 
środków programu Erasmus+/Horyzont 2020)

 � Badania nad stworzeniem ekologicznego samochodu 
dostawczego o innowacyjnym układzie napędowym (RPO WM 
2014–2020)

 � Metody symulacji i analizy sieci logistycznych operatorów 
pocztowych (NCBR, 2019–2022)

 � Elastyczne systemy przekazu i  przetwarzania danych dla 
heterogenicznych zastosowań IoT (NCBR, 2018–2020) 

mailto:marek.jakubiak%40pw.edu.pl?subject=
mailto:mjakub%40ans.pw.edu.pl?subject=
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CENTRUM 
PROJEKTOWANIA 
UNIWERSALNEGO (CPU)
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA; 
INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT

#PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE #PROJEKTOWANIE DLA WSZYSTKICH 
#DOSTĘPNOŚĆ #PROJEKTOWANIE BEZ BARIER #PRZESTRZEŃ DLA 
WSZYSTKICH #NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ #UCZELNIA DOSTĘPNA #BARIERY 
ARCHITEKTONICZNE #DESIGN FOR ALL #UNIVERSAL DESIGN

Centrum projektowania uniwersalnego Politechniki 
Warszawskiej jest nowo powołaną komórką na Wydziale 
Architektury PW dedykowaną dostępnemu środowisku 
życia dla wszystkich użytkowników, a  zwłaszcza  
dla osób z niepełnosprawnościami. 

CPU wykonuje prace na rzecz innych jednostek WA PW 
i PW oraz zlecenia zewnętrzne, w tym dla inwestorów, 
deweloperów, właścicieli i zarządców nieruchomości, 
a  także jednostek samorządu terytorialnego. 
Współpracuje również z organizacjami pozarządowymi 
i  środowiskami osób z  niepełnosprawnościami, 
z których rekrutują się eksperci i doradcy CPU.

W  skład Zespołu CPU oraz jego współpracowników 
wchodzą osoby specjalizujące się w projektowaniu uni-
wersalnym zarówno w kontekście architektonicznym 
(budynek), jak i urbanistycznym (miasto) oraz wzornic-
twa przemysłowego (projektowanie produktu). 

Zespół tworzą również specjaliści w zakresie edukacji 
włączającej zarówno na poziomie akademickim, jak i na 
innych poziomach kształcenia. Rada Naukowa CPU to 
wybitni specjaliści w zakresie projektowania uniwersal-
nego oraz szeroko pojętych badań związanych z kształ-
towaniem środowiska życia człowieka. 

KONTAKT

prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek, 
dr inż. arch. Anna Nowak

cpu.arch@pw.edu.pl 
(+48) 22 628 28 87

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � symulatory ograniczeń (np. geriatrycznych, ciąży, wózków 
dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, kul itp.) 

PUBLIKACJE I PRACE BADAWCZE

 � Brutkowski M., Projektowanie uniwersalne: dobre przykłady, 
w: Zawód: Architekt, 9–10 (69), 2019.

 � Brutkowski M., Zapisy prawa budowlanego dotyczące 
osób z niepełnosprawnościami, In: Solarek K. (ed.), Miasto 
dostępne jako jedno z wyzwań zintegrowanego planowania, 
2017.

 � Kuryłowicz E., Projektowanie uniwersalne: udostępnianie 
otoczenia osobom niepełnosprawnym, Vademecum 
Rehabilitacji, Warszawa: Centrum Badawczo-Rozwojowe 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 1996.

 � Skierniewska M., Określanie warunków kształcenia  
dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności w zarzą-
dzaniu uczelnią, In: Lisiński M., Dzieńdziora J., Wróbel M. 
(eds.), Współczesne trendy zarządzania organizacjami, 2018.

 � Solarek K. (eds.): Miasto dostępne jako jedno z wyzwań zin-
tegrowanego planowania, Studia Komitetu Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju PAN, vol. CLXXVI, 2017.

  OFEROWANE USŁUGI

 � doradztwo eksperckie przy projektach koncepcyjnych, 
budowlanych i wykonawczych inwestycji 

 � projekty adaptacji i zwiększenia dostępności obiektów bu-
dowlanych i przestrzeni otwartych 

 � włączanie ekspertów ds. dostępności do konsultowania pro-
jektów inwestycyjnych od podstaw każdego przedsięwzięcia 
budowlanego, w celu wczesnego implementowania zasad 
projektowania uniwersalnego

 � doradztwo związane ze wspieraniem implementacji projek-
towania uniwersalnego w proces planowania, projektowania 
oraz tworzenia produktów

 � doradztwo w  zakresie wprowadzania i  integracji zasad 
projektowania uniwersalnego do programów nauczania  
oraz w organizacji kursów edukacyjnych i szkoleniowych

 � ekspertyzy dostępności architektonicznej
 � audyty dostępności
 � szkolenia i warsztaty (w tym tzw. living labs) dla studen-

tów oraz absolwentów kierunków technicznych dotyczące  
projektowania uniwersalnego i  dostępności – szkolenia 
w ujęciu architekotniczno-urbaistycznym oraz interdyscypli-
narnym (szeroko pojęte środowisko zbudowane – architek-
tura, urbanistyka, transport, komunikacja, instalacje i inne)

 � szkolenia i  kursy zapewniające specjalistyczne porady 
i  informacje stronom zaangażowanym we wdrażanie 
i promowanie standardów dostępności
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ZESPÓŁ PODSTAW 
I PROJEKTOWANIA 
KONSTRUKCJI 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA;
INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT; BUDOWNICTWO

 #ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE #SYSTEMY KONSTRUKCYJNE 
 #KONSTRUKCJE CZĘŚCI PODZIEMNYCH #MODERNIZACJA OBIEKTÓW 
ZABYTKOWYCH #KONSTRUKCJE WSPORNIKOWE #OPTYMALIZACJA STRUKTUR 
#BUDYNKI WYSOKIE #SZKŁO KONSTRUKCYJNE #STRUKTURY MOBILNE 

Zespół podstaw i projektowania konstrukcji działa na 
Wydziale Architektury PW. Zajmuje się problematyką 
związaną z  projektowaniem konstrukcji w  ujęciu 
interdyscyplinarnym obejmującym zagadnienia zarówno 
inżynierskie, jak i architektoniczno-budowlane. 

Przedmiotem prowadzonych przez Zespół badań są:
 

 � przyszłościowe rozwiązania materiałowo-konstruk-
cyjne, 

 � kształtowanie struktur przekryć dużych rozpiętości, 
 � kształtowanie obiektów nietypowych, np. budynków 

o konstrukcjach wspornikowych, 
 � optymalizacja struktur prętowych, 
 � kształtowanie konstrukcyjno-przestrzenne podziem-

nych części budynków, 
 � aspekty techniczne w modernizacji obiektów zabyt-

kowych,
 � analizy oddziaływania głębokiego fundamentowania 

na zabudowę sąsiednią,
 � rozwój budownictwa wysokiego, systemy konstruk-

cyjne wieżowców, 
 � zastosowanie szkła konstrukcyjnego - elewacje i prze-

krycia, 
 � struktury mobilne obiektów budowlanych.

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Hanna Michalak,  
prof. dr hab. inż. Wiesław Rokicki

hanna.michalak@pw.edu.pl,  
wieslaw.rokicki@pw.edu.pl

(+48) 22 628 53 70 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � współpraca z akredytowanymi laboratoriami budowlanymi
 � młotek Schmidta – badania nieniszczące betonu

WYBRANE PROJEKTY

 � Projekt Międzynarodowego Centrum Kongresowego 
w Katowicach (MCK, 2011–2015)

 � Projekt rozbudowy Biblioteki Raczyńskich w  Poznaniu 
(2010–2013) 

 � Projekt siedziby firmy Agora S.A. przy ul. Czerskiej w War-
szawie (2000–2002)

 � Ekspertyza techniczna dotycząca stanu technicznego Ho-
telu Warszawa (2005)

 � Ekspertyza techniczna dotycząca stanu technicznego 
Domu Towarowego SMYK w Warszawie (2013)

 � Ekspertyza techniczna konstrukcji schodów kaskadowych 
prefabrykowanych na Stadionie Narodowym w Warszawie 
(2011)

PUBLIKACJE

 � Kotwica J., Konstrukcje drewniane w  budownictwie 
tradycyjnym, Arkady, Warszawa, 2004.

 � Michalak H., Garaże wielostanowiskowe. Projektowanie 
i realizacja, Arkady, Warszawa, 2009.

 � Michalak H., Pyrak S., Domy jednorodzinne. Konstruowanie 
i obliczanie, Arkady, Warszawa, 2003.

 � Pawłowski A. Zb., Cała I., Budynki wysokie, Oficyna 
Wydawnicza PW, Warszawa 2013.

 � Rokicki W., Formy wspornikowe w architekturze domów 
indywidulanych, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2018.

 � Rokicki W., Konstrukcja w  eurytmicznej architekturze, 
Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2006.

 OFEROWANE USŁUGI

 � doradztwo eksperckie przy projektach konstrukcyjno- 
-budowlanych  

 � doractwo eksperckie przy inwentaryzacjach konstruk-
cyjnych i  ekspertyzach stanu technicznego obiektów  
budowlanych 

 � prace studialne w zakresie prowadzonych badań 
 � projekty koncepcyjne rozwiązań konstrukcyjnych w obiek-

tach budowlanych

INNE OSIĄGNIĘCIA

 � Wyróżnienie „Laur Buildera 2018” za wieloletnią działalność 
naukową, dydaktyczną i ekspercką na rzecz edukacji mło-
dych inżynierów budownictwa oraz rozwoju nowoczesnego 
budownictwa w Polsce dla członkini Zespołu

 � Nagroda Buildera „Osobowość branży budowlanej 2019 r.” 
dla członka Zespołu

 � Przedstawicielka Zespołu jest redaktor naczelną miesięczni-
ka Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa 
„Inżynieria i Budownictwo” 

 � Przedstawiciel Zespołu jest członkiem Zespołu doradcze-
go  PFR w  zakresie opracowania systemu prefabrykacji  
dla programu Mieszkanie Plus

 � Przedstawiciel Zespołu jest członkiem Komisjai Architekto-
niczno-Artystycznej przy Kurii Metropolitalnej Warszawskiej 

mailto:hanna.michalak%40pw.edu.pl%2C%20%20?subject=
mailto:wieslaw.rokicki%40pw.edu.pl%20?subject=
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PRACOWNIA 
BUDOWNICTWA
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA; 
INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT; 
ARCHITEKTURA WNĘTRZ; BUDOWNICTWO; 
EDUKACJA; EKOLOGIA

#BUDOWNICTWO PROEKOLOGICZNE #BIONIKA W ARCHITEKTURZE  
#BIOMIMETYKA W ARCHITEKTURZE #OPTYMALIZACJA MATERIAŁOWA
#NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BUDOWLANA 
#BADANIA KOMFORTU CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWEGO 

Pracownia budownictwa jest jednostką na Wydziale 
Architektury PW zajmującą się zagadnieniami tech-
nicznymi obiektów architektonicznych. Prowadzi 
badania w zakresie nowoczesnych technologii mate-
riałowych oraz systemów i technologii budowlanych,  
które pozwalają na kształtowanie architektury poprzez 
dobór rozwiązań technicznych. 

Wśród zainteresowań członków Zespołu wyróżniają się 
technologie proekologiczne pozwalające na projekto-
wanie w myśl idei zrównoważonego rozwoju poprzez 
rozwiązania techniczne i minimalizację zużycia mate-
riału w elementach budowlanych, z uwzględnieniem 
materiałów, technologii i wzorców bionicznych w ar-
chitekturze. 

Pracownia Budownictwa może wykonywać prace  
na rzecz innych jednostek PW oraz zlecenia ze-
wnętrzne, w  tym dla inwestorów, deweloperów, 
właścicieli i  zarządców nieruchomości. Pracow-
nia współpracuje z  innymi podmiotami, tworząc  
budynki badawczo-eksperymentalne, takie jak  budynek 
w technologii ziemi ubijanej w Pasłęku. 

Członkowie i współpracownicy Zespołu specjalizują się 
w interdyscyplinarnych rozwiązaniach technicznych 
w architekturze. Szczególne zainteresowania są kiero-
wane w kierunku technologii proekologicznych (w tym 
ziemnych) oraz bionicznych. Prowadzone badania sku-
piają się na komforcie termicznym i wilgotnościowym, 
minimalizacji zużycia materiałów oraz nowoczesnych 
metodach stosowanych w procesie budowlanym.

KONTAKT

dr inż. arch. Jerzy Górski
jerzy.gorski@pw.edu.pl

(+48) 22 234 55 43

 INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � urządzenia umożliwiające pomiary wilgotności 
i temperatury, punktu rosy przegród budowlanych oraz 
wykonanie zdjęć termowizyjnych

PUBLIKACJE I PRACE NAUKOWE

 � Górski J., Nowak A., Kołłątaj M., Resilience of Raw-Earth 
Technology in the Climate of Middle Europe Based on 
Analysis of Experimental Building in Pasłęk in Poland, 
Sustainability, 13(23), 2021. 

 � Górski J., Klimowicz J., Nowak A., Application of pro-
ecological building technologies in contemporary 
architecture, In: Current Topics and Trends on Durability 
of Building Materials and Components: proceedings 
of the XV edition of the International Conference on 
Durability of Building Materials and Components 
(DBMC 2020) Barcelona, 2020.

 � Górski J., Klimowicz J., Kształtowanie architektury 
proekologicznej – budownictwo z  surowej ziemi. 
Realizacja i  eksploatacja doświadczalnego budynku 
w  Parku Ekologicznym w  Pasłęku, Środowisko 
Mieszkaniowe, 22, 2018.

 � Górski J., Architectural Education and the Reality of the 
Ideal: Environmental design for innovation in the post-
crisis words, European Association for Architectural 
Education, 2013.

 � Nowak A., Architectural and structural optimization 
research of structural forms topologically transformed, 
Procedia Manufacturing , 44, 2020.

 � Nowak A., Kształtowanie bionicznych powierzchni 
strukturalnych w architekturze współczesnych elewacji, 
2017.

OFEROWANE USŁUGI

 � szkolenia i warsztaty dla studentów oraz absolwentów 
kierunków technicznych dotyczące nowoczesnych technologii 
budowlanych, technologii proekologicznych (w tym technologii 
ziemi ubijanej), bionicznych, projektowania interdyscyplinarnego, 
metod projektowych minimalizacji zużycia materiału 

 � szkolenia i kursy zapewniające specjalistyczne porady i infor-
macje stronom zaangażowanym we wdrażanie i promowanie  
proekologicznych rozwiązań budowlanych

 � doradztwo eksperckie przy projektach koncepcyjnych w rozwią-
zaniach architektoniczno-budowlanych

 � doradztwo eksperckie w  zakresie zaleceń i  wytycznych  
oraz rozwiązań technicznych dotyczących stosowania technolo-
gii ziemnych oraz możliwości ich implementacji w Polsce

 � analizy i porównania technologii proekologicznych
 � doradztwo w zakresie doboru i implementacji technologii budow-

lanych w tym proekologicznych w projektach budowlanych
 � badania nad efektywnością proekologicznych rozwiązań 

architektonicznych na przykładzie budynków badawczo- 
-eksperymentalnych

 � badania nad komfortem termicznym i wilgotnościowym

INNE OSIĄGNIĘCIA

 � Outstanding Earthen Architecture in Europe, 2011
 � Nagroda Ministra Rozwoju za pracę doktorską „Kształtowanie 

bionicznych powierzchni strukturalnych w architekturze współ-
czesnych elewacji” dla członka Zespołu, 2019

 � Budynek eksperymentalny w technologii ziemi ubijanej w Pasłę-
ku zaprojektowany przez członków Zespołu, 2012

mailto:jerzy.gorski%40pw.edu.pl%20?subject=
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ZESPÓŁ TECHNOLOGII  
PLANARNYCH

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Romuald B. Beck, 
dr inż. Piotr Wiśniewski

romuald.beck@pw.edu.pl, 
piotr.wisniewski@pw.edu.pl

(+48) 22 182 12 17, (+48) 22 182 11 89
www.cezamat.eu/oferta-wspolpracy/nasze-laboratoria 
www.cezamat.eu/oferta-wspolpracy/uslugi-badawcze

#ELEKTRONIKA SCALONA #MATERIAŁY PÓŁPRZEWODNIKOWE 
#WYTWARZANIE WARSTW #ODWZOROWANIE KSZTAŁTÓW 
#PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI #TRAWIENIE WARSTW

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA;  
NAUKI FIZYCZNE; NAUKI CHEMICZNE;  
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 

Zespół Technologii Planarnych Centrum Zaawansowanych 
Materiałów i Technologii CEZAMAT PW prowadzi prace związane 
z modelowaniem i technologią przyrządów półprzewodnikowych. 
Prowadzone badania dotyczą przyrządów CMOS, diod tunelowych 
MOS/MIM, elementów pamięciowych oraz technologii 
nanostruktur na potrzeby przyrządów mikroelektroniki i fotoniki.  
Ponadto prowadzone są badania nad technologią przyrządów 
półprzewodnikowych opartych o  GaN oraz materiały 2D 
(w szczególności grafen) na potrzeby detekcji promieniowania THz.  

Jego prace skupiają się na wytwarzaniu różnorodnych struktur, 
przyrządów i układów – zarówno elektronicznych, jak i fotonicznych. 
Mogą one znaleźć zastosowanie w wielu obszarach życia takich 
jak komunikacja (transfer i przetwarzanie informacji), transport, 
bezpieczeństwo, pozyskiwanie energii z otoczenia i zarządzanie nią  
czy ochrona zdrowia.

Zespół współpracuje z  różnymi jednostkami naukowymi 
i badawczymi. Jest otwarty na zawiązywanie współpracy z nowymi 
partnerami oraz prowadzenie prac zarówno pilotażowych,  
jak i  docelowych w  różnych projektach międzynarodowych  
oraz krajowych. Dzięki zapleczu, w postaci parku maszynowego, 
które umożliwia prowadzenie produkcji pilotażowej lub małoseryjnej. 
Zespół jest również otwarty na współpracę z  partnerami 
przemysłowymi. 

Posiada szeroką wiedzę na temat poszczególnych grup procesów. 
Podczas współpracy chętnie zaproponuje optymalne rozwiązanie 
zadania technologicznego, biorąc pod uwagę wady i  zalety 
poszczególnych metod. Zespół jest otwarty na prowadzenie 
prac badawczo-rozwojowych i  pilotażowych, a także na analizę 
przedstawionego zagadnienia pod kątem wyboru metod i procesów 
do realizacji zaproponowanych projektów.

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy  
(HR-SEM) Auriga 60 firmy Carl Zeiss 

 � mikroskop optyczny Axio firmy Carl Zeiss
 � elipsometr spektroskopowy Uvisel2 firmy Horiba Jobin Yvon 

(zakres spektrum pomiarowego: 190 nm – 2100 nm) 
 � system do bondingu EVG510/200 firmy EVGroup (EVG) 
 � urządzenie do centrowania i naświetlania masek EVG6200NT 

/200/TB firmy EVGroup (EVG) 
 � system przygotowania podłoży Spin|Step SpinMask 300 firmy 

AP&S 
 � półautomatyczne stacje do nanoszenia warstw rezystu (emulsji 

światłoczułej) oraz jej wywoływania firmy EVGroup (EVG) 
 � urządzenie do trawienia w plazmie chlorowej oraz fluorowej za 

pomocą jonów reaktywnych (RIE – ang. Reactive Ion Etching) 
PlasmaPro 100 ICP (ang. Inductively Coupled Plasma) firmy 
Oxford Instruments 

 � urządzenie do osadzania warstw metodą rozpylania 
magnetronowego (w tym także reaktywnego) PlasmaPro 400 
firmy Oxford Instruments 

 � urządzenie do osadzania w plazmie metodą PECVD (ang. Plasma 
Enhanced Chemical Vapour Deposition) PlasmaPro 100 firmy 
Oxford Instruments wykorzystywane do osadzania warstw 
dwutlenku krzemu (SiO2), azotku krzemu (SiNₓ), tlenko-azotku 
krzemu (SiOₓNy), krzemu amorficznego (a-Si) 

 � implantator jonów FLEXion 200 firmy IBS do implantacji jonów
 � urządzenia do obróbki chemicznej podłoży (etch/clean) (ang. 

batch spray) firmy Siconnex
 � urządzenie do litografii wiązką elektronową JBX-9300FS firmy 

Jeol
 � dwa zestawy pieców horyzontalnych do procesów średnio- 

i wysokotemperaturowych firmy Thermco oraz LPCVD (ang. Low 
Pressure Chemical Vapour Deposition)

 � chemia rezystów – zestaw urządzeń firmy Sawatec 
umożliwiający kontrolowaną obróbkę termiczną rezystów

 � piec typu RTP (Rapid Thermal Processing) do prowadzenia 
procesów w temperaturze do 1450oC 

OFEROWANE USŁUGI 

 � opracowanie technologii przyrządów półprzewodnikowych złożonych 
z sekwencji pojedynczych procesów 

 � przygotowanie powierzchni: usunięcie pozostałości po produkcji 
podłoży oraz po wcześniejszych etapach produkcyjnych

 � wytwarzanie warstw
 � definiowanie kształtów – odwzorowanie struktur z dokładnością do 

kilkunastu nanometrów
 � usuwanie materiału z próbki w sposób kontrolowany metodami:

 ◻ trawienia suchego
 ◻ trawienia mokrego

 � modyfikacja właściwości elektrycznych, optycznych, chemicznych 
i  mechanicznych warstw wytworzonych na wcześniejszym etapie  
za pomocą procesów domieszkowania, obróbki termicznej lub bombar-
dowania wysokoenergetycznymi jonami

 � charakteryzacja – kontrola kształtu, wymiarów i właściwości wytworzo-
nych warstw, struktur i przyrządów

WYBRANE PROJEKTY

 � Technologie układów fotoniki scalonej na zakres średniej podczerwieni 
(MIRPIC) (NCBR, TECHMATSTRATEG, 2021–2023) 

 � Opracowanie nowej klasy łatwo przestrajanych, sterowanych polem 
elektrycznym falowodowych układów optofluidycznych w  postaci 
mikrokanałów, wytworzonych w PDMS i wypełnionych materiałem 
ciekłokrystalicznym (IDUB, FOTECH-1, 2020) 

 � Badanie zjawiska tunelowania międzypasmowego między 
niskowymiarowymi gazami nośników w  polowym tranzystorze 
tunelowym (NCN, PRELUDIUM, 2019–2022) 

 � Rozwój platformy fotoniki scalonej na bazie azotku krzemu dla pasma 
widzialnego do zastosowań sensorycznych (MNiSW, Inkubator 
Innowacyjności 4.0, 2021–2022) 

mailto:romuald.beck%40pw.edu.pl?subject=
mailto:piotr.wisniewski%40pw.edu.pl%20?subject=
http://www.cezamat.eu/oferta-wspolpracy/nasze-laboratoria
http://www.cezamat.eu/oferta-wspolpracy/uslugi-badawcze


ZESPOŁY B+R

528 529POWRÓT DO SPISU TREŚCI

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ZESPÓŁ FOTONIKI  
SCALONEJ 

KONTAKT

mgr inż. Mateusz Słowikowski
mateusz.slowikowski@pw.edu.pl 

(+48) 22 182 11 79
www.cezamat.eu/oferta-wspolpracy/nasze-laboratoria 
www.cezamat.eu/oferta-wspolpracy/uslugi-badawcze

#AZOTEK KRZEMU #FOSFOREK INDU #FOTONIKA KRZEMOWA 
#SCALONE UKŁADY FOTONICZNE #BIOSENSORY

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA;  
NAUKI FIZYCZNE; NAUKI CHEMICZNE 

Zespół Fotoniki Scalonej działa w  ramach Działu 
Inteligentnych Systemów Półprzewodnikowych 
(SEMINSYS) w Centrum Zaawansowanych Materiałów 
i  Technologii CEZAMAT PW. We współpracy 
z Zakładem Optoelektroniki Instytutu Mikroelektroniki 
i Optoelektroniki na Wydziale Elektroniki i   Technik  
Informacyjnych PW realizuje badania podstawowe 
i  przemysłowe oraz prowadzi prace rozwojowe 
w  zakresie projektowania, symulacji, wytwarzania 
oraz charakteryzacji scalonych przyrządów i układów 
fotonicznych. 

W  dorobku Zespołu znajdują się m.in. scalone  
elementy fotoniczne działające w  świetle widzial-
nym prowadzące światło, dzielące moc optyczną  
oraz de-/multipleksery wyprodukowane na platformie 
materiałowej azotku krzemu. Członkowie Zespołu 
posiadają także doświadczenie w pracy z elementami 
i układami fotonicznymi wytworzonymi na bazie fosfor-
ku indu oraz SOI. Działania Zespołu Fotoniki Scalonej 
skupiają się na przyrządach znajdujących zastoso-
wanie w biosensorach, czujnikach środowiskowych  
oraz w aplikacjach naukowych. 

Zaplecze technologiczne pozwala na samodzielne 
wytwarzanie warstw tlenków i azotków o zakładanych 
grubościach oraz modyfikowania tych warstw. Dostęp-
ne techniki pomiarowe umożliwiają określenie ich pa-
rametrów materiałowych. W ten sposób informacje 
o wytworzonych warstwach są danymi startowymi 
symulacji elementów fotonicznych.
 

 Zastosowanie litografii wiązką elektronową w procesie wytwarza-
nia pozwala na prototypowanie elementów i układów fotonicznych  
bez konieczności wytwarzania masek fotolitograficznych. Zwiększa to 
szybkość prototypowania elementów i daje większą elastyczność mię-
dzy kolejnymi iteracjami prototypowania. W realizowanych projektach 
możliwe jest także zastosowanie klasycznej fotolitografii. Posiadana 
przez Zespół linia technologiczna pozwala na wytwarzanie układów na 
podłożach 2”, 4” i 8”. Zaplecze pomiarowe, którym dysponuje Zakład 
Optoelektroniki IMiO PW, umożliwia natomiast pełną charakteryzację 
prototypowanych fotonicznych układów scalonych. 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy (HR-SEM) 
Auriga 60 firmy Carl Zeiss 

 � mikroskop optyczny Axio firmy Carl Zeiss
 � elipsometr spektroskopowy Uvisel2 firmy Horiba Jobin Yvon (zakres 

spektrum pomiarowego: 190 nm – 2100 nm) 
 � półautomatyczne stacje do nanoszenia warstw rezystu (emulsji 

światłoczułej) oraz jej wywoływania firmy EVGroup (EVG) 
 � urządzenie do trawienia w plazmie chlorowej oraz fluorowej za 

pomocą jonów reaktywnych (RIE – ang. Reactive Ion Etching) 
PlasmaPro 100 ICP (ang. Inductively Coupled Plasma) firmy Oxford 
Instruments 

 � urządzenia do obróbki chemicznej podłoży (etch/clean) (ang. batch 
spray) firmy Siconnex

 � urządzenie do litografii wiązką elektronową JBX-9300FS firmy Jeol 
 � zestaw pieców horyzontalnych do procesów LPCVD (ang. Low 

Pressure Chemical Vapour Deposition) firmy Thermco

OFEROWANE USŁUGI

 � projektowanie i symulacje scalonych elementów oraz układów 
fotonicznych o funkcjonalności zgodnej z intencjami zamawia-
jącego

 � wytwarzanie elementów i układów fotonicznych zaprojekto-
wanych przez Zespół lub na podstawie dostarczonych plików 
projektowych

 � charakteryzacja optyczna i elektryczna elementów oraz ukła-
dów fotonicznych

WYBRANE PROJEKTY

 � Rozwój platformy fotoniki scalonej na bazie azotku krzemu dla 
pasma widzialnego do zastosowań sensorycznych (MNiSW, 
Inkubator Innowacyjności 4.0, 2021–2022)

 � Opracowanie nowej klasy łatwo przestrajanych, sterowanych 
polem elektrycznym falowodowych układów optofluidycznych 
w postaci mikrokanałów, wytworzonych w PDMS i wypełnionych 
materiałem ciekłokrystalicznym (IDUB, FOTECH-1, 2020)

 � Technologie układów fotoniki scalonej na zakres średniej 
podczerwieni (MIRPIC) (NCBR, TECHMATSTRATEG, 2021–2023)
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#OPTYKA #STRUKTURY DYFRAKCYJNE #MIKROSOCZEWKI 
#EUV #X-RAY #HOLOGRAFIA #E-BEAM

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA;  
NAUKI FIZYCZNE; INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Zespół Technologii Struktur Optycznych Centrum Zaawanso-
wanych Materiałów i Technologii CEZAMAT PW zajmuje się 
projektowaniem, modelowaniem i wytwarzaniem precyzyj-
nych elementów optycznych za pomocą procesów typowych  
dla półprzewodnikowej linii technologicznej. Owa techno-
logia bazuje na fotolitografii, elektronolitografii, nanoszeniu 
warstw oraz trawieniu jonowym. 

Członkowie Zespołu opracowali także technologię wytwa-
rzania struktur fazowych w procesie elektronolitografii typu 
grayscale, który umożliwia naświetlanie struktur o zmien-
nej wysokości w ramach pojedynczego procesu. Struktury 
te mogą być wykonywane na płaskich podłożach, zarówno 
zwierciadlanych, jak i przezroczystych, oraz na membranach 
o grubości rzędu 100 nm. Większość elementów jest wyko-
nywana z PMMA – odpornego chemicznie polimeru o wła-
ściwościach optycznych w zakresie widzialnym zbliżonych 
do szkła.

W  jego dorobku znajdują się m.in. soczewki Fresnela  
i kinoformy o grubości od 0,5 do 3 µm i średnicy rzędu milime-
trów, hologramy odbiciowe i transmisyjne o submikronowym 
wymiarze piksela, siatki dyfrakcyjne oraz matryce mikroso-
czewek. 

Opracowano także metodę wykonywania transmisyjnych 
rentgenowskich struktur dyfrakcyjnych umieszczonych  
na membranie z azotku krzemu, z wymiarami poniżej 50 nm. 
Możliwe jest również wykonywanie metastruktur z polimeru, 
krzemu lub metalu, o komórce podstawowej mniejszej niż 
długość fali.

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy 
(HR-SEM) Auriga 60 firmy Carl Zeiss 

 � mikroskop optyczny Axio firmy Carl Zeiss
 � półautomatyczne stacje do nanoszenia warstw rezystu 

(emulsji światłoczułej) oraz jej wywoływania firmy 
EVGroup (EVG) 

 � urządzenie do litografii wiązką elektronową JBX-9300FS 
firmy Jeol 

 � urządzenie do trawienia w  plazmie chlorowej oraz 
fluorowej za pomocą jonów reaktywnych (RIE – ang. 
Reactive Ion Etching) PlasmaPro 100 ICP (ang. Inductively 
Coupled Plasma) firmy Oxford Instruments 

OFEROWANE USŁUGI

 � projektowanie i modelowanie elementów optycznych o funkcjonal-
ności zgodnej z intencjami zamawiającego

 � wytwarzanie mikrosoczewek i innych struktur fazowych w PMMA
 � wytwarzanie specjalistycznych siatek dyfrakcyjnych
 � wytwarzanie struktur dyfrakcyjnych na zakres dalekiego nadfioletu
 � wytwarzanie metastruktur z elementami o wymiarach od 50 nm 

wzwyż

WYBRANE PROJEKTY

 � Macierze elementów dyfrakcyjnych do zastosowań w  układach  
interfejsów optycznych fotonicznych układów scalonych (IDUB, POB 
FOTECH-2, 2021–2022)

 � Zaawansowane materiały i metody amplitudowo-fazowej, bezpikselo-
wej modulacji światła w holografii generowanej komputerowo (IDUB, 
POB FOTECH-2, 2021–2022)
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Przemysł półprzewodnikowy kształtowany jest obecnie w dużej 
mierze przez potrzeby Internetu rzeczy (ang. Internet of Things 
IoT). Od 2010 roku obserwowany jest bezprecedensowy wzrost 
rynku IoT. Jego przewidywana wartość w  2025 jest 8 razy 
większa niż obecnie.

Obecnie na każdego człowieka na Ziemi przypada aż 7 urządzeń 
IoT. Wzrost rynku IoT mógłby być jeszcze szybszy, jednak jest 
hamowany przez brak alternatywy dla baterii i przewodów. 
Każde urządzenie wymaga zasilania, przy tak ogromnej ilości 
urządzeń rzetelny serwis/wymiana baterii są bardzo trudne, 
zasilanie przewodami jest kosztowne i utrudnia modyfikacje 
instalacji. Ponadto ludzkość boryka się z  globalnymi 
wyzwaniami: stale rosnącym zapotrzebowaniem na energię 
oraz wzrostem temperatury i stężenia CO2 w atmosferze. Czyni 
to wszelkie innowacje w dziedzinie alternatywnego zasilania 
szczególnie istotnymi. 

Zespół Mikro-Generatorów Energii Centrum Zaawansowanych 
Materiałów i  Technologii CEZAMAT PW koncentruje się  
na opracowywaniu innowacyjnych technik produkcji energii 
ze strat (np. ciepła, drgań, ruch powietrza, pływów wody) 
lub rozproszonych źródeł energii (np. światło). Pomimo 
że energia wyprodukowana z  takich źródeł jest bardzo 
niewielka, w  wielu przypadkach jest ona wystarczająca  
do całkowitego pokrycia potrzeb energetycznych specjalnie  
do tego celu zaprojektowanych węzłów sieci IoT (zużywających 
~100 µJ/cykl).

W związku z tym, że wspólną cechą produkcji energii ze strat 
jest mała moc wyjściowa generatorów, poszukuje się róż-
nych metod jej zwiększenia. W Zespole opracowana zosta-
ła metoda impulsowej pracy termogeneratora prowadząca 
do 2,5-krotnej poprawy względem konwencjonalnej pracy.  
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#INTERNET RZECZY #TERMOELEKTRYKA 
#TERMO-GENERATORY KOMPATYBILNE Z CMOS 
#KONTROLA ROZPŁYWU CIEPŁA W NANOSTRUKTURACH 
#KONTROLA NAPRĘŻEŃ MECHANICZNYCH W SKALI NANO

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA;  
NAUKI FIZYCZNE; INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Prowadzone są również prace nad budową termogeneratora wyko-
rzystującego cienką warstwę krzemu oraz platform umożliwiających 
charakteryzację termiczną materiałów 2D i nanodrutów krzemowych.  
Dodatkowo, celem prac Zespołu jest również budowa innowacyjnych 
konwerterów z rozproszonych źródeł energii. Takie źródła występują 
wszędzie na Ziemi, a generator może produkować energię bez względu 
na miejsce instalacji.

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy (HR-SEM) 
Auriga 60 firmy Carl Zeiss 

 � mikroskop optyczny Axio firmy Carl Zeiss
 � elipsometr spektroskopowy Uvisel2 firmy Horiba Jobin Yvon (zakres 

spektrum pomiarowego: 190 nm – 2100 nm) 
 � urządzenie do centrowania i naświetlania masek EVG6200NT /200/

TB firmy EVGroup (EVG) 
 � półautomatyczne stacje do nanoszenia warstw rezystu (emulsji 

światłoczułej) oraz jej wywoływania firmy EVGroup (EVG) 
 � urządzenie do trawienia w plazmie chlorowej oraz fluorowej za 

pomocą jonów reaktywnych (RIE – ang. Reactive Ion Etching) 
PlasmaPro 100 ICP (ang. Inductively Coupled Plasma) firmy Oxford 
Instruments 

 � urządzenie do osadzania warstw metodą rozpylania 
magnetronowego (w tym także reaktywnego) PlasmaPro 400 firmy 
Oxford Instruments 

 � urządzenia do obróbki chemicznej podłoży (etch/clean) (ang. batch 
spray) firmy Siconnex

 � urządzenie do litografii wiązką elektronową JBX-9300FS firmy Jeol 
 � chemia rezystów – zestaw urządzeń firmy Sawatec umożliwiający 

kontrolowaną obróbkę termiczną rezystów
 � aparatura elektroniczna (oscyloskopy, zasilacze, mierniki)

OFEROWANE USŁUGI

 � wytwarzanie cienkich membran krzemowych
 � wytwarzanie nanodrutów krzemowych
 � struktury na podłożach SOI
 � pomiary mocy w skali mikro i nano
 � charakteryzacja termiczna i mechaniczna nanostruktur

WYBRANE PROJEKTY

 � Ultra-Low PoweR technologIes and MEmory architectures  
for IoT (UE, Horyzont 2020, PRIME, 2015–2019)
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#INTERNET RZECZY #SIECI KOMUNIKUJĄCYCH SIĘ CZUJNIKÓW 
#SIEĆ MESH #MONITORING #SMART CITIES

Celem działań prowadzonych przez Zespół Internetu 
Rzeczy Centrum Zaawansowanych Materiałów 
i Technologii CEZAMAT PW jest uruchomienie produkcji 
energooszczędnych układów scalonych, bazującychna 
rezultatach prac badawczo-rozwojowych prowadzonych  
w ramach programu PRIME ECSEL EU. 

We współpracy z ST Microelectronics Zespół opracował 
system monitoringu rozproszonego – samoorganizującą 
się sieć komunikujących się czujników. Opracowany został 
nowoczesny, ultra-niskomocowy ekosystem Internetu 
rzeczy dla inteligentnego miasta i inteligentnego życia. 

Wszystkie krytyczne elementy systemu: bezprzewodowe 
węzły sieci (hardware i firmware), oprogramowanie serwera 
komunikacyjnego oraz oprogramowanie wizualizacyjne, 
zostały opracowane w Centrum Zaawansowanych 
Materiałów i Technologii CEZAMAT.  W realizacji tego 
zadania szczególną rolę odgrywała specjalizacja Zespołu  
– urządzenia elektroniczne o ultra-niskim poborze mocy. 

Autonomiczny system monitoringu bazujący na rozwiązaniu 
opracowanym przez Zespół może być dostosowany do 
potrzeb klienta za pomocą funkcji zdefiniowanych przez 
dobór czujników (czujnik światła, czujnik wilgotności, 
czujnik temperatury, czujnik CO2, czujnik ciśnienia, 
akcelerometr, biosensory itp.). 

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA;
INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � aparatura elektroniczna (oscyloskopy, zasilacze, mierniki)

WYBRANE PROJEKTY

 � Ultra-Low PoweR technologIes and MEmory architec-tures for IoT 
(UE, Horyzont 2020, PRIME, 2015–2019)

 � Autonomiczny system cyfrowej inspekcji przestrzeni i nadzoru 
inwestycyjnego z wykorzystaniem UAV oraz mobilnych stacji 
dokujących (AREP, podwykonawstwo, 2020–2021)

OFEROWANE USŁUGI

 � opracowanie oprogramowania na potrzeby sieci komunikujących 
się czujników zgodnie z wymaganiami zamawiającego

 � ewaluacja i optymalizacja istniejących rozwiązań

Rozwiązania o ultra-niskim poborze mocy przeznaczone są 
do pracy z podzespołami pozyskującymi rozproszoną energię 
otoczenia, takimi jak generatory termoelektryczne (moduły 
Peltiera), pozwalające na zasilanie czujnikowych węzłów sieci 
przez co najmniej 20 lat bez konieczności wymiany baterii  
lub innych usług serwisowych. 

Oferowane rozwiązania są kompatybilne ze standardem 
komunikacji bezprzewodowej IEEE802.15.4, wykorzystują 
IPv6 oraz TLS, nie wymagają wymiany baterii, umożliwiają 
pracę bez serwisu przez ponad 20 lat oraz są rozwijane 
w samokonfigurującej się architekturze elastycznie 
dostosowującej się do topografii sieci i gwarantującej wysoką 
niezawodność działania nawet w przypadku awarii pewnej 
liczby jej węzłów. 

Obszary, w których mogą znaleść zastosowanie technologie 
rozwijane przez Zespół, to m.in.: automatyka (Dom, Biuro, 
Budynek, Duża powierzchnia, Magazyny), monitoring, mo-
nitoring zajętości, Smart Cities, konstelacje nanosatelitów 
i dronów, monitoring środowiska oraz monitoring rolnictwa 
(Smart Agriculture).
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#BIOMATERIAŁY #INŻYNIERIA TKANKOWA 
#ODDZIAŁYWANIE BIOLOGICZNE #BIOTECHNOLOGIA  
#ELEKTROPRZĘDZENIE

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA; INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 

Działalność Pracowni Biomateriałów i  Inżynierii Tkanko-
wej Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii 
CEZAMAT PW obejmuje opracowywanie nowych roz-
wiązań w  zakresie wytwarzania rusztowań tkankowych, 
lokalnych systemów dostarczania substancji bioaktyw-
nych, w tym leków, oraz różnego rodzaju struktur w opar-
ciu o  biomateriały na bazie funkcjonalnych polimerów, 
polimerów naturalnych oraz kompozytów, a także metali. 
Efekty prac Zespołu znajdują zastosowanie w takich dzie-
dzinach, jak inżynieria tkankowa, medycyna regeneracyj-
na i  implantacyjna oraz szeroko pojęta biotechnologia.  

Prowadzona działalność skupia się zarówno na projektowa-
niu, wytwarzaniu i charakteryzacji właściwości fizykoche-
micznych otrzymywanych struktur z zastosowaniem zaawan-
sowanych technik badawczych, jak i na badaniach nad ich 
biozgodnością i aplikacyjnością w warunkach in vitro.  

Prowadzone prace dotyczą przede wszystkim:
 � wytwarzania trójwymiarowych rusztowań polimero-

wych do zastosowań w  medycynie regeneracyjnej  
(ze szczególnym naciskiem na struktury na bazie włó-
kien wytwarzanych metodą elektroprzędzenia z roz-
tworu),

 � charakteryzacji biomateriałów w warunkach in vitro 
oraz in vivo,

 � wytwarzania włóknin/membran do zastosowań biotech-
nologicznych,

 � syntezy biomateriałów polimerowych.

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � stanowisko do syntezy 
 � infrastruktura do prowadzenia hodowli komórkowych in 

vitro
 � dostęp do infrastruktury do wytwarzania oraz charaktery-

zacji materiałów włóknistych uzyskiwanych metodą elek-
troprzędzenia z roztworu

OFEROWANE USŁUGI

 � wytwarzanie włóknin i trójwymiarowych struktur włókni-
stych metodą elektroprzędzenia z roztworu

 � charakteryzacja właściwości fizykochemicznych oraz cyto-
toksyczności elektroprzędzonych struktur na bazie polime-
rów i kompozytów

WYBRANE PROJEKTY

 � Nowa metoda regeneracji krążka międzykręgowego (NCBR, 
2020–2023)

 � Opracowanie kompozycji metaliczno-polimerowych  
oraz technologii wytwarzania na ich bazie włóknin warstwo-
wych o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i filtra-
cyjnych dla produktów sanitarnych oraz ochrony medycznej 
(NCBR,  POIR, 2020–2023)
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#LAB ON CHIP #HODOWLE KOMÓRKOWE #NANOTECHNOLOGIE 
#MIKROFLUIDYKA #DIAGNOSTYKA POINT-OF-CARE

NAUKI CHEMICZNE; INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA 

Pracownia Biotechnologii Medycznej Centrum Zaawansowa-
nych Materiałów i Technologii CEZAMAT PW zajmuje się bada-
niami dotyczącymi nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia 
chorób, w szczególności chorób onkologicznych. Prowadzone 
są w niej badania wykorzystujące mikrosystemy przepływowe 
do tworzenia zaawansowanych modeli komórkowych – systemy 
Lab on a chip. 

Zespół pracowni skupia się na prowadzeniu hodowli komórko-
wych w celu poszukiwania nowych strategii przeciwnowotwo-
rowych oraz badań przesiewowych nanomateriałów. Prowadzo-
ne są zautomatyzowane długoterminowe hodowle komórkowe/
tkankowe na microchipach. W ramach prac Zespołu rozwijane 
są również bezznacznikowe metody analizy hodowli komórko-
wych w warunkach mikroprzepływowych.

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � mikroskop konfokalny Zeiss Axio Observer 7 z LSM 900 oraz 
z detektorem Airyscan 2

 � mikroskop odwrócony z kontrastem fazowym Nikon TS2 
z fluorescencją i kamerą Fi3

 � czytnik fluorescencji i luminescencji Spectramax iD3
 � cytometr przepływowy Beckman-Coulter CytoFlex 
 � inkubator HeraCell
 � inkubator CO2 z wytrząsaniem NB203 QS
 � inkubator CO2/O2 NB 203 XL
 � komory laminarne KS12 Thermo Fisher
 � niskociśnieniowy system plazmowy Diener Atto

OFEROWANE USŁUGI

 � prowadzenie hodowli komórkowych
 � testy toksyczności/biokompatybilności
 � projektowanie i wytwarzanie systemów Lab on a chip do ho-

dowli i testów komórkowych 

WYBRANE PROJEKTY

 � HoLoC – holografia na chipie. Bezznacznikowa metoda 
obrazowania dysfunkcji mitochondriów w mikrosystemie Lab 
on Chip (IDUB, BIOTECHMED-1, 2020–2021)

 � Badania nad zastosowaniem systemów Lab-on-a-chip  
do analizy regeneracji komórek serca (NCN, SONATA BIS 9, 
2020–2024)

 � Opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania miniatu-
rowych urządzeń diagnostycznych do szybkiego oznaczania 
biomarkerów w płynach fizjologicznych i  innych próbkach 
biologicznych (NCBR, POIR, 2018–2022)
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#MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA #MIKROSKOPIA KONFOKALNA 
#NANOSZENIE WARSTW METALI SZLACHETNYCH

NAUKI CHEMICZNE; INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA; 
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 

Pracownia  Badań Fizykochemicznych i Charakteryzacji Centrum Za-
awansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT PW mieści urzą-
dzenia do nowoczesnego obrazowania materiałów biologicznych. 
Posiada wysokiej klasy skaningowy mikroskop elektronowy firmy Hi-
tachi dedykowany pracom z materiałami pochodzenia biologicznego.  
 
Na potrzeby przygotowania próbek do obserwacji pod mikroskopem 
elektronowym Pracownia wyposażona jest w napylarkę plazmową 
zdolną do nanoszenia nanometrycznych warstw metali szlachet-
nych na powierzchnie próbek. Nowoczesny mikroskop z  syste-
mem konfokalnym firmy Zeiss pozwala zaś prowadzić badania na 
kulturach mikroorganizmów i komórkach organizmów wyższych.   

Zespół działający w Pracowni zajmuje się badaniami naukowymi, 
a także oferuje usługi komercyjne.

W ramach prac wykonywane jest również obrazowanie różnego ro-
dzaju materiałów, w tym w szczególności materiałów pochodzenia 
biologicznego na potrzeby m.in. inżynierii materiałowej, farmakologii, 
nanotechnologii, projektowania urządzeń do magazynowania energii 
przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego oraz mikro-
skopu konfokalnego. 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � skaningowy ultrawysokorozdzielczy mikroskop elektronowy 
Hitachi SU8230

 � mikroskop Zeiss Axio Observer 7 z systemem konfokalnym LSM 
900

 � napylarka Quorum Q150

OFEROWANE USŁUGI

 � obrazowanie przy użyciu mikroskopu elektronowego
 � obrazowanie przy użyciu mikroskopu konfokalnego
 � nanoszenie warstw metali szlachetnych

WYBRANE PROJEKTY

 � Nowa metoda regeneracji krążka międzykręgowego (NCBR,  
2020–2023)

 � Od nowych materiałów funkcjonalnych do ogniw sodowo-jono-
wych – elektrochemiczne magazynowanie energii w erze post-
-lithium (IDUB ENERGYTECH-1 Power, 2020–2021)

 � Lipofilowa nanoformulacja kwasu alendronowego do uwalniania 
transdermalnego (środki własne PW, 2020–2021)
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#NANOTECHNOLOGIE #ELEKTRONIKA DRUKOWANA 
#NANOMATERIAŁY #BIOINŻYNIERIA #IMPERCEPTIBLE 
ELECTRONICS #WEARABLE ELECTRONICS #TEKSTRONIKA 
#ELEKTRONIKA ELASTYCZNA #ELEKTRONIKA PAPIEROWA

NAUKI CHEMICZNE; INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA; 
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA;  
AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA 

Pracownia Elektroniki Drukowanej i Montażu Struktur Centrum Zaawan-
sowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT PW prowadzi obszerne 
badania w zakresie wytwarzania struktur i obwodów drukowanych z wy-
korzystaniem zaawansowanych technik poligraficznych. W laboratorium 
opracowywane są ponadto nowatorskie rozwiązania dotyczące zastoso-
wania elektroniki drukowanej m.in. w biosensorach, elektronice noszonej, 
tekstronice czy fotowoltaice. Pracownia wyposażona jest również w apa-
raturę umożliwiającą wytwarzanie nanomateriałów węglowych, jak na 
przykład CNT w postaci dywanowej.

Interdyscyplinarny Zespół naukowców skupia osoby posiadające wie-
dzę i doświadczenie w różnych dziedzinach nauki takich jak: chemia, 
elektronika, elektrotechnika, automatyka, mechanika, bioinżynieria czy 
materiałoznawstwo.

Jednym z kluczowych obszarów badawczych realizowanych w laborato-
rium jest opracowywanie funkcjonalnych i zaawansowanych materiałów 
dedykowanych pod konkretne zastosowania w elektronice drukowanej. 
Liczna aparatura obejmująca urządzenia do wytwarzania i homogenizacji 
past, tuszów i atramentów umożliwia tworzenie unikatowych materiałów 
do konkretnych aplikacji. W dalszym procesie wyposażenie pracowni po-
zwala na charakteryzację i badania właściwości reologicznych, elektrycz-
nych i mechanicznych materiałów drukarskich.

Istotnym elementem procesu wytwarzania elektroniki drukowanej jest 
proces utwardzania, suszenia i spiekania wydruków, możliwy do przepro-
wadzenia w naszym laboratorium. Piece i suszarki komorowe umożliwiają 
procesy temperaturowe nawet do 1200 oC, dodatkowe linie UV oraz IR 
pozwalają zaś na zastosowanie podłoży wrażliwych na wysoką tempe-
raturę. 

Tworzone przez Zespół badawczy struktury elektroniczne znajdują zasto-
sowanie jako tensory, elektrody zbierające w fotowoltaice, mikroukłady 
elektroniczne czy sensory stosowane w bioinżynierii, chemii oraz biologii. 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � maszyna do druku (Aurel C920) 
 � maszyna do druku aerozolowego (Optomec 300aj)
 � biodrukarka BioX
 � mikroskop cyfrowy z profilometrem KEYENCE VHX-900F
 � zestaw suszarek (suszarka laboratoryjna Pol-eko SLW 53, 

suszarka próżniowa VO 400 Memmert z pompą Weich MPC 
302Z, suszarka z wymuszonym obiegiem powietrza Memmert, 
suszarka UV, suszarka UV Beltron, BE 20/120W/II, piec muflowy 
Czylok FCF7SHM)

 � aparatura pomiarowa (miernik uniwersalny 34461A, 
nanowoltomierz z zestawem sond temperaturowych Keithley 
2182A/E)

 � prasa termotransferowa
 � pakowarka próżniowa Komorowa Stalgast 691310
 � stanowisko do wykonywania połączeń metodą Flip-chip Fine 

Placer pico
 � stanowisko do pomiaru lepkości, reometr Brookfield  RS CPS, 

wiskozymetr DV2T 
 � homogenizator ultradźwiękowy YC505 Sonics
 � ucierak moździerzowy (Retsch RM200 - stal kwasoodp.)
 � mieszadła magnetyczne z grzaniem i termoparą 
 � mikser planetarny KAGAKU
 � laboratoryjne stanowisko do pomiaru masy 
 � piec dedykowany do wytwarzania CNT w postaci dywanowej

WYBRANE PROJEKTY

 � Funkcjonalne materiały kompozytowe do drukowalnych sen-
sorów do telerehabilitacji – Eukines (NCBR, Techmatstrateg-III, 
2021–2023)

 � Opracowanie kompozycji metaliczno-polimerowych oraz 
technologii wytwarzania na ich bazie włóknin warstwowych 
o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i filtracyjnych dla 
produktów sanitarnych lub ochrony medycznej (NCBR, POIR, 
2020–2023)

 � Emerging Printed Electronics Research Infrastructure 
(EMERGE) (UE, Horyzont 2020, 2021–2025)

 � Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych 
do zastosowań w  bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych 
(podwykonawstwo) (NCBR, Techmatstrateg-II, 2019–2021

 � Funkcjonalna SSL w innowacyjnej autorskiej technologii Masterpress 
S.A. (NCBR, 2019–2021) 

OFEROWANE USŁUGI

 � opracowanie materiałów do technik drukarskich pod dedykowane 
zastosowania

 � charakteryzacja i badania materiałów stosowanych w elektronice 
drukowanej 

 � opracowanie rozwiązań elektroniki drukowanej, elastycznej, 
tekstroniki pod wymagane zastosowanie 

 � badania w komorze szoków termicznych i komorze klimatycznej oraz 
badania wytrzymałościowe

 � skalowanie technologii drukarskich do skali przemysłowej  
– przygotowanie do wdrożenia do produkcji

 � wykonywanie biowydruków 3D  
 � wykonywanie funkcjonalnych wydruków na podłożach 

trójwymiarowych
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#SYSTEMY PODAWANIA LEKÓW #BIOMATERIAŁY  
#ODDZIAŁYWANIA BIOLOGICZNE  
#SYNTEZA POLIMERÓW I NANOCZĄSTEK  
#MATERIAŁY INTELIGENTNE

NAUKI CHEMICZNE; INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA; 
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 

Pracowania Syntezy i Oczyszczania Biokoniugatów  Cen-
trum Zaawansowanych Materiałów i  Technologii CEZAMAT 
PW prowadzi badania w  obszarze syntezy polimerów, bio-  
i  nanomateriałów organicznych i  nieorganicznych, materia-
łów hybrydowych, biodegradowalnych kompozytów na bazie 
polimerów naturalnych na potrzeby diagnostyki medycznej, 
nowoczesnej farmakoterapii oraz zastosowań w implantologii.  

Jednym z  obszarów badawczych jest synteza materiałów  
inteligentnych, czyli reagujących na bodźce zewnętrzne  
takie jak temperatura, zmiany pH, pole magnetyczne czy światło 
UV. Obecnie w tym obszarze badania koncentrują się głównie  
na biodegradowalnych poliuretanach z  pamięcią kształtu  
oraz ich kompozytach. Badania obejmują projektowanie materia-
łów polimerowych o dobrze zdefiniowanych właściwościach funk-
cjonalnych, a także badanie zależności struktura – właściwości.  

Synteza nanocząstek metalicznych, niemetalicznych, poli-
merowych jako nośników substancji biologicznie czynnych 
jest kolejnym obszarem badawczym rozwijanym w pracowni.  
Badania obejmują opracowywanie metod wytwarzania,  
jak również metody immobilizacji fizycznej i chemicznej grup 
funkcyjnych. W obszarze zainteresowań pracowni jest również 
opracowywanie parametrów syntezy i wytwarzania materiałów 
hybrydowych i koniugatów polipeptyd/polimersyntetyczny.

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � chromatograf HPLC z detektorem PDA
 � stanowisko do syntezy

OFEROWANE USŁUGI

 � analiza HPLC 

WYBRANE PROJEKTY

 � Lipofilowa nanoformulacja kwasu alendronowego do uwalniania 
transdermalnego (środki własne PW, 2020–2021)

 � Naskórna hydrożelowa nanoformulacja kwasu alendronowego 
do uwalniania transdermalnego (NCBR, LIDER XI, 2021–2023)

 � Opracowanie kompozycji metaliczno-polimerowych  
oraz technologii wytwarzania na ich bazie włóknin warstwowych 
o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i filtracyjnych  
dla produktów sanitarnych lub ochrony medycznej (NCBR, POIR, 
2020–2023) 
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#SYSTEMY PODAWANIA LEKÓW #BIOMATERIAŁY 
#ODDZIAŁYWANIA BIOLOGICZNE #IMPLANTY 

NAUKI CHEMICZNE; INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA; 
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 

Pracownia Inżynierii Powierzchni i Systemów Podawania 
Leków Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii 
CEZAMAT PW zajmuje się tworzeniem nowych technologii 
biomateriałowych, rozwiązujących problemy z zakresu terapii 
celowanej oraz medycyny implantacyjnej i regeneracyjnej. 

Prowadzone prace skupiają się w obszarze poszukiwania, 
syntezy i  charakteryzacji materiałów implantacyjnych,  
powierzchni biozgodnych i hemozgodnych, a także systemów 
podawania leków i innych substancji aktywnych. Podejście 
Zespołu do otrzymywania materiałów przeznaczonych  
do kontaktu z żywymi tkankami charakteryzuje się zastoso-
waniem procesów przebiegających w roztworach wodnych 
bezpośrednio na powierzchni biomateriału z maksymalnym 
ograniczeniem zastosowania rozpuszczalników organicz-
nych.

Szczególnie ważnym aspektem działania Pracowni jest 
badanie oddziaływań biomateriałów z komórkami i tkankami, 
z  naciskiem na testy cytotoksyczności in vitro. Ponadto 
analizowane są właściwości fizykochemiczne biomateriałów 
oraz ich powierzchni. Pracownia ma także możliwość 
analizy parametrów komórek przy zastosowaniu cytometrii 
przepływowej. 

Prowadzone prace obejmują przede wszystkim:

 � modyfikację powierzchni polimerów i metali w celu uzyskania 
materiałów o wysokiej biozgodności,

 � tworzenie rusztowań i innych struktur polimerowo-metalo-
wych do zastosowania jako implanty kości i chrząstki,

 � tworzenie nowych formulacji nieorganiczno-organicznych 
mających zdolność przenoszenia terapeutyków, bazując  
na selektywnym celowaniu,

 � modyfikcję formulacji leków mającą na celu zwiększenie ich 
biodostępności, biozgodności oraz czasu uwalniania,

 � hodowle in vitro komórek ssaczych,
 � testy cytotoksyczności: XTT, MTT, MTS, LDH itp.,
 � ocenę metabolizmu, różnicowania, proliferacji komórek, 
 � obserwacje mikroskopowe komórek oraz powierzchni mate-

riałów: mikroskopię optyczną, fluorescencyjną, konfokalną.

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � cytometr przepływowy Beckman-Coulter CytoFlex
 � mikroskop konfokalny Zeiss Axio Observer Z1 z LSM 800
 � mikroskop odwrócony z  kontrastem fazowym Nikon TS2 

z fluorescencją i kamerą Fi3
 � diagnostyczny mikroskop odwrócony z kontrastem fazowym 

MW-50
 � czytnik fluorescencji i luminescencji Spectramax iD3
 � infrastruktura niezbędna do hodowli komórkowych in vitro

WYBRANE PROJEKTY

 � Nowa metoda regeneracji krążka międzykręgowego (NCBR, 
2020–2023)

 � Naskórna hydrożelowa nanoformulacja kwasu alendro-
nowego do uwalniania transdermalnego (NCBR, LIDER XI, 
2021–2023)

 � Szybka diagnostyka COVID-19 przy użyciu sensorów po-
wierzchniowego rezonansu plazmonowego (IDUB against 
COVID-19, 2020–2021)

OFEROWANE USŁUGI

 � hodowla komórek
 � wizualizacja komórek i ocena ich żywotności
 � testy cytotoksyczności wg normy ISO 10993-5
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#SENSORY I BIOSENSORY #SYSTEMY PODAWANIA LEKÓW #BIOMATERIAŁY 
#DIAGNOSTYKA POINT-OF-CARE #MIKROFLUIDYKA

NAUKI CHEMICZNE; INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA; 
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 

Pracownia Mikrofluidyki i Analitycznych Systemów Przepływowych 
jest częścią Działu BioNano Technologii Centrum Zaawansowanych 
Materiałów i Technologii CEZAMAT PW. Zajmuje się projektowaniem 
i wytwarzaniem mikroukładów przepływowych z przeznaczeniem  
do nowoczesnych mikrourządzeń medycznych. Opracowywane są 
w niej urządzenia diagnostyczne typu PoCT i urządzenia do prowa-
dzenia badań przedklinicznych w systemach Lab-On-Chip. 

Dodatkowo, w  ramach Pracowni tworzona jest infrastruktura 
pozwalająca na operowanie cieczami w mikrourządzeniach w tym 
mikrozawory czy mikromieszalniki oraz moduły elektroniczno-
-mechaniczne wymuszające przepływ w  chipach/kasetach 
diagnostycznych.

WYBRANE PROJEKTY

 � Opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania miniaturowych 
urządzeń diagnostycznych do szybkiego oznaczania biomarkerów 
w płynach fizjologicznych i innych próbkach biologicznych (NCBR, 
POIR, 2018–2022)

 � Opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania miniaturo-
wych urządzeń diagnostycznych do szybkiego wykrywania wirusa  
SARS-CoV-2 w próbkach biologicznych w trybie POCT (NCBR, POIR, 
2020–2022)

 � HoLoC – holografia na chipie. Bezznacznikowa metoda obrazowa-
nia dysfunkcji mitochondriów w mikrosystemie Lab on Chip (IDUB, 
BIOTECHMED-1, 2020–2021)

 � Opracowanie kompozycji metaliczno-polimerowych oraz techno-
logii wytwarzania na ich bazie włóknin warstwowych o właściwo-
ściach przeciwdrobnoustrojowych i filtracyjnych dla produktów 
sanitarnych lub ochrony medycznej (NCBR, POIR, 2020–2023)

 � Przenośne mikrourządzenie do szybkiej diagnostyki zakażeń 
beta-koronawirusami, w tym SARS-CoV, MERS-CoV oraz nowym 
koronawirusem SARS-CoV-2 (NCBR, TANGO IV, 2020–2021)

 � Opracowanie systemu Lab-on-a-chip do badania i selekcji plem-
ników stosowanych w procedurze zapłodnienia pozaustrojowego 
(IDUB, 2020–2021)

 � Badania nad zastosowaniem systemów Lab-on-a-chip do analizy 
regeneracji komórek serca (NCN, SONATA BIS 9, 2020–2024) 

OFEROWANE USŁUGI

 � projektowanie systemów/elementów mikroprzepływowych
 � wytwarzanie struktur metodą mikrofrezowania

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � mikroskop stereoskopowy Zeiss SteREO Discovery V20
 � frezarka Datron Neo Series 2 
 � system do mikroobróbki laserowej VLS 2.30 Universal Laser 

Systems
 � system do mikroobróbki  laserowej ULTRA X6000 Universal 

Laser Systems
 � frezarka Minitech CNC Mini-Mill/4
 � prasa laboratoryjna 12T Carver
 � mini spektrometr światłowodowy Avantes AvaSpec-

Mini2048CL-UVI25
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#BIOMATERIAŁY #ODDZIAŁYWANIA BIOLOGICZNE 
#INŻYNIERIA GENOMOWA #MIKROBIOLOGIA #KULTURY KOMÓRKOWE

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA; 
NAUKI CHEMICZNE 

Działania Pracowni Biologii i Diagnostyki Molekularnej Patogenów 
Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT 
PW skupiają się na prowadzeniu badań w zakresie: mikrobiologii,  
biologii molekularnej patogenów, immunologii i  immunoterapii,  
oraz poszukiwaniu nowych rozwiązań terapeutycznych w chorobach 
infekcyjnych. 

W szczególności aktywność badawcza Zespołu koncentruje się na:
 � opracowaniu uniwersalnej platformy z użyciem niereplikujących 

adenowirusów, jako uniwersalnych oraz wysoce immunogennych 
wektorów – adiuwantów w połączeniu z wyselekcjonowanymi 
epitopami CoV-19 (czynnika etiologicznego SARS-COVID-19). 
Założenia badawcze mają charakter aplikacyjny i przyczynią się 
do konstrukcji oraz szybkiego testowania szczepionek ochron-
nych przeciwko COVID-19 i innym chorobom wirusowym. Bada-
nia realizowane są w ramach współpracy z ośrodkami krajowymi 
(NIZP-PZH, UJ) i zagranicznymi (Uniwersytet w Padwie, Włochy). 
Poznanie patogenezy COVID-19 możliwe jest w oparciu o modele 
badawcze 2D i 3D w ramach współpracy interdyscyplinarnej,

 � opracowaniu nowych i efektywnych metod immunoterapii w le-
czeniu pacjentów z nowotworami (np. międzybłoniakiem opłu-
cnej, czerniakiem) z wykorzystaniem terapii łączonej, tj. wirusa 
onkolitycznego kodującego ICOS ligand – czynnik stymulujący 
aktywację limfocytów T oraz anti-PD1 (inhibitor immunologiczne-
go punktu kontroli PD-1). Prowadzone  badania dotyczą indukcji 
specyficznej odpowiedzi immunologicznej, poznanie mechani-
zmu działania terapii łączonej i biologii nowotworu oraz opraco-
wania nowej i efektywnej metody leczenia pacjentów z nowotwo-
rami (w ramach projektu Sonatina realizowanego we współpracy 
z ośrodkami zagranicznymi w Padwie i Graz), 

 � poszukiwaniu antymikotyków skutecznych w leczeniu pacjentów 
z zakażeniami grzybiczymi. Współpraca interdyscyplinarna z tego 
obszaru prowadzona jest z ośrodkami krajowymi (ICHO PAN, 
WCh PW) i zagranicznymi (Uniwersytet w Guanajuato, Tybindze),

 � wyznaczeniu aktywności przeciwgrzybiczej włóknin mają-
cych zastosowanie w obszarze ochrony sanitarnej i medycznej 
w  projekcie współfinansowanym przez NCBR (konkurs Szybka  
ścieżka – Koronawirusy),

 � badaniu interakcji regulatorowej podjednostki kalcyneuryny grzy-
biczej Cal (kodowanej przez gen CNB1) z komórkami tucznymi  
(mastocytami) w ramach współpracy międzynarodowej z zespołem 
z Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu (MUW). 
Przez Zespół stosowane jest podejście aplikacyjne wiążące się 
z opracowaniem strategii immunoterapeutycznej i przeciwgrzybi-
czej – kalcyneuryna cel dla pochodnej proksyfilinowej. 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � cytometr przepływowy FACSLyric Flow Cytometer - BD Biosciences 
– analiza jakościowa i ilościowa właściwości fizycznych i biologicz-
nych komórek oraz ich komponentów 

 � termocykler PCR T100 – powielanie genów i pozyskiwanie konstruk-
cji genetycznych

 � CFX96 Real Time System – analiza materiału genetycznego w czasie 
rzeczywistym

 � Azure 600 Imaging system – system dokumentacji żeli DNA, RNA 
i białkowych wraz z osprzętem do elektroforezy poziomej i pionowej

 � inkubator z wytrząsaniem New Brunswick Innova 40R – hodowla 
mikroorganizmów

 � zamrażarka niskotemperaturowa (-80°) PHCBI – długotrwałe prze-
chowywanie banku komórek prokariotycznych i eukariotycznych

 � zamrażarka kriogeniczna (-150°) PHCBI – długotrwała krioprezerwa-
cja komórek eukariotycznych w ultraniskich temperaturach

 � szafa niskotemperaturowa BioMedical Freezer (SANYO) – długo-
trwałe przechowywanie odczynników, izolatów komórkowych

 � komory do pracy z kwasami nukleinowymi ISOCIDE ESCO 
 � TECAN SPARK INSTRUMENT (model SPARK) 
 � mikroskop odwrócony Leica DMIL

OFEROWANE USŁUGI

 � określenie aktywności przeciwgrzybiczej nowosyntetyzowanych 
związków 

WYBRANE PROJEKTY

 � Opracowane innowacyjnej uniwersalnej platformy wektorowej  
– adiuwantu w  projektowaniu oraz produkcji szczepionek 
ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym (IDUB, 2020–2021)

 � Opracowanie kompozycji metaliczno-polimerowych oraz 
technologii wytwarzania na ich bazie włóknin warstwowych 
o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i filtracyjnych  
dla produktów sanitarnych lub ochrony medycznej (NCBR, POIR, 
2020–2023)

 � Inactivation of SARS-CoV-2 viruses using UV-C radiation from 
the surface of air filters (IDUB against COVID-19, 2020–2021)

 � Opracowanie nowych i  efektywniejszych metod leczenia  
międzybłoniaka opłucnej z użyciem wirusa onkolitycznego  
kodującego ICOS ligand w połączeniu z inhibitorem punku  
kontrolnego anty-PD-1 (NCN, 2019–2021)
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#SENSORY I BIOSENSORY #NANOTECHNOLOGIE  
#DIAGNOSTYKA POINT-OF-CARE #ODDZIAŁYWANIA BIOLOGICZNE 

NAUKI CHEMICZNE; 
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA 

Działalność Pracowni Nanomateriałów i Biosensorów Centrum  
Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT PW obejmuje 
badania nad nowymi rozwiązaniami w zakresie biosensorów i minia-
turowych immunotestów na potrzeby diagnostyki klinicznej i analiz 
środowiskowych. W  laboratorium opracowywane są nowoczesne  
nanomateriały funkcjonalne. Wykorzystywane są również zaawansowa-
ne techniki charakteryzacji oddziaływań międzymolekularnych cząstek 
biologicznie aktywnych.

Prowadzone prace dotyczą przede wszystkim:

 � szczegółowej charakteryzacji oddziaływań receptorów (m.in. prze-
ciwciał, receptorów oligonukleotydowych) z analitami,

 � zastosowania technik bezznacznikowych (SPR, QCM, technologii 
switchSENSE®), do charakteryzacji oddziaływań międzycząsteczko-
wych w czasie rzeczywistym,

 � konstrukcji i badań biotestów/biosensorów z detekcją elektroche-
miczną i optyczną do ilościowego oznaczania analitów istotnych 
klinicznie i środowiskowo,

 � syntezy i badań właściwości oraz mechanizmów katalitycznych  
nanocząstek monometalicznych i typu stopowego,

 � syntezy nanocząstek metalicznych i tlenkowych o unikalnych wła-
ściwościach optycznych i katalitycznych/magnetycznych np. nano-
cząstkek anizotropowych lub typu rdzeń/powłoka,

 � metod otrzymywania funkcjonalnych biokoniugatów nanocząstek 
metali szlachetnych z receptorami (białkami i kwasami nukleino- 
wymi),

 � opracowywania nowoczesnych rozwiązań diagnostycznych (biosen-
sory/czułe testy bioanalityczne) z wykorzystaniem funkcjonalnych 
biokoniugatów nanocząstek w roli znaczników katalitycznych,

 � nowoczesnych technologii wytwarzania miniaturowych podłoży  
immunotestów i ich zastosowań w systemach mikroprzepływowych.

Zespół pracowni jest otwarty na współpracę z grupami badaw-
czymi:

 � zainteresowanymi badaniem powinowactwa i szczegółową, 
wszechstronną charakteryzacją oddziaływań w  układach 
białko – ligand, receptor – analit, enzym – inhibitor itp.,

 � zainteresowanymi przeprowadzeniem oznaczeń wybranych 
analitów z wykorzystaniem technik wysokoprzepustowych 
(np. testów ELISA, analizy SPR itp.),

 � zajmującymi się pozyskiwaniem (nadprodukowaniem) 
i oczyszczaniem białek (m.in. białek o istotnych funkcjach  
np. przeciwciał i charakterystycznych dla stanów chorobo-
wych czy też patogenów),

 � zainteresowanymi pozyskaniem nanocząstek monometalicz-
nych, bimetalicznych i tlenkowych (także anizotropowych) 
o pożądanych właściwościach optycznych, magnetycznych 
lub katalitycznych i modyfikowanych wybranymi ligandami 
(w tym bioreceptorami oligonukleotydowymi/przeciwciałami),

 � zainteresowanymi uzyskaniem oczyszczonych koniugatów 
DNA-białko.

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � analizator wielkości cząstek Zetasizer Nano ZS – Malvern
 � wieloparametryczny analizator rezonansu plazmonów 

powierzchniowych MP-SPR Navi™ 200 OTSO i 220 NAALI – 
BioNavis

 � mikrodyspenser bezkontaktowy Nano-Plotter 2.1 – GeSiM 
mbH

 � analizator oddziaływań molekularnych SwichSense heliX+ 
i moduł do automatycznego oczyszczania koniugatów białko-
-DNA proFire  – Dynamic Biosensors  

 � mikrowaga kwarcowa z  monitoringiem zmian dyssypacji 
energii QCM-D QSense Pro – Biolin Scientific

 � analizator SPR z obrazowaniem SPRi Lab+ – Horiba Scientific
 � analizatory elektrochemiczne (potencjostaty) 1000C  i 600E 

– CH Instruments 

OFEROWANE USŁUGI

 � charakteryzacja nanocząstek i dyspersji koloidalnych (średnica hydro-
dynamiczna, potencjał zeta) za pomocą dynamicznego rozpraszania 
światła

 � badania oddziaływań międzycząsteczkowych w czasie rzeczywistym 
z wykorzystaniem technik bezznacznikowych (SPR, SPRi)

WYBRANE PROJEKTY

 � Opracowanie konstrukcji i  technologii wytwarzania miniaturowych 
urządzeń diagnostycznych do szybkiego oznaczania biomarkerów 
w płynach fizjologicznych i innych próbkach biologicznych (NCBR, POIR, 
2018–2022)

 � Opracowanie konstrukcji i  technologii wytwarzania miniaturowych 
urządzeń diagnostycznych do szybkiego wykrywania wirusa SARS-CoV-2 
w próbkach biologicznych w trybie POCT (NCBR, POIR, 2020–2022)

 � Nowe strategie analizy immunohistochemicznej biomarkerów, 
ukierunkowane na szybką diagnostykę nowotworów płuc (IDUB 
BIOTECHMED-1, 2020–2021)

 � Opracowanie kompozycji metaliczno-polimerowych oraz technologii 
wytwarzania na ich bazie włóknin warstwowych o  właściwościach 
przeciwdrobnoustrojowych i filtracyjnych dla produktów sanitarnych 
lub ochrony medycznej (NCBR, POIR, 2020–2023)

 � Platforma badań fizykochemicznych i strukturalnych ukierunkowanych 
na nowoczesną diagnostykę i  terapię chorób cywilizacyjnych  
oraz medycynę biotechnologiczną (MNiSW, 2019–2020)
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www.cezamat.eu/oferta-wspolpracy/nasze-laboratoria

#INŻYNIERIA GENOMOWA #BIOINFORMATYKA 
#CHEMOINFORMATYKA #GENOMIKA

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA;  
INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

W Pracowni Genomiki Strukturalnej Centrum Zaawansowa-
nych Materiałów i Technologii CEZAMAT PW prowadzone 
są badania, których celem jest analiza sekwencji genomu 
i zmian w nim zachodzących u organizmów eukariotycznych. 

Zespół stara się zrozumieć mechanizmy wiążące  
genom z procesami zachodzącymi w komórce. W tym celu 
analizowane są dane strukturalne otrzymane z  ekspery-
mentów ChIA-PET, Hi-C, Pore-C, GAM, oraz inne dane ge-
nomiczne m.in. ChIP-seq, RNA-seq oraz DNA-seq. W swoich 
działaniach wykorzystywane są najnowocześniejsze metody 
wysokoprzepustowego sekwencjonowania długo-odczyto-
wego opartego o technologię Oxford Nanopore. 

Sekwencjonowanie tego typu pozwala na wydajniejszą, 
w  porównaniu do standardowego sekwencjonowania 
krótko-odczytowego, identyfikację wariantów strukturalnych  
(np. delecji, duplikacji, insercji lub inwersji), które mogą mieć 
związek z występowaniem chorób u ludzi. 

Obecnie, korzystając z tej technologii, opracowywana jest 
dokładna mapa wariantów strukturalnych dla osób wyty-
powanych w ramach Projektu 1000 Genomów. Technologia 
Oxford Nanopore daje również możliwość przypisania wyni-
ków sekwencjonowania do chromosomów homologicznych 
oraz pozwala na identyfikację trójwymiarowych oddziaływań 
między wieloma segmentami DNA. W ramach grantu IDUB 
BIOTECHMED-2 prowadzone są badania takich regionów, 
które wykazują niejednorodny wzorzec interakcji przestrzen-
nych według różnych typów eksperymentów, na przykład 
opartych o ligację jak Hi-C oraz od niej niezależnych jak GAM. 

Wykorzystywane są metody uczenia maszynowego do badania natury 
podziału genomu na kompartmenty.Ważnym aspektem pracy Zespołu 
badawczego jest również bioinformatyczna analiza danych proteomicznych. 
W szczególności stosowane są techniki dokowania molekularnego, dynamiki 
molekularnej i uczenia maszynowego do analizy oddziaływań białek z innymi 
makromolekułami lub związkami małocząsteczkowymi oraz modelowanie 
homologiczne do przewidywania struktury białek. 

W ramach grantu IDUB against COVID-19 Zespół pracuje nad zrozumieniem 
interakcji między białkiem Spike koronawirusów, a  ich molekularnym 
partnerem – białkiem ACE2. Dzięki temu możliwa będzie identyfikacja 
nowych szczepów wirusów z rodziny Coronoviridae, które mogą stanowić 
zagrożenie dla populacji ludzkiej.

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � sekwencjonatory MinION Mk1C 
 � sekwencjonator MinION Mk1B

OFEROWANE USŁUGI

 � wykonywanie doświadczeń z wykorzystaniem wysokoprzepustowych 
technik długo-odczytowych technologią Oxford Nanopore

 � bioinformatyczna analiza danych proteomicznych i genomicznych
 ◻ analiza energii swobodnej wiązania kompleksów białek i związków 

małocząsteczkowych
 ◻ analiza wpływu mutacji na stabilność i funkcję białek
 ◻ modelowanie homologiczne białek
 ◻ analiza danych genomicznych

WYBRANE PROJEKTY

 � Nietoperze jako źródło nowych szczepów wirusów z  podrodzi-
ny Coronoviridae stanowiących zagrożenie dla populacji ludzkiej  
(IDUB against COVID-19, 2020–2022)

 � NanoGAM: metoda badania struktury trójwymiarowej genomu, poprzez 
zastosowanie długich odczytów sekwencji DNA mikroskrawków 
z utrwalonych jąder komórkowych (IDUB BIOTECHMED-2, 2021–2023)

mailto:m.lazniewski%40mini.pw.edu.pl%20?subject=
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POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

PRACOWNIA 
PROJEKTOWANIA 
BIOMEDYCZNYCH 
SYSTEMÓW 
POMIAROWYCH 

KONTAKT

dr inż. Krzysztof Różanowski 
 krzysztof.rozanowski@pw.edu.pl

(+48) 22 182 11 92 
www.cezamat.eu/oferta-wspolpracy/nasze-laboratoria

#WIDEOOPTYCZNE POMIARY PARAMETRÓW FIZJOLOGICZNYCH 
#BEZKONTAKTOWE POMIARY SYGNAŁÓW PSYCHOFIZJOLOGICZNYCH 
#URZĄDZENIA WEREABLES #ANALIZA SYGNAŁÓW MEDYCZNYCH  
Z WYKORZYSTANIEM AI #BIOMEDYCZNE SYSTEMY POMIAROWE

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA;
INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA 

W Pracowni Projektowania Biomedycznych Systemów Pomia-
rowych Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii 
CEZAMAT PW prowadzone są prace nad opracowaniem i wdro-
żeniem nowoczesnych rozwiązań oraz technologii w zakresie 
medycyny, a w szczególności psychofizjologii, neurookulistyki, 
rehabilitacji, psychologii transportu, biocybernetyki i neuroer-
gonomii. 

Realizowane są badania pod kątem projektowania:
 � systemów pomiarowych typu wearables,
 � bezkontaktowych metod pomiaru parametrów fizjologicz-

nych,
 � nieinwazyjnych metod pomiaru zaburzeń w  układzie 

nerwowym,
 � bibliotek analitycznych sygnałów biomedycznych,
 � systemów informatycznych zarządzania urządzeniami i da-

nymi biomedycznymi.

Wśród obszarów zainteresowań Zespołu Pracowni wymienić  
można:

 � badania związane z rozwojem czujników bezkontaktowych 
oceny psychofizjologicznej oraz psychoruchowej,

 � opracowanie nieinwazyjnych metod oceny autonomicznego 
układu nerwowego, w tym zdalnej detekcji zmian geometrii 
źrenicy na potrzeby rozwoju systemów treningowych 
operatorów systemów złożonych,

 � badania nad wykorzystaniem rozwiązań wearables 
pod kątem wykorzystania w  personalnej medycynie 
koordynowanej oraz monitorowaniu osób w  warunkach 
pozaszpitalnych,

 � rozwój modułów analitycznych w projektowanych systemach 
pomiarowych pod kątem oceny zaburzeń snu,

 � projektowanie i opracowywanie platform cyfrowych IoMT.

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � pupilometry dynamiczne do badania dynamicznej odpo-
wiedzi układu źrenicznego, poprzez obserwację rozmiaru 
i  reaktywności źrenicy oraz oprogramowanie do analizy 
otrzymanych wyników

 � czujniki bezkontaktowe umożliwiające dokonywanie pomia-
ru m.in. aktywności serca w sposób całkowicie bezinwazyjny

 � testy psychologiczne oparte na Wiedeńskim Systemie 
Testów oraz autorskiej aplikacji mobilnej 

 � Wzrokowe Potencjały Wywołane pozwalające na określenie 
sposobów i  zmienności czasowej reakcji związanych 
z aktywnością kory mózgowej poprzez stymulację nerwu 
wzrokowego bodźcem świetlnym

WYBRANE PROJEKTY

 � Nowa metoda detekcji odpowiedzi dynamicznej źrenicy 
(LPR) stymulowanej deprywacją sensoryczną pod kątem 
oceny poziomu aktywacji AUN z wykorzystaniem modeli 
reologicznych (IDUB BIOTECHMED-1, 2020–2022)

 � Autonomiczny system cyfrowej inspekcji przestrzeni i nad-
zoru inwestycyjnego z wykorzystaniem UAV oraz mobilnych 
stacji dokujących (NCBR, 2019–2022)

 � Opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania miniatu-
rowych urządzeń diagnostycznych do szybkiego oznaczania 
biomarkerów w płynach fizjologicznych i innych próbkach 
biologicznych (NCBR, POIR, 2018–2022)

 � Opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania miniatu-
rowych urządzeń diagnostycznych do szybkiego wykrywania 
wirusa SARS-CoV-2 w trybie POCT (NCBR, 2020–2022)

OFEROWANE USŁUGI

 � analiza i interpretacja danych z pupilometrów 
 � opracowywanie metod integracji i analizy danych pochodzą-

cych z sensorów medycznych i niespecjalistycznych urządzeń 
pomiarowych 

 � badanie poziomu zmęczenia na podstawie odpowiedzi dyna-
micznej źrenicy 

 � pomiary aktywności układu nerwowego, sercowego i motorycz-
nego w stanie deprywacji sennej 

 � analiza w zakresie doboru metod i sposobów badania wpływu 
określonych czynników środowiskowych na parametry układu 
nerwowego

 � badanie w sposób bezinwazyjny zaburzeń układu nerwowego

INNE OSIĄGNIĘCIA

 � Sposób pomiaru poziomu aktywacji autonomicznego układu 
nerwowego (P.420183)

 � Sposób pomiaru średnicy źrenicy (P.417379)
 � Czujnik elektrycznej aktywności serca (P.417381)
 � Układ elektrod w  pojemnościowym sensorze rytmu serca 

(W.122251)

mailto:krzysztof.rozanowski%40pw.edu.pl?subject=
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LABORATORIUM 
BIOINFORMATYKI 
I GENOMIKI 
OBLICZENIOWEJ
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA;  
INFORMATYKA; INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA;  
BIOLOGIA MOLEKULARNA;  
BIOFIZYKA; BIOCHEMIA 

#BIOINFORMATYKA #GENOMIKA OBLICZENIOWA  
#ANALIZA SEKWENCJI I STRUKTURY DNA #TEORIA EWOLUCJI
#PROJEKTOWANIE LEKÓW #UCZENIE MASZYNOWE #SYSTEMY POZNAWCZE 
#BIOSTATYSTYKA #DNA #RNA #BIAŁKA #METABOLITY #INHIBITORY

Działania Laboratorium dotyczą bioinformaty-
ki i  genomiki obliczeniowej w  zastosowaniu do 
badania zmienności genomu ludzkiego. Koncentrują 
się wokół zagadnień takich jak:

 � genomika strukturalna - badania teoretyczne 
oraz eksperymentalne w celu analizy i przewidy-
wania struktury 3D genomu ludzkiego,

 � genomika funkcjonalna - badania zależności 
poziomów ekspresji wybranych genów od ich 
lokalizacji w przestrzeni 3D,

 � uczenie statystyczne, eksploracja danych, biosta-
tystyka - zastosowanie technik uczenia maszyno-
wego w celu wyodrębnienia wielowymiarowych 
zależności między wielo-skalowymi cechami  
genomowymi w tym genotypem, oraz fenotypem.

Ponadto, Zespoł wykorzystuje informację struktu-
ralną do wzbogacenia analiz sekwencyjnych w celu 
lepszego określenia funkcji wybranych regionów 
genomicznych o istotnym znaczeniu dla medycyny 
spersonalizowanej.

Zespół współtworzy ośrodek obliczeniowy Mini 
HPC, którego celem działalności jest dbanie o infra-
strukturę obliczeniową Wydziału oraz dostępność 
specjalistycznego oprogramowania pozwalającego 
prowadzić badania związane z bioinformatyką i ge-
nomiką obliczeniową w skali całej populacji ludzkiej.

KONTAKT

prof. dr hab. Dariusz Plewczyński
dariusz.plewczynski@pw.edu.pl

(+48) 22 234 72 19
www.plewczynski-lab.org

Członkowie Zespołu reprezentują wiele dyscyplin nauki (m.in. 
informatyka, biologia, chemia, fizyka, matematyka). Dzięki owej 
interdyscyplinarności laboratorium potrafi tworzyć nowator-
skie rozwiązania trudnych i fundamentalnych problemów na-
ukowych i wyzwań komercyjnych pojawiających się w szybko 
zmieniającym się świecie.

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � superkomputery DGX A100 NVIDIA (1 i 2TB RAM)
 � 1PB ultra-wydajna macierz dyskowa DDN eva
 � klaster dobrze wyposażonych graficznych serwerów obli-

czeniowych i stacji roboczych 
 � profesjonalny pakiet oprogramowania na potrzeby pracy 

zespołowej w zakresie bioinformatyki
 � wysoko zoptymalizowane środowisko bioinformatyczne do 

analizy sekwencji i struktury trójwymiarowej białek oraz ich 
kompleksów

 � wydajna platforma genomiki obliczeniowej umożliwiająca 
masywne analizy populacyjne sekwencji i struktury geno-
mów ludzkich

WYBRANE PROJEKTY

 � System sztucznej inteligencji do interpretacji sekwencji 
DNA genomu ludzkiego (MNiSW, 2020–2025)

 � Przestrzenny model sieciowy zróżnicowania sekwencji 
i  struktury genomu ludzkiego w  skali populacyjnej 
(PRELUDIUM BIS, NCN, 2020–2024) 

 � BEYOND GWAS: reprezentacja tensorowa kontekstowo-
specyficznych wariantów regulacyjnych dla złożonych 
chorób i  cech genetycznych (IDUB BEYOND POB, PW, 
2021–2023)

 � Poza biofizycznym modelem polimerowym: zastosowanie 
metod uczenia głębokiego w  problemie przewidywania 
struktury trójwymiarowej genomu ludzkiego z sekwencji 
DNA (IDUB PW, 2022-2024)

OFEROWANE USŁUGI

 � statystyczna analiza danych - analiza skupień, redukcja wy-
miarowości, selekcja i określanie rankingu cech, uczenie 
maszynowe i głębokie metodologie obliczeniowe

 � genomika obliczeniowa w zastosowaniu do badania zmien-
ności sekwencji genomu ludzkiego w skali populacyjnej 
z wykorzystaniem różnych źródeł danych doświadczalnych 
- badania GWAS, EWAS, TWAS, sekwencjonowanie nowej 
generacji: krótkie i długie odczyty, mikromacierze aCGH

 � analiza sekwencji i struktury białek, RNA, DNA, przewidywa-
nie struktury trójwymiarowej biomolekuł

 � połączenie metod uczenia głębokiego oraz biofizycznej teo-
rii biopolimerów, w tym symulacje komputerowe struktury 
trójwymiarowej chromatyny (organizacja wyższego rzędu, 
epigenetyka, domeny związane topologicznie, chromatyno-
we domeny kontaktowe, pętle chromatynowe, nukleosomy, 
kompartmentalizacja genomu ssaków) w celu mechani-
stycznego powiązania sekwencji DNA, struktury przestrzen-
nej oraz funkcji biologicznej genomów

 � wysokoprzepustowa analiza sekwencji DNA, identyfikacja 
wariantów strukturalnych i mutacji pojedynczych nukleoty-
dów SNP, danych z doświadczeń epigenomiki, transkrypcji 
i bioobrazowania super-rozdzielczego

 � badanie zmienności przestrzennej i czasowej jądra komór-
kowego, lepsze zrozumienie funkcji wybranych rejonów 
DNA, opisanie zróżnicowania struktury genomu oraz tran-
skryptomu w populacjach komórek

 � identyfikacja przestrzennych więzów wymuszających natu-
ralną selekcję na poziomie molekularnym w trakcie zmian 
ewolucyjnych, ich wpływ na proces różnicowania się komó-
rek ssaków, obserwowaną zmienność między osobnikami 
tego samego gatunku

 � zastosowania w zrozumieniu podstaw molekularnych po-
wstawania i rozwóju chorób nowotworowych i autoimmu-
nologicznych, oraz neurodegeneracyjnych

mailto:dariusz.plewczynski%40pw.edu.pl%20?subject=
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ZESPÓŁ METOD 
FORMALNYCH, 
KRYPTOGRAFII  
I OPTYMALIZACJI 
DYSKRETNEJ 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

MATEMATYKA

#ALGEBRA #METODY FORMALNE #TEORIA GRAFÓW 
#ALGORYTMIKA #AUTOMATYCZNE DOWODZENIE 
#PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE #CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Zespół Metod Formalnych, Kryptografii i Optymaliza-
cji Dyskretnej  zlokalizowany jest w Zakładzie Algebry  
i Kombinatoryki Wydziału Matematyki i Nauk Informa-
cyjnych PW.

Zajmuje się zastosowaniami szeroko pojętej algebry, 
logiki, kryptografii, kombinatoryki, teorii grafów, pro-
gramowania matematycznego, programowania logicz-
nego, optymalizacji dyskretnej i algorytmiki. 

Specjalizuje się w modelowaniu matematycz-
nym z użyciem logiki, optymalizacji liniowej  
i całkowitoliczbowej, dowodzeniu poprawności im-
plementacji programów oraz weryfikikacji zgodno-
ści protokołów kryptograficznych ze specyfikacją.  

KONTAKT

dr hab. inż. Konstanty Junosza-Szaniawski
konstanty.szaniawski@pw.edu.pl

(+48) 22 234 70 58
http://pages.mini.pw.edu.pl/~secfm/

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � klaster Eden: 4 maszyny NVIDIA DGX A100 w sumie 
oferujące: CPU: 256 Cores, 5 TB RAM. GPU: 221184 Cores, 
1280 GB RAM; komunikacja wewnętrzna: Mellanox QM8700 
Infiniband 200Gbps; komunikacja zewnętrzna: Mellanox 
SN2700 Ethernet 100 Gbps

 � serwer składu danych: DDN AX400I 256TB+SS9012 1PB

 OFEROWANE USŁUGI

 � weryfikacja zgodności protokołów kryptograficznych  
ze specyfikacją 

 � dowodzenie poprawności implementacji algorytmów i opro-
gramowania 

 � optymalizacja planu produkcji, szeregowania zadań, zagad-
nień dystrybucji, lokalizacji usług itp. 

WYBRANE PROJEKTY

 � EPW: Eksperymentalna platforma do automatycznej 
weryfikacji i walidacji algorytmów i protokołów 
kryptograficznych (2020–2023)

 � VaVeL: Variety, Veracity, VaLue: Handling the Multiplicity  
of Urban Sensors (UE, Horyzont 2020, ICT-16, 2015–2018)

 � LOKKOM: Kompleksowe metody wyznaczania lokalizacji 
terminala sieci telefonii komórkowej przemieszczającego 
się w terenie otwartym i budynkach (NCBR, 2014–2016)

1 2 3 4 5 6 7 1

3 4 5 6 7 1 2 3

5 6 7 1 2 3 4 5

6 7 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 1

560 561POWRÓT DO SPISU TREŚCI

mailto:krzysztof.kaczmarski%40pw.edu.pl%0D?subject=
http://pages.mini.pw.edu.pl/~secfm/
https://ww2.mini.pw.edu.pl/


ZESPOŁY B+R

562 563POWRÓT DO SPISU TREŚCI

R128+ THE ART  
OF PHOTONICS
ZESPÓŁ BADAWCZY 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA; 
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

#FOTONIKA #ŚWIATŁOWODY #LASERY
#FOTONICZNE UKŁADY SCALONE 
#SPEKTROSKOPIA OPTYCZNA #CZUJNIKI FOTONICZNE 
#TELEKOMUNIKACJA ŚWIATŁOWODOWA 
#PRZETWARZANIE OBRAZU #FOTOWOLTAIKA 

Zespół działa w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelek-
troniki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych 
PW. Prowadzi badania i prace B+R w zakresie szeroko 
rozumianej fotoniki, obejmującej m.in. systemy czujniko-
we, warstwę fizyczną sieci światłowodowych, technikę  
laserów, systemy przetwarzania obrazu, fotowoltaikę 
oraz fotonikę zintegrowaną. 

Realizował dotychczas usługi i projekty badawczo-roz-
wojowe w obszarze projektowania i charakteryzacji 
specjalizowanych fotonicznych układów scalonych 
(ang. application specific photonic integrated cir-
cuits, ASPICs) do zastosowań w systemach teleko-
munikacyjnych i czujnikowych (ponad 80 zaprojek-
towanych  i zrealizowanych układów), projektowania  
i konstruowania układów laserów włóknowych, ba-
dań materiałów, elementów i systemów fotonicznych, 
projektowania systemów PV, systemów monitoringu  
wizyjnego i przetwarzania obrazów. 
Zespół oferuje również usługi konsultingu technologicz-
nego w wyżej wymienionych obszarach. 

Dotychczasowi klienci/partnerzy Zespołu: VIGO  
System, FCA, TMS Diagnostyka, InPhoTech, PIXEL, 
Frey, Interlab, ABST, Eurotek International, Sylex, PGE, 
Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki SBŁ, Wojskowy 
Instytut Medycyny Lotniczej, liczne uczelnie krajowe  
i zagraniczne.

KONTAKT

dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz, prof. uczelni  
ryszard.piramidowicz@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 14 66 
www.imio.pw.edu.pl  

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � LABORATORIUM FOTONIKI SCALONEJ (unikatowe w skali Polski) 
 ◻ infrastruktura i aparatura pomiarowa umożliwiające 

przeprowadzenie wszechstronnej charakteryzacji układów 
ASPIC m.in. do zastosowań w systemach komunikacji optycznej 
(światłowodowej i w wolnej przestrzeni, do 10/40 Gb/s)  
i światłowodowych systemach czujnikowych 

 ◻ licencje oprogramowania CAD do modelowania i projektowania 
układów fotoniki scalonej 

 � LABORATORIUM FOTONIKI ŚWIATŁOWODOWEJ (jedno z najlepiej 
wyposażonych w Polsce) – możliwość wszechstronnej charakteryza-
cji wszelkich elementów torów światłowodowych 

 ◻ analizatory widma optycznego (VIS-IR-MIR) 
 ◻ reflektometry OTDR, OBR 
 ◻ mierniki mocy 
 ◻ układy do pomiarów parametrów tłumienności i dyspersji torów 

światłowodowych 
 ◻ zaawansowane stacje termicznego przetwarzania włókien 

optycznych 
 ◻ wyposażenie pozwalające na zestawianie i testowanie układów 

laserów włóknowych małej i średniej mocy 
 � LABORATORIUM SPEKTROSKOPII OPTYCZNEJ 

 ◻ spektrometry klasyczne (absorpcyjne), fourierowskie (FTIR)  
i ramanowskie 

 ◻ spektrofluorymetry, źródła pobudzania (koherentnego i niekohe-
rentnego) 

 ◻ laser Nd:YAG z OPO, lasery argonowe, lasery barwnikowe i Ti:szafir, 
diody laserowe etc. 

 ◻ układy kriostatów helowych (do 7K) 
 ◻ elektroniczne systemy analizy sygnałów 

 � LABORATORIUM FOTOWOLTAIKI 
 ◻ symulatory światła słonecznego 
 ◻ układy do badań elektroluminescencji ogniw 
 ◻ kamery termowizyjne 
 ◻ komory klimatyczne 
 ◻ pola testowe na dachu budynku 

 � LABORATORIUM PRZETWARZANIA OBRAZU 
 ◻ układy obrazowania w zakresie spektralnym UV-VIS-NIR-MIR-THz 
 ◻ systemy komputerowe wspomagające przetwarzanie danych 

obrazowych 2D i 3D 

OFEROWANE USŁUGI

 � badania parametrów: 
 ◻ źródeł światła i detektorów 
 ◻ elementów fotoniki światłowodowej (nadajników, włókien 

optycznych, wzmacniaczy optycznych, sprzęgaczy, 
multiplekserów, odbiorników) 

 � badania systemów fotoniki światłowodowej  
 � projektowanie i konstruowanie:  

 ◻ systemów czujnikowych
 ◻ systemów laserów włóknowych  
 ◻ systemów wizyjnych   

 � projektowanie systemów PV  
 � projektowanie i konstruowanie systemów wizyjnych  
 � projektowanie, testowanie oraz guidance technologiczny 

układów fotoniki scalonej  
 � konsulting technologiczny 

WYBRANE PROJEKTY

 � PhotonHub Europe (Horyzont 2020, 2021–2025)
 � ACceleraTing PHotonics Deployment viA one STop shop 

Advanced Technology Access for Researchers (Horyzont 2020, 
ACTPHAST 4R, 2019–2022)  

 � Accelerating photonics innovation for SME’s: a one stop-shop-
incubator (Horyzont 2020, ICT, ACTPHAST 4.0, 2017–2021) 

 � Technologie układów fotoniki scalonej na zakres średniej 
podczerwieni (NCBR, 2021–2024) 

 � System WDM-PON w technologii fotoniki scalonej (NCBR, 
2015–2019) 

 � Optoelektroniczny monitoring stanu pacjenta w rezonansie 
magnetycznym (NCBR, 2015–2019)

WYBRANE OSIĄGNIĘCIA

 � Smart Bed – układ do monitorowania parametrów życiowych 
(HR, RR) pacjenta 

 � laser włóknowy średniej mocy z powielaniem częstotliwości  
(turn-key system) 

 � systemy laserowe małej mocy CW na zakres IR 
 � 80+ projektów topografii układów fotoniki scalonej

http://www.imio.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ SPEKTROSKOPII 
OPTYCZNEJ I LASEROWEJ  
- SPEKTRO

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA;
NAUKI FIZYCZNE; INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Michał Malinowski 
m.malinowski@elka.pw.edu.pl,  
michal.malinowski@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 77 77 
www.imio.pw.edu.pl/ 

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#FOTONIKA #LASERY #SPEKTROSKOPIA #FOTOWOLTAIKA
#OŚRODKI OPTYCZNIE CZYNNE #JONY ZIEM RZADKICH

Zespół SPEKTRO funkcjonuje na Wydziale Elektro-
niki i Technik Informacyjnych w ramach Instytutu 
Mikroelektroniki i Optoelektroniki. 

Obszar aktywności Zespołu obejmuje zagadnienia 
wytwarzania, modelowania i charakteryzacji meto-
dami optycznymi aktywnych ośrodków i struktur 
fotonicznych na potrzeby techniki laserowej, tech-
niki światłowodowej, optoelektroniki zintegrowa-
nej, wizualizacji obrazu, detekcji promieniowania  
z różnego zakresu widmowego, techniki oświetle-
niowej, czujnikowej oraz fotowoltaiki. 

 Jego główne obszary działania to:  
 � badania materiałów, struktur i przyrządów  

fotonicznych, 
 � technologia dielektrycznych struktur aktyw-

nych o ograniczonej wymiarowości, 
 � technika laserowa, 
 � technika światłowodowa.

OFEROWANE USŁUGI

 � badania optyczne i  spektralne materiałów i  struktur 
fotonicznych

WYBRANE PROJEKTY

 � New versatile platform for illumination and sensing 
(NewILUMIS) (M-ERA.NET 2, 2020–2023)

 � Przestrajalne metamateriały hiperboliczne na potrzeby 
nowej generacji przyrządów fotonicznych (NCBR, 
TECHMATSTRATEG, 2018–2020) 

 � Zastosowanie nowych odczynników chemicznych 
do ujawniania śladów daktyloskopijnych na różnych 
podłożach metodą luminescencji opóźnionej w zakresie 
promieniowania od UV do NIR (NCBR, 2011–2013)  

 � Spektroskopia wysokotemperaturowa kryształów 
i  nanokryształów tlenkowych domieszkowanych 
jonami ziem rzadkich dla zastosowań w  termometrii 
luminescencyjnej (MNiSW, 2009–2011)

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � spektrofotometr Perkin Elmer Lambda 950 UV/VIS z kulą 
całkującą i układem kriogenicznym do pomiarów w niskich 
temperaturach (do 10 K) 

 � spektrofluorymetr Photon Technology International PTI 
Fluorescence Master System 

 � spektrofotometr Nicolet 670 FT-IR  
 � spektrofotometr Nicolet iS50 FT-IR Raman spectrometer  
 � spektrofotometr Princeton Instruments, Acton Spectra Pro 

SP-2500, Triple Grating Imaging Spectrometer  
 � laser argonowy/kryptonowy o pracy ciągłej 
 � impulsowe lasery azotowy, barwnikowy oraz laser Nd:YAG 

z powielaniem częstotliwości i oscylatorem parametrycznym 
firmy Continuum 

 � przestrajalny laser szafir-tytan i laser barwnikowy oraz wiele 
diod laserowych na różne długości fali  

 � system kriogeniczny Displex pracujący w  układzie 
zamkniętym umożliwiający otrzymanie temperatur rzędu  
10 K 

 � monochromatory GDM-1000, SPM-2, Digikrom i Princeton 
Instruments 

 � chłodzone fotopowielacze 
 � detektory germanowe i detektor PbS 
 � sterowane komputerowo systemy zliczania fotonów 
 � analizator wielokanałowy 
 � detektor fazoczuły firmy Stanford Research Systems

http://www.imio.pw.edu.pl/
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nOS – 
NANOTECHNOLOGIA, 
OPTYKA, SENSORYKA
ZESPÓŁ BADAWCZY  
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA; 
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA; INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA 

#CZUJNIKI #OPTOELEKTRONIKA #CIENKIE WARSTWY #DETEKCJA 
#ŚWIATŁOWODY #WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE #POWIERZCHNIA 
#BIOSENSORY #OBRÓBKA LASEROWA #ELEKTROCHEMIA 

Zespół działa na Wydziale Elektroniki i Technik Infor-
macyjnych. Do obszaru jego zainteresowań należą: 
nowoczesne systemy sensoryczne i biosensoryczne, 
pracujące na bazie rozwiązań optycznych, w szcze-
gólności światłowodowych. Tematyka badań dotyczy 
przede wszystkim wykorzystania nanotechnologii, 
w tym zaawansowanych technik cienkowarstwowych 
oraz modyfikacji powierzchni na potrzeby wywołania 
lub intensyfikacji interakcji optycznych i elektrycz-
nych między czujnikiem a  parametrem badanym. 
W Zespole opracowano wiele optycznych i elektro-
chemicznych rozwiązań czujnikowych do selektywne-
go wykrywania bakterii, wirusów, białek, toksyn i DNA.  

Realizował liczne projekty finansowane ze środków 
Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, 
a także w ramach podwykonawstwa przemysłowe-
go ze środków Horyzont 2020. Posiada kompetencje 
w zakresie realizacji usług konsultacji technologicz-
nej, projektowania przyrządów i kompleksowej reali-
zacji oraz testowania systemów czujnikowych.   

Klientami/Partnerami Zespołu byli m.in.: SDS Optic 
S.A., SensDX S.A., Instytut Chemii Fizycznej PAN, 
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii 
Materiałów Elektronicznych, Sieć Badawcza 
Łukasiewicz – Instytut Technologii Elektronowej 
oraz Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, 
Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet 
Warszawski, Uniwersytet Gdański, Warszawski 
Uniwersytet Medyczny, Instytut Immunologii i Terapii 
Doświadczalnej PAN.

KONTAKT

dr hab. inż. Mateusz Śmietana, prof. uczelni 
m.smietana@elka.pw.edu.pl 

(+48) 22 234 63 64 
nos.imio.pw.edu.pl
www.smietana.eu 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � zaawansowane systemy próżniowe do osadzania szerokiej 
gamy cienkich warstw i układów warstwowych na podłożach 
o złożonym kształcie m.in. w celu ich zabezpieczenia, funkcjo-
nalizacji lub nadania im cech dekoracyjnych 

 � urządzenia do kompleksowego badania powierzchni materia-
łów i warstw, w szczególności ich właściwości optycznych 

 � urządzenia do badania szerokiego spektrum systemów i ukła-
dów światłowodowych 

 � systemy do badania czujników i bioczujników w wysoce kon-
trolowanych warunkach 

 � systemy do laserowej obróbki powierzchni

OFEROWANE USŁUGI

 � projektowanie światłowodowych systemów czujnikowych 
 � osadzanie cienkich warstw modyfikujących właściwości 

materiałów podłożowych  
 � analizy powierzchni, właściwości elektrycznych i optycznych 
 � ekspertyzy technologiczne i naukowe dotyczące biosensoryki 

optycznej, struktur i systemów światłowodowych, cienkich 
warstw i układów warstwowych 

WYBRANE PROJEKTY

 � DIAMSEC – ultraczuła platforma sensoryczna do szybkiej 
detekcji zagrożeń epidemiologicznych i pandemicznych 
(NCBR, TECHMATSTRATEG, 2017–2021)

 � Nanowarstwowe czujniki światłowodowe do biodiagnostyki 
cieczy (NCBR, II konkurs LIDER, 2011–2014)

 � Revolutionary opto-biological methodology for aggressive 
HER2 cancer (UE, Horyzont 2020, podwykonawstwo dla SDS 
Optic S.A., 2018–2020)

 � Photonic sensor systems for safety and security monitoring 
(współpraca z UQO, Kanada w ramach NSERC/SPI Industrial 
Research Chair, 2015–2020)

 � Struktury długookresowych siatek światłowodowych do mo-
nitorowania odkształceń i uszkodzeń materiałów konstrukcyj-
nych (MNiSW, II konkurs IUVENTUS Plus, 2012–2014)

KNOW-HOW

 � Technologie pokryć cienkowarstwowych o kontrolowanych właści-
wościach na podłożach o złożonym kształcie  

 � Ultraczułe czujniki światłowodowe do wykrywania zagrożeń biolo-
gicznych  

 � Systemy biosensoryki opto-elektrochemicznej o wysokiej wiarygod-
ności wyników 

 � Mikrosystemy światłowodowe do analizy pikolitrowych objętości 
cieczy

INNE OSIĄGNIĘCIA

 � Złoty medal (2013), XI PROINVENT 2013, za wynalazek Optical fiber 
sensor with bateriophage overlay for selectIve a bacteria detection 
(Rumunia)  

 � Srebrny medal (2012),  International Warsaw Invention Show IWIS 
2012, Polskie Stowarzyszenie Wynalazców i  Racjonalizatorów,  
za wynalazek Optical Fiber Sensor using Bacteriophages for 
Bacteria Detection 

 � Nagroda AGEPI (2010), State Agency of Intellectual Property of 
Republic of Moldova, za wynalazek Optical Fiber Pressure Sensors 

 � Złoty Medal (2010), International Warsaw Invention Show IWIS 
2010, Polskie Stowarzyszenie Wynalazców i  Racjonalizatorów,  
za wynalazek Optical Fiber Pressure Sensors 

 � Nagroda Genius Cup (2009), International Invention Fair GENIUS-
EUROPE – 2009 (Budapeszt, Węgry), za wynalazek Optical Fiber 
Sensors Nano-coated with Diamond-like Carbon  

 � Scientific Medal (2009), The International Federation of Inventors’ 
Associations, 14th Al Bassel Fair for Inventions and Innovation 
(Damaszek, Syria), za wynalazek Optical Fiber Sensors Nano-coated 
with Diamond-like Carbon 

 � Złoty Medal z  wyróżnieniem (2009), International Warsaw 
Invention Show IWIS 2009, Polskie Stowarzyszenie Wynalazców 
i  Racjonalizatorów, za wynalazek Optical Fiber Sensors Nano-
coated with Diamond-like Carbon 

http://nos.imio.pw.edu.pl
http://www.smietana.eu
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ZESPÓŁ SENSING DEVICES

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA;  
PRZYRZĄDY CZUJNIKOWE;  
KLASYFIKACJA I PREDYKCJA PARAMETRÓW;  
POWIĄZANE ZAGADNIENIA MULTIDYSCYPLINARNE;  
IOT 

KONTAKT

dr hab. inż. Michał Borecki 
borecki@imio.pw.edu.pl 

(+48) 22 234 77 49 
www.imio.pw.edu.pl 

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#SENSOR #ENERGETYKA #ENERGIA ODNAWIALNA 
#TERAPIA FOTODYNAMICZNA #PALIWA CIEKŁE #OLEJ NAPĘDOWY 
#PALIWA GAZOWE #METAN #KLASYFIKACJA INFORMACJI #PREDYKCJA PARAMETRÓW

Sensing Devices jest zespołem międzyuczel-
nianym, do którego należą przedstawiciele 
Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych 
PW, a także przedstawiciele Politechniki Lubel-
skiej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz  
Université du Québec (Kanada). 

Zespół prowadzi prace aplikacyjne w obszarze 
układów czujnikowych i posiada doświadczenie 
m.in. w zakresie: 

 � realizacji układów czujników działających 
w  warunkach terenowych, m.in. czujnik 
„inteligentne koło” dla Polkar Warmia oraz 
monitor emisji metanu dla sond gruntowych 
i pływających dla PGNIG,  

 � realizacji układów czujników działających 
w  warunkach laboratoryjnych: czujnik 
jakości użytkowej paliw typu diesel (wynik 
badania otrzymywany jest po 1 minucie), 
laboratoryjnego czujnika stabilności 
paliw (wynik badania otrzymywany jest po  
15 minutach).  

Aktualnie Zespół realizuje układ krótkookreso-
wej predykcji opisu zmienności warunków pro-
dukcji energii w systemach fotowoltaicznych 
dla Tauron Ekoenergia Sp. z o.o. oraz prowadzi 
badania w obszarze terapii fotodynamicznej ran 
związane z automatycznym doborem parame-
trów terapii dla TPKA-2015-1. 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � laboratoryjny sprzęt elektroniczny, mikromechaniczny  
oraz badawczy niezbędny do opracowania demonstratorów 
aplikacji realizowanych układów czujnikowych

OFEROWANE USŁUGI

 � ekspertyzy/usługi badawcze:   
 ◻ klasyfikacja wartości użytkowej ( jakości aktualnej i poten-

cjału do przechowania) paliw dla silników typu diesel  
 � prace konstrukcyjne:  

 ◻ wykonanie układów czujnikowych do zastosowań specjal-
nych 

 ◻ klasyfikacja złożonej informacji 
 ◻ wykonanie inteligentnych układów czujnikowych wykorzy-

stujących techniki IoT

PATENTY I WYNALAZKI

 � 2 metody badawcze – analizy parametrów paliw dla silników 
z zapłonem samoczynnym, opracowano dla nich układy czuj-
nikowe bazujące na optrodach kapilarnych  

 � 2 podzespoły dla głowic czujników kapilarnych 
 � 1 podzespół dla głowic spektrofotometrycznych  
 � 3 metody przetwarzania danych uwikłanych dla układów 

czujnikowych – analizy zagrożenia eksploatacji samochodu  
oraz predykcji lokalnych i krótkookresowych zmian zachmu-
rzenia oraz nasłonecznienia

WYBRANE PROJEKTY

 � Usługa badawcza w zakresie opracowania konstrukcji sensora 
zdolnego do śledzenia ruchów pokrywy chmur dla projektu 
ultraszybkiego prognozowania zdolności wytwórczych  
i regulacyjnych paneli fotowoltaicznych (Tauron Ekoenergia 
Sp. z o.o., 2020–2021)  

 � Nowe przyrządy optoelektroniczne do inteligentnej klasyfika-
cji cieczy organicznych i biologicznych (MNiSW, 2009–2010)

https://www.imio.pw.edu.pl/
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ZESPÓŁ BADAWCZY 
APARATURY DLA FIZYKI 
WYSOKICH ENERGII

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA;
NAUKI FIZYCZNE

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 
K.Zaremba@ire.pw.edu.pl 

(+48) 22 234 79 55 
www.ire.pw.edu.pl/zejim/pracownie/pdis 

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#POMIARY SŁABYCH SYGNAŁÓW ŚWIETLNYCH #ANALIZA DANYCH POMIAROWYCH 
#EKSTRAKCJA CECH SYGNAŁÓW #IMPLEMENTACJE FPGA ALGORYTMÓW POMIAROWYCH 
#PROJEKTOWANIE ELEKTRONIKI DLA DETEKTORÓW W FIZYCE WYSOKICH ENERGII 
#PROJEKTOWANIE DEDYKOWANYCH ALGORYTMÓW KOMPRESJI DANYCH

Zespół działa w ramach Instytutu Radioelektroniki 
i Technik Multimedialnych na Wydziale Elektroniki 
i Technik Informacyjnych, a jego główny obszar prac 
badawczych to konstrukcja aparatury pomiarowej 
oraz opracowywanie algorytmów komputerowych 
w zastosowaniach dla fizyki wysokich energii. 

Specjalizuje się m.in. w  projektowaniu i  kon-
strukcji detektorów promieniowania jonizujące-
go (takich jak: wodne detektory promieniowania  
Czerenkowa, detektory gazowe, detektory scyntyla-
cyjne). Zakres prac to m.in. charakteryzacja pomia-
rowa i analiza parametrów detektorów, konstruk-
cja wyspecjalizowanej elektroniki front-end oraz  
back-end, obwodów zasilania detektorów, algorytmy  
analizy sygnałów pod kątem estymacji ładunku 
i czasu,  algorytmy kompresji danych (zwiększenie 
wydajności cyfrowych łącz danych), systemy kon-
trolne detektorów.  

Atutem Zespołu jest wieloletnie doświadcze-
nie we współpracy z  dużymi, międzynarodowymi  
eksperymentami fizyki wysokich energii, w ramach 
której powstało wiele unikatowych rozwiązań  
(m.in. COMPASS oraz AMBER w  CERN, T2K oraz  
HYPER-K w Japonii).  

WYBRANE PROJEKTY

 � Super-Kamiokande to Hyper-Kamiokande (UE, Horyzont 2020, 
MCSA-RISE, 2019–2025) 

 � Eksperyment T2K (Tokai-to-Kamioka) (NCN, MNiSW,  
2006–2022) 

 � Wykonanie prac badawczych i  rozwojowych związanych 
z  systemem mobilnych płatności zbliżeniowych opartych 
na technologii Bluetooth przeznaczonych dla akceptantów, 
agentów rozliczeniowych oraz konsumentów dysponują-
cych dowolnym urządzeniem mobilnym (praca umowna  
dla podmiotu krajowego, 2018–2019) 

 � Projekt BIOWIZ – opracowanie i stworzenie systemu mającego 
na celu identyfikację osób (sprawców przestępstw) na podsta-
wie wizerunku utrwalonego na zdjęciu lub materiałach video 
(PPBW, 2015–2018)

 � Integrator Sygnałów Wizyjnych (ISW) (NCBR, 2015–2018)

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � LABORATORIUM POMIARÓW DETEKTORÓW ŚWIATŁA  
 ◻ niezbędny sprzęt pomiarowy oraz stanowiska pomiarowe 

umożliwiające detekcję bardzo słabych sygnałów 
świetlnych (na poziomie pojedynczych fotonów) 
i  trójwymiarowe mapowanie powierzchni detektorów 
w celu określenia ich parametrów zależnych od punktu 
oświetlenia 

 ◻ stanowisko do szybkiego prototypowania niezbędne  
do tworzenia elementów mechanicznych adaptujących 
mierzone struktury do systemu pomiarowego 

 � LABORATORIUM IMPLEMENTACJI ALGORYTMÓW 
W STRUKTURACH PROGRAMOWALNYCH 

 ◻ różnorodne platformy uruchomieniowe układów FPGA 
umożliwiające prace badawcze w  zakresie tworzenia 
rozwiązań wbudowanych w strukturach programowalnych, 
a także rozwiązań hybrydowych FPGA+CPU

OFEROWANE USŁUGI

 � projektowanie układów elektronicznych interfejsów 
detektorów światła (fotopowielaczy, fotopowielaczy 
krzemowych, diod lawinowych itd.) 

 � projektowanie szybkich systemów akwizycji danych  
 � pomiary i charakteryzacja detektorów światła, w szczególności 

charakteryzacja nowych i unikatowych rodzajów detektorów 
 � analiza sygnałów pomiarowych pod kątem estymacji czasu 

oraz ładunku, ekstrakcja cech w celu optymalizacji procesu 
przesyłania i przechowywania danych pomiarowych 

 � kompresja sygnałów cyfrowych realizowana programowo  
oraz sprzętowo w układach FPGA 

 � implementacja różnorodnych algorytmów pomiarowych 
i analitycznych w strukturach programowalnych

http://www.ire.pw.edu.pl/zejim/pracownie/pdis
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ZESPÓŁ ELEKTROAKUSTYKI
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA;
INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA;
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA 

#AKUSTYKA FIZYCZNA #AKUSTYKA ARCHITEKTONICZNA #AKUSTYKA MUZYCZNA 
#PRZETWORNIKI ELEKTROAKUSTYCZNE #POMIARY AKUSTYCZNE #JAKOŚĆ DŹWIĘKU
#EFEKTY DŹWIĘKOWE #APARATURA ELEKTROAKUSTYCZNA #PSYCHOAKUSTYKA
#POMIARY ELEKTROAKUSTYCZNE #ZAPIS I ODTWARZANIE DŹWIĘKU 
#CYFROWA TECHNIKA DŹWIĘKOWA #DŹWIĘKOWA TECHNIKA STUDYJNA
#OCHRONA PRZED HAŁASEM #PROGRAMOWANIE APLIKACJI DŹWIĘKOWYCH
#TECHNIKI AUDIOLOGICZNE #MODELOWANIE AKUSTYCZNE #TESTY SŁUCHOWE 
#DŹWIĘK PRZESTRZENNY #PRZETWORNIKI ANALOGOWO-CYFROWE 
#PRZETWORNIKI CYFROWO-ANALOGOWE #APLIKACJE MOBILNE SYGNAŁÓW AUDIO
#PROJEKTOWANIE URZĄDZEŃ ELEKTROAKUSTYCZNYCH

Zespół działa na Wydziale Elektroniki i Technik 
Informacyjnych. Obszarami jego działalności są:

 � badania akustyczne – pomiary urządzeń 
elektroakustycznych, pomiary i modelowanie 
akustycznych właściwości wnętrz, pomiary 
hałasu, pomiary źródeł dźwięku, testy 
psychoakustyczne i  audiometryczne, ocena 
jakości dźwięku, symulacje numeryczne 
i mapowanie pól dźwiękowych, 

 � nagrania studyjne – rejestracja instrumentów, 
zespołów muzycznych, wokalistów, badania 
wpływu toru audio na jakość brzmienia 
odtwarzanego dźwięku, testowanie nowych 
rozwiązań technologicznych stanowiących 
wynik prac badawczych nad nowymi metodami 
przetwarzania dźwięku, 

 � cyfrowe przetwarzanie dźwięku – programo-
wanie aplikacji przetwarzania dźwięku, ocena 
korelacji parametrów toru fonicznego z wraże-
niami związanymi z odbiorem dźwięku, ocena 
jakości odtwarzanego dźwięku, badania nieli-
niowych i niestacjonarnych modelów procesów 
przetwarzania sygnałów fonicznych, badania 
nowych rozwiązań sprzętowych i programo-
wych związanych z  poprawą jakości odtwa-
rzania sygnałów dźwiękowych, zastosowania 
uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji 
w przetwarzaniu cyfrowym dźwięku.   

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Jan Żera  
j.zera@ire.pw.edu.pl 

(+48) 22 234 79 99, (+48) 504 675 179 
http://www.ire.pw.edu.pl/zea 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � komora bezechowa o kubaturze 300 m3  
 � pełne wyposażenie akustycznej aparatury pomiarowej 

firmy Brüel&Kjaer: system laboratoryjny PULSE z  kamerą 
akustyczną, zestaw pomiarowy Photon+, mikrofony 
pomiarowe, mierniki poziomu dźwięku, sonda natężenia 
dźwięku, laboratoryjne źródła dźwięku, manekiny akustyczne 
SQ i do pomiarów urządzeń telekomunikacyjnych, pomiarowy 
stolik obrotowy, kalibratory akustyczne, specjalistyczne 
oprogramowanie pomiarowe  

 � mierniki poziomu dźwięku firmy Svantek  
 � oprogramowanie akwizycji i  analizy danych pomiarowych 

w zakresie akustyki (Brüel&Kjaer, LabShop, BK Connect, Dirac, 
Audiomatica CLIO)  

 � oprogramowanie symulacyjne w zakresie akustyki (Odeon) 
 � analogowo-cyfrowe analizatory AUDIO PRECISION sygnałów 

fonicznych, do pomiarów urządzeń elektroakustycznych 
i przetworników a/c i c/a  

 � wielokanałowy oscyloskop cyfrowy PicoScope 5443D MSO 
 � zestaw studyjny – wielokanałowy system odsłuchowy,                

zestaw mikrofonów studyjnych (Neumann, AKG, Rode, Shure),         
konsola cyfrowa YAMAHA 01V96, analogowy stół mikserski, 
studyjny zestaw odsłuchowy, środowisko muzyczne CAKE-
WALK SONAR X3 PROFESSIONAL i CAKEWALK by BANDLAB, 
zestaw efektów dźwiękowych WAVES Gold Bundle 

 � stereofoniczny zestaw odsłuchowy wysokiej jakości 
 � wysokiej jakości przetworniki foniczne A/C i C/A (konwencjo-

nalne R-2R i sigma-delta: Audio-GD, Chord Electronics, DCS) 
 � przenośny 8-kanałowy rejestrator dźwięku HHB, dźwiękowe 

karty cyfrowe (RME, Focusrite, Lynx Technology) 

PATENT

 � Sposób pomiaru drgań mechanicznych oraz miernik drgań 
mechanicznych oddziałujących na człowieka (P.430022) 

OFEROWANE USŁUGI

 � badania akustyczne w  zakresie akustyki architektonicznej, 
źródeł dźwięku, oceny jakości dźwięku i urządzeń, przetworników 
akustycznych 

 � pomiary akustyczne w  zakresie zagrożenia hałasem i  ochroną 
przeciwhałasową, właściwości akustycznych pomieszczeń, źródeł 
dźwięku 

 � pomiary z wykorzystaniem warunków pola bezodbiciowego komory 
bezechowej 

 � pomiary urządzeń elektroakustycznych: wzmacniaczy, kart 
dźwiękowych, przetworników analogowo-cyfrowych i  cyfrowo- 
-analogowych 

 � modelowanie akustyki pomieszczeń 
 � projektowanie urządzeń elektroakustycznych 
 � programowanie dźwiękowych aplikacji mobilnych (PC, Android, 

iOS, Web), efektów dźwiękowych, wtyczek efektowych (VST 2.4, 
VST 3.0+) 

 � zastosowanie uczenia maszynowego i  elementów sztucznej 
inteligencji w analizie i przetwarzaniu sygnałów dźwiękowych 

WYBRANE PROJEKTY

 � Badania akustyczne sali symfonicznej Filharmonii Lubelskiej  
im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie (2019) 

 � Badania akustyczne zewnętrznych głośników bezmembranowych 
(w  ramach projektu Nabycie specjalistycznej usługi doradczej 
w  celu wprowadzenia na rynek wyników prac B+R w  zakresie 
głośników bezmembranowych) (RPMA, 2019)  

 � Badania akustyczne Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana 
Paderewskiego w Bydgoszczy (2017) 

 � Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy (współpraca z CIOP-
PIB, 2017–2019)

 � Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy (współpraca z CIOP-
PIB, 2019)

http://www.ire.pw.edu.pl/zea
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ZESPÓŁ SZTUCZNEJ 
INTELIGENCJI  
W AKUSTYCE
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA; 
INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

#SZTUCZNA INTELIGENCJA #UCZENIE MASZYNOWE 
#DIAGNOSTYKA SYSTEMÓW ANALOGOWYCH #SYSTEMY POMIAROWE 
#CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW ELEKTRYCZNYCH I AKUSTYCZNYCH 

Zespół Sztucznej Inteligencji w  Akustyce działa w  ramach 
Zakładu Elektroakustyki przy Instytucie Radioelektroniki i Technik 
Multimedialnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. 

Do głównych zainteresowań badawczych członków Zespołu 
należą: analiza i projektowanie algorytmów sztucznej inteligencji 
do przetwarzania danych w elektronice, akustyce oraz naukach 
przyrodniczych, zastosowanie systemów diagnostyki uszkodzeń 
maszyn elektrycznych i  układów elektronicznych (w  celach 
diagnostycznych), identyfikacja odbiorników energii elektrycznej 
w  obszarze użytkownika końcowego, a  także wykrywanie 
obecności larw owadów żyjących w konstrukcjach drewnianych.  

Posiada duże doświadczenie w realizacji projektów naukowo- 
-badawczych, z których najważniejsze obejmują: 

 � wykrywanie obecności larw owadów drewnolubnych w kon-
strukcjach drewnianych z wykorzystaniem systemu akwizycji 
sygnałów akustycznych, 

 � implementację zaawansowanych algorytmów detekcji i loka-
lizacji uszkodzeń w analogowych układach elektronicznych 
oraz systemach mechanicznych na podstawie analizy sygnału 
akustycznego,  

 � identyfikację odbiorników energii elektrycznej w  obszarze 
użytkownika końcowego na podstawie analizy zagregowanych  
sygnałów prądu i napięcia (systemy NIALM/NILM),  

 � analizę danych geotechnicznych w celu automatycznej genera-
cji profili gruntu na potrzeby budownictwa oraz geodezji,  

 � badania podstawowe w kierunku modelowania gustu muzycz-
nego,

 � projektowanie inteligentnych systemów biometrycznych 
przeznaczonych do wykorzystania na granicy państwowej  
(na zlecenie JAS Technologie Sp. z o.o.).

KONTAKT

dr hab. inż. Piotr Bilski, prof. uczelni   
pbilski@ire.pw.edu.pl  

(+48) 22 234 76 44
www.ire.pw.edu.pl 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � profesjonalne stacje robocze wykorzystywane do implemen-
tacji i testowania algorytmów: komputery klasy Dell Precision 
oraz HP Z230 wyposażone w układy nVidia GPGPU (wykorzy-
stywane m.in. jako platformy obliczeniowe dla uczenia głębo-
kiego) – zestawy współpracują w  ramach lokalnej sieci kom-
puterowej 

 � specjalistyczny system pomiarów sygnałów akustycznych 
obejmujący: czujniki drgań (akcelerometry) firmy Brüel&Kjaer, 
karty dźwiękowe E-MU Tracker Pre wraz z  akcesoriami, 
mikrokontrolery, komputery jednopłytkowe typu STM32  
oraz AVR ATMega 328 (Arduino) wraz ze stworzonym przez 
Zespół oprogramowaniem  

 � LABORATORIUM NIEINWAZYJNEJ IDENTYFIKACJI OBCIĄŻE-
NIA ODBIORNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ, obejmującej 
komputery przemysłowe i sprzęt do pomiarów elektrycznych 
w sieci elektroenergetycznej w obszarze użytkownika końco-
wego: 

 ◻ karty akwizycji danych firmy Advantech PCIE-1816H  
oraz PCIE-1744AE o częstotliwości próbkowania do 20 MHz  

 ◻ multimetry HP 34401A 
 ◻ generatory sygnałowe HP 33120A 
 ◻ zestawy cRIO (sterownik programowalny cRIO z kontrole-

rami czasu rzeczywistego, kartami akwizycji i interfejsami 
LAN) 

WYBRANE PROJEKTY

 � Inteligentny system wspomagania decyzji oparty na algoryt-
micznej analizie obrazu w działaniach służb wymiaru sprawie-
dliwości (NCBR, 2019–obecnie)  

 � Nieinwazyjny system monitorowania i analizy zużycia energii 
elektrycznej w obszarze użytkownika końcowego (z Zakładem 
Produkcji Aparatury Elektrycznej, NCBR, 2013–2016) 

 � Care support for elderly and disabled people by radar-sensor 
technology (RadCare) (Fundusze Norweskie, 2014–2017)  

 � Development of environment to implement the concept  
of Smart Borders (NCBR, 2017)

OFEROWANE USŁUGI

 � usługi badawcze i ekspertyzy związane z szeroko rozumianą 
analizą danych oraz wykorzystaniem uczenia maszynowe-
go, w szczególności z zakresie:  

 ◻ projektowania oraz implementacji systemów podej-
mowania decyzji i klasyfikacyjnych (z wykorzystaniem 
sztucznych sieci neuronowych, uczenia głębokiego,  
systemów regułowych, logiki rozmytej itp.)  

 ◻ analizy danych o charakterze akustycznym (w szczegól-
ności drgań oraz sygnałów o małej amplitudzie)  

 ◻ diagnostyki urządzeń i  układów mechanicznych,         
elektronicznych itp.  

 ◻ sygnałów z  sieci elektroenergetycznych (zarówno              
w instalacjach przemysłowych, jak i infrastrukturze do-
mowej) 

 ◻ danych wykorzystywanych w geotechnice (w szczegól-
ności pochodzących z sond typu DMT, CPT)

PATENTY

 � Urządzenie do identyfikacji odbiorników w sieci zasilania 
oraz sposób identyfikacji odbiorników w sieci zasilania                
(P-425578)    

 � Urządzenie do detekcji zmian trybu pracy oraz identyfi-
kacji odbiorników w sieci zasilania oraz sposób detekcji 
zmian trybu pracy oraz identyfikacji odbiorników w sieci  
(P-425576) 

 � Sposób i urządzenie do identyfikacji odbiorników energii 
elektrycznej (P-417462) 

 � Sposób i urządzenie do identyfikacji źródła zakłóceń har-
monicznych sieci elektroenergetycznej, zwłaszcza spowo-
dowane przez odbiorniki energii  (P-417463) 

http://www.ire.pw.edu.pl
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PRACOWNIA 
SYSTEMÓW AKWIZYCJI 
I PRZETWARZANIA 
INFORMACJI
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA; 
INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA;  
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA 

#OPROGRAMOWANIE WBUDOWANE #TECHNIKI TOMOGRAFICZNE
#SYSTEMY AKWIZYCJI DANYCH #PRZETWARZANIE OBRAZÓW 
#ELEKTRYCZNA TOMOGRAFIA POJEMNOŚCIOWA 
#ALGORYTMY REKONSTRUKCJI OBRAZÓW TOMOGRAFICZNYCH 
#SYSTEMY INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE #STANDARDY DICOM 
#STANDARDY HL7 #OBRAZOWE TECHNIKI DIAGNOSTYCZNE 
#SYSTEMY DO ANALIZY OBRAZÓW MEDYCZNYCH 

Zespół działa przy Zakładzie Elektroniki Jądrowej i Me-
dycznej w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multime-
dialnych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. 

Jego działalność skupia się wokół zagadnienia elektrycznej 
tomografii pojemnościowej, w szczególności dotyczy: 

 � systemów akwizycji danych dla elektrycznej tomografii 
komputerowej, 

 � kontroli procesów w reaktorach chemicznych (kolumny 
barbotażowe), 

 � monitorowania transportu materiałów sypkich,
 � oceny hydrodynamiki w przepływach dwufazowych 

ciecz-gaz, 
 � obrazowania procesów spalania (silniki lotnicze, rakie-

towe,  kotły energetyczne), 
 � wizualizacji przepływów wielofazowych.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Zespół zaprojekto-
wał system akwizycji danych dla elektrycznej tomografii 
pojemnościowej nowej generacji (posiadającej m.in. możli-
wość wielokanałowego pomiaru pojemności metodą SSHV 
– single shot high voltage, zmiany parametrów czasowych 
metody pomiarowej i konfigurowania wzmocnień w każ-
dym torze czy obsługi czujników 2D i 3D).

Dzięki posiadanemy oprogramowaniu komputerowemu 
Zespół ma możliwość:

 � akwizycji i wizualizacji danych,
 � archiwizacji pomiarów pojemności,
 � konfiguracji sekwencji pomiarowej,
 � dopasowania wzmocnień dla par elektrod,
 � przeprowadzania pomiarów kalibracyjnych,
 � eksportu obrazów do plików graficznych (BMP, JPEG),
 � rekonstrukcji obrazów na bieżąco algorytmem LBP.

Partnerami i klientami zespołu było m.in. Narodowe 
Centrum Badań Jądrowych czy Netrix S.A.

KONTAKT

dr hab. inż. Waldemar Smolik, prof. uczelni 
w.smolik@ire.pw.edu.pl 

(+48) 22 234 57 86 
www.ire.pw.edu.pl 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � tomograf komputerowy 
 � elektryczny tomograf pojemnościowy  
 � wzmacniacz „Lock-in” Stanford Research

OFEROWANE USŁUGI

 � systemy akwizycji danych 
 � monitorowanie zjawisk dynamicznych w inżynierii 

chemicznej i procesowej za pomocą elektrycznej 
tomografii pojemnościowej 

 � oprogramowanie do wizualizacji, przetwarzania i analizy 
obrazów 

PATENT

 � Układ ładuj-rozładuj do pomiaru małych pojemności 
(WYN 404230, numer prawa wyłącznego 225196)

WYBRANE PROJEKTY

 � Utworzenie centrum informacyjno-wdrożeniowego przemy-
słowych technik radiacyjnych CentriX (zadanie 8 i 21: Labo-
ratorium fast-X: Elektryczny tomograf pojemnościowy, RPO 
WM, NCBJ, 2018–2021) 

 � Tomograf elektryczny do innowacyjnego przestrzennego 
obrazowania i monitorowania obszarowego z wykorzysta-
niem mapy potencjałów węzłowych (projekty B+R przedsię-
biorstw, NCBR, POIR, Netrix S.A. Lublin, 2018–2020) 

 � Tomograf hybrydowy do badania zawilgocenia i stanu bu-
dynków (projekty B+R przedsiębiorstw, NCBR, POIR, Netrix 
S.A. Lublin, 2015–2019) 

 � Elektryczny tomograf pojemnościowy ET(V) 4 do trójwy-
miarowego obrazowania procesów dynamicznych (NCBR, 
2010–2013) 

http://www.ire.pw.edu.pl
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PRACOWNIA ANTEN  
I TECHNIKI
SUBTERAHERCOWEJ 

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA; 
INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Yevhen Yashchyshyn   
e.jaszczyszyn@ire.pw.edu.pl  

(+48) 22 234 77 27  
sub-thz.ire.pw.edu.pl

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#ANTENY #SZYKI I UKŁADY ANTENOWE #ANTENY INTELIGENTNE 
#ANTENY REKONFIGUROWALNE #MIKROFALE #TECHNIKI POMIAROWE 
#TECHNIKA SUBTERAHERCOWA #CHARAKTERYZACJA MATERIAŁÓW

Pracownia Anten i  Techniki Subterahercowej działa przy 
ZakładzieTechniki Subterahercowej w Instytucie Radioelek-
troniki i Technik Multimedialnych na Wydziale Elektroniki 
i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. 

Dysponuje wysokiej klasy sprzętem pomiarowym i opro-
gramowaniem specjalistycznym. Aktualnie realizuje dwa  
projekty badawcze finansowane w ramach programu Hory-
zont 2020. 

Współpracuje również z wieloma firmami z branży elektroniki 
i telekomunikacji oraz zrealizowała kilkanaście projektów, 
w tym komercyjnych i międzynarodowych.

WYBRANE PROJEKTY

 � CELTA – Konwergencja elektroniki i  technik fotonicz-
nych na rzecz rozwoju zastosowań techniki, działanie 
ITN (UE, Horyzont 2020, 2016–2020)  

 � IMAGE – Innowacyjne optyczne/quasi-optyczne 
techniki oraz inżynieria nanomateriałów i materiałów 
anizotropowych dla opracowania struktur czynnych 
z zasadniczo poprawioną efektywnością energetyczną, 
działanie RISE (UE, Horyzont 2020, 2018–2022)  

 � Antena z kształtowaniem wiązki na pasmo 28 GHz oparta 
na diodach PIN (współpraca z Instytutem Badawczym 
Elektroniki i Telekomunikacji Republiki Korei (ETRI, 2016–
2017)  

 � Rekonfigurowalna antena z kształtowaniem wiązki na 
bazie przełączników półprzewodnikowych oraz modulacji 
czasowej (współpraca z  Instytutem Badawczym 
Elektroniki i Telekomunikacji Republiki Korei (ETRI, 2017)  

 � Aktywny sub-THz skaner 3D do zastosowań antyterrory-
stycznych (NCBR, 2015–2019) 

OFEROWANE USŁUGI

 � projektowanie i  badanie wieloelementowych anten 
inteligentnych oraz badanie możliwości ich zastosowania  
w systemach łączności ruchomej  

 � modelowanie systemów MIMO wykorzystujących anteny 
inteligentne   

 � modelowanie, projektowanie, realizacja anten na podłożu 
półprzewodnikowym o rekonfigurowalnej elektronicznie 
aperturze  

 � modelowanie i  projektowanie modulowanych czasowo  
szyków antenowych   

 � modelowanie, projektowanie, realizacja i badanie ferroelek-
trycznych anten skanujących   

 � projektowanie anten fotonicznych i łączy radiowo-światło-
wodowych 

 � metodyka przeprowadzania pomiarów w bardzo szerokim 
zakresie częstotliwości do 500 GHz  

 � pomiary charakterystyk anten (w strefie dalekiej i bliskiej,  
w dziedzinie czasu i częstotliwości) 

 � pomiary parametrów transmisji w łączach radiowo-światło-
wodowych   

 � wyznaczanie właściwości układów przełączanych w stanach 
nieustalonych   

 � charakteryzacja materiałów, w tym dielektryków nieliniowych 
(ferroelektryków)

WYBRANE PATENTY

 � Sposób kształtowania charakterystyki kierunkowej w szyku 
antenowym z  modulacją czasową oraz szyk antenowy 
z modulacją czasową (PAT.230083)  

 � Sposób wytwarzania przestrajalnych kompozytów ceramika-
-polimer dla elektroniki wysokich częstotliwości (PAT.229471)     

 � Kompozyt ceramika-polimer do zastosowań mikrofalowych 
i  sposób wytwarzania kompozytu ceramika-polimer  
do zastosowań mikrofalowych (PAT.200446) 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � STANOWISKO DO CHARAKTERYZACJI MATERIAŁÓW: 
przeprowadzanie pomiarów parametrów elektrycznych 
różnych rodzajów materiałów w paśmie do 500 GHz

 ◻ zestaw pomiarowy złożony z  czterowrotowego 
wektorowego analizatora obwodów PNA-X firmy Agilent 
Technologies oraz 6 par głowic rozszerzających zakres 
częstotliwości do 500 GHz 

 ◻ antywibracyjny stół optyczny
 ◻ zestaw soczewek, zwierciadeł i pozycjonerów

 � STANOWISKO DO POMIARÓW UKŁADÓW SCALONYCH: 
przeprowadzanie precyzyjnych pomiarów pasywnych 
i  aktywnych obwodów elektronicznych w  zakresie 
częstotliwości do 500 GHz

 ◻ pomiarowa stacja ostrzowa PM8 EPS200MMW produkcji 
Cascade Microtech Inc. 

 ◻ zestaw sond ostrzowych APC i Infinity
 � ELEKTROMAGNETYCZNA KOMORA BEZODBICIOWA: 

prowadzenie pomiarów charakterystyk anten w  zakresie 
częstotliwości do 50 GHz

 ◻ rozbudowany zestaw anten pomiarowych
 ◻ zautomatyzowany stolik obrotowy o  rozdzielczości  

kątowej 0,06°
 ◻ precyzyjny zautomatyzowany skaner XY o wymiarach 1×1 m 

i rozdzielczości 5 µm
 � STANOWISKO DO BADANIA ANTEN W  ZAKRESIE FAL 

MILIMETROWYCH: prowadzenie pomiarów charakterystyk 
anten w zakresie częstotliwości powyżej 50 GHz

 ◻ rozbudowany zestaw falowodów i anten pomiarowych od 
50 GHz do 500 GHz

 ◻ zautomatyzowany stolik obrotowy o rozdzielczości kątowej 
0,0045°

Dodatkowo laboratorium wyposażone jest w  inne przyrządy 
i elementy, np. generatory mikrofalowe, analizatory widma, wzorce 
kalibracyjne, zasilacze, oscyloskopy i mikroskopy.

http://sub-thz.ire.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ PROJEKTOWANIA 
SYSTEMÓW RADIA 
PROGRAMOWALNEGO
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA; 
INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

#SDR #TECHNIKA RADIA PROGRAMOWALNEGO 
#REKONFIGUROWALNE TORY RADIOWE #CYBERBEZPIECZEŃSTWO RADIOWE
#SZEROKOPASMOWA AKWIZYCJA I SYNTEZA SYGNAŁÓW RADIOWYCH   
#CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW RADIOWYCH 
#LINEARYZACJA WZMACNIACZY MOCY
#PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH 
#PROTOTYPOWANIE SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA PLATFORMACH SDR 
#ALGORYTMY PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW RADIOWYCH DLA SDR 
#WYKORZYSTANIE SDR W SYSTEMACH ŁĄCZNOŚCI SATELITARNEJ 
#APARATURA POMIAROWA WYKORZYSTUJĄCA TECHNIKĘ SDR 
#ANALIZA KANAŁU PROPAGACYJNEGO W SYSTEMACH RADIOKOMUNIKACYJNYCH

Zespół działa na Wydziale Elektroniki i  Technik 
Informacyjnych w  Zakładzie Radiokomunikacji 
i Radiolokacji Instytutu Radioelektroniki i Technik 
Multimedialnych. 

Prowadzi interdyscyplinarne badania i angażuje się 
w projekty w zakresie radioelektroniki, radiolokacji  
i szeroko pojętej telekomunikacji. W myśl koncepcji 
radia programowalnego zajmuje się zarówno pro-
jektowaniem nowoczesnych, szerokopasmowych 
torów radiowych, jak i definiowaniem funkcjonalno-
ści systemów radiowych w domenie cyfrowej.  

Członkowie Zespołu od początku wdrażania 
technologii SDR zajmują się projektowaniem 
systemów radiowych i mikrofalowych na podstawie 
paradygmatu radia programowalnego. Aktywność 
zespołu obejmuje projektowanie nadawczych                        
i odbiorczych głowic radiowych, szerokopasmowych 
torów akwizycji i generacji na bazie ultraszybkich 
przetworników A/C i C/A, dedykowanych modułów 
do przetwarzania sygnałów radiowych (FPGA, 
ASIC, kontrolery) oraz całych systemów radiowych                        
i pomiarowych. Równolegle grupa prowadzi 
również prace nad przetwarzaniem cyfrowych 
sygnałów radiowych w pasmie podstawowym. 

KONTAKT

dr inż. Dawid W. Rosołowski 
drosolow@ire.pw.edu.pl 

(+48) 22 234 76 24
ztm.ire.pw.edu.pl

Oprogramowywane są m.in. nadajniki i odbiorniki cyfrowe 
pracujące w pasmie podstawowym oraz prowadzone badania 
nad techniką linearyzacji wzmacniaczy mocy (DPD) i kompensacji 
błędów kwadratury torów analogowych. Technologia SDR jest 
również wykorzystywana do badania odporności współczesnych 
standardów radiowych na cyberatak, w szczególności  
w systemach IoT. 

Klientami Zespołu byli m.in.: NCBJ, KenBit, ESA, Radiotechnika, 
Artesyn oraz QWED.

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � LABORATORIUM DO POMIARÓW RADIOWYCH 
 ◻ analizatory widma 
 ◻ analizatory sieci 
 ◻ generator arbitralny 
 ◻ mierniki mocy  
 ◻ analizator wektorowy pozwalający na przeprowadzanie  

badań urządzeń bezprzewodowych w zakresie częstotliwo-
ści do 26 GHz 

 ◻ urządzenia z rodziny USRP (N210, B200, X310)  
 ◻ własne platformy rozwojowe z ultraszybkimi przetwornika-

mi A/C i C/A  

Posiadana baza sprzętowa pozwala na generację, akwizycję 
i emisję szerokopasmowych sygnałów radiowych w zakresie 
częstotliwości do 6 GHz. Zespół ma również dostęp do warsztatu 
z ploterem do obwodów drukowanych oraz frezarką CNC,  
co pozwala na skrócenie procesu prototypowania projektowanych 
układów. 

OFEROWANE USŁUGI

 � pomiary systemów radiowych (badania przedcertyfikacyjne)  
 � ekspertyzy w zakresie projektowania systemów bezprzewodo-

wych i cyfrowego przetwarzania sygnałów radiowych  
 � projektowanie i optymalizacja urządzeń SDR  
 � oprogramowanie funkcjonalności urządzeń SDR  
 � linearyzacja wzmacniaczy mocy, kompensacja błędów 

kwadratury  
 � testy odporności systemów na atak radiowy  
 � projektowanie urządzeń radiokomunikacyjnych z uwzględnie-

niem technologii produkcji  
 � projektowanie szerokopasmowych urządzeń do akwizycji 

i generacji sygnałów radiowych  
 � analizy propagacyjne w systemach radiokomunikacyjnych (sieci 

komórkowe, systemy satelitarne, 5G)  
 � ekspertyzy w zakresie projektowania i testowania systemów  

do zastosowań kosmicznych

WYBRANE PROJEKTY

 � Szerokopasmowy rejestrator radiokomunikacyjny (NCBR, 
2013–2016) 

 � Projekt stacji bazowej LTE na pasmo 3.6 GHz (2017–2020)
 � Projekt stacji bazowej LTE na pasmo 450 MHz (IT Partners Telco 

Sp. z o.o., 2020–obecnie) 
 � Ekspertyzy w zakresie pomiarów i optymalizacji systemów 

radiowych używanych w systemach alarmowych (EBS Sp. z o.o., 
2019–2020) 

 � SACC – satelitarny adaptacyjny system łączności (ESA, 2013 
–2015)

INNE OSIĄGNIĘCIA

 � Laur innowacyjności za „Transverter mikrofalowy” przyznany 
przez Naczelną Organizację Techniczną, 2013 (wspólnie 
z Zespołem Projektowania Mikrofalowych Źródeł Dużej Mocy 
Politechniki Warszawskiej)

http://ztm.ire.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ ALGORYTMÓW 
SPRZĘTOWYCH W MEDIACH 
CYFROWYCH

KONTAKT

dr hab. inż. Grzegorz Pastuszak, prof. uczelni 
g.pastuszak@ire.pw.edu.pl 

(+48) 22 234 78 40 
https://zim.ire.pw.edu.pl

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Zespół działa w ramach Zakładu Inżynierii  
Multimediów w Instytucie Radioelektroniki  
i Technik Multimedialnych na Wydziale  
Elektroniki i Technik Informacyjnych Politech-
niki Warszawskiej. 

Jego kompetencje obejmują projektowa-
nie, realizację, optymalizację i weryfikację 
sprzętowych systemów cyfrowych przetwa-
rzania sygnałów/informacji i kompresji da-
nych wizyjnych w układach scalonych. Pra-
ce badawczo-rozwojowe Zespołu obejmują  
w szczególności:

 � modyfikacje algorytmów programowych 
standardów kodowania wideo mające na 
celu ich efektywną implementację w struk-
turach układów scalonych,

 � opracowanie nowych metod kompresji da-
nych multimedialnych i pomiarowych dla 
celów transmisji i archiwizacji,

 � opracowanie nowych architektur sprzęto-
wych i sprzętowo-programowych systemów 
kompresji i przetwarzania wideo,

 � opracowanie nowych mikroarchitektur 
sprzętowych poszczególnych modułów ko-
deków wizyjnych,

 � efektywne mapowanie architektur i mikroar-
chitektur w strukturach programowalnych 
FPGA i układach ASIC.

#SYSTEMY CYFROWE #UKŁADY PROGRAMOWALNE FPGA #KOMPRESJA DANYCH 
#ARCHITEKTURY SPRZĘTOWE #KODOWANIE OBRAZÓW I WIDEO  
#PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW WIZYJNYCH I POMIAROWYCH

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA 
AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA

WYBRANE PROJEKTY

 � Opracowanie sprzętowej ścieżki multipleksowania, kompresji, 
akwizycji i strumieniowania sygnału wizyjnego (NCBR)

 � Opracowanie i uruchomienie sprzętowej implementacji kodera 
H.264/AVC na platformie Xilinx UltraScale+ (NCBR)

 � Odczyt, kompresja i akwizycja sygnałów pomiarowych  
w eksperymentach fizycznych (projekty H61, HyperKamiokan-
de, SPD, Amber i DarkSide)

 � Opracowanie oraz wykonanie zestawu prototypów przemien-
ników sygnału HD (Camsat)

 � Opracowanie szybkich architektur sprzętowych do wielo-
symbolowego kodowania arytmetycznego

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � stanowiska do projektowania i prototypowania układów 
cyfrowych FPGA:

 ◻ platformy do prototypowania z układami FPGA 
 ◻ oscyloskopy, mierniki, tester sygnału wizyjnego
 ◻ kamery cyfrowe i analogowe różnych standardów
 ◻ rejestratory sygnałów wizyjnych
 ◻ narzędzia CAD 

OFEROWANE USŁUGI

 � prototypowanie, projektowanie, realizacja, optymalizacja  
i weryfikacja sprzętowych systemów cyfrowych w układach 
FPGA 

 � realizacja sprzętowych komponentów IP, systemów 
wbudowanych, akceleratorów oraz systemów typu SoC 
w układach FPGA dla algorytmów z obszarów kompresji  
i przetwarzania danych wizyjnych i pomiarowych, wydajnych 
obliczeń równoległych, analizy danych multimedialnych, w tym 
za pomocą sieci neuronowych

mailto:g.pastuszak%40ire.pw.edu.pl%20%0D?subject=
https://zim.ire.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ METOD DETEKCJI, 
ESTYMACJI I PRZETWARZANIA 
SYGNAŁÓW 

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA; 
AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA; 
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

KONTAKT

dr hab. inż. Marek Nałęcz, prof. uczelni  
m.nalecz@elka.pw.edu.pl 

(+48) 22 234 74 76 

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW 
#SYSTEMY WBUDOWANE CZASU RZECZYWISTEGO 
#SYSTEMY MASYWNIE RÓWNOLEGŁE #PROGRAMOWANIE UKŁADÓW FPGA 
#PROGRAMOWANIE PROCESORÓW GRAFICZNYCH #GPU #DSP 
#PROGRAMOWANIE PROCESORÓW SYGNAŁOWYCH #FOTOWOLTAIKA  
#METODY STATYSTYCZNE W PRZETWARZANIU SYGNAŁÓW #RADIOLOKACJA 

Zespół działa przy Zakładzie Teorii Obwodów 
i Sygnałów w ramach Instytutu Systemów 
Elektronicznych na Wydziale Elektroniki 
i Technik Informacyjnych PW i  zajmuje się 
przetwarzaniem sygnałów, tj. szeroko rozumia-
ną analizą danych, przede wszystkim radiolo-
kacyjnych, biomedycznych i biologicznych, 
ale także tych w systemach pomiarowych. 

Dane analizowane są metodami sygnało-
wymi (np. czasowo-częstotliwościowymi), 
statystycznymi, adaptacyjnymi i metodami 
sztucznej inteligencji (głównie sieciami neu-
ronowymi).

Zespół wykorzystuje nowoczesne metody 
sztucznej inteligencji, przede wszystkim 
w obszarze analizy danych biomedycznych 
i w tematyce radaru kognitywnego, jak rów-
nież w zastosowaniach sztucznej inteligencji 
w systemach transmisji danych nowych gene-
racji (akustycznych i ultradźwiękowych). 

Do kompetencji Zespołu należy praktyczna 
i efektywna implementacja opracowanych al-
gorytmów analizy danych na różnych platfor-
mach sprzętowych, obejmujących procesory 
ogólnego przeznaczenia, masywnie wielor-
dzeniowe procesory graficzne (GPU) i układy 
logiki programowalnej (FPGA i SoC). 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � macierz mikrofonowa (8 x 8) do badań cyfrowego sterowania 
wiązką fal akustycznych  

 � stanowisko doświadczalne do badań transmisji fal 
ultradźwiękowych w powietrzu  

WYBRANE PROJEKTY

 � Opracowanie prototypu radaru wielofunkcyjnego kierowa-
nia ogniem ze skanowaniem fazowym wiązki w dwóch płasz-
czyznach dla zestawu rakietowego OP średniego zasięgu 
WISŁA (konsorcjum z  PIT-RADWAR S.A., NCBR, 2012–2019)  

 � Opracowanie algorytmów i oprogramowania dla potrzeb 
radaru ZDPSR SOŁA (Bumar-Elektronika S.A. – obecnie  
PIT-RADWAR S.A., 2012–2015)  

 � Zestaw procedur do rekonstrukcji obrazów ultrasonograficz-
nych metodami syntetycznej apertury (wykonywany dla IPPT 
PAN, 2009)

 � Opracowanie demonstratora radaru wielopasmowe-
go o  podwyższonej odporności na zakłócenia aktyw-
ne (konsorcjum z  Bumar Elektronika S.A. – obecnie  
PIT-RADWAR S.A., NCBR, 2010–2012) 

 � Opracowanie demonstratora technologii systemu anteno-
wego z elektronicznie sterowaną wiązką wraz z systemem 
przetwarzania sygnałów do radaru przeciwlotniczego zesta-
wu rakietowego nowej generacji (konsorcjum z PIT-RADWAR 
S.A., MNiSW, 2009–2011)

Członkowie Zespołu posiadają wieloletnie doświadczenie 
w pracy nad wbudowanymi sprzętowo-programowymi sys-
temami czasu rzeczywistego służącymi do przetwarzania 
danych radiolokacyjnych (detekcja i estymacja), realizowa-
nymi we współpracy z krajowym przemysłem radarowym (PIT-
-RADWAR S.A.), w tym nad systemami wdrożonymi do produkcji.  

Aktualnie Zespół pracuje nad opracowaniem wielokanałowych 
algorytmów generacji i przetwarzania sygnałów dla/z szyków 
antenowych pracujących w trybie MIMO, zwłaszcza w za-
stosowaniu do systemów radarowych, sonarów ultradźwię-
kowych i systemów transmisji danych na krótkie odległości. 

OFEROWANE USŁUGI

 � analizy i  ekspertyzy w zakresie metod lokalizacji nadajni-
ków i odbiorników na podstawie czasów propagacji sygna-
łów (TOA) lub różnicy czasów propagacji (TDOA)  

 � badania bezprzewodowej transmisji danych z wykorzystaniem 
ultradźwięków w powietrzu  

 � prognozowanie produkcji energii w systemach fotowoltaicz-
nych w polskich warunkach klimatycznych  

 � opracowywanie i analiza algorytmów cyfrowego przetwarzania 
sygnałów oraz ich implementacja na procesorach DSP, GPU 
i w układach FPGA  

 � równoległa implementacja metod numerycznych  
na platformach GPU, FPGA, DSP  

 � projektowanie specjalizowanych, prototypowych układów 
analogowych i cyfrowych 
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Zespół Adaptacyjnych Systemów Przetwarzania Informacji znajduje się 
na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, w Instytucie Systemów 
Elektronicznych w Zakładzie Teorii Obwodów i Sygnałów. Zajmuje się bada-
niami w obszarze statystycznego i adaptacyjnego przetwarzania sygnałów 
i informacji, w tym z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego. 

Prace prowadzone w Zespole dotyczą:
 � przetwarzania sygnałów:

 ◻ elektroencefalograficznych (EEG) – m.in. usuwanie artefaktów, 
identyfikacja osób za pomocą sygnału EEG, prace w  zakresie 
systemów neurofeedbacku, 

 ◻ elektrokardiograficznych (EKG) i  pletyzmograficznych (PPG)  
– m.in. automatyczna  detekcja migotania przedsionków i innych 
zaburzeń pracy serca, 

 ◻ radiolokacyjnych – m.in. w zakresie detekcji, estymacji parametrów 
obiektów, sterowania wiązką; w Zespole prowadzone są oryginalne 
na skalę światową badania dot. wykorzystania międzynarodowej 
sieci radioteleskopów astronomicznych LOFAR (Low-Frequency 
Array for Radio Astronomy) jako odbiorników w  systemie 
radiolokacji pasywnej do wykrywania i  estymacji parametrów 
ruchu samolotów i  satelitów, a  także prace dotyczące budowy 
systemu radiolokacji pasywnej ulokowanego na zakupionym przez 
Politechnikę Warszawską lotnisku w Sierakowie pod Przasnyszem,

 ◻ telekomunikacyjnych – prace w obszarze adaptacyjnych systemów 
przesyłania sygnałów (ASPS) ze sprzężeniem zwrotnym, dotyczące 
metod automatycznego dostrajania i auto-kalibracji ASPS,

 ◻ pomiarowych – prace w  obszarze adaptacyjnych systemów 
pomiarowych ze sprzężeniem zwrotnym z  optymalnie 
dopasowywaną czułością czujnika (układu obserwacji),  
m.in. wykorzystujących bank czujników z kompensacją mierzonych 
oddziaływań, 

 � linearyzacji mikrofalowych wzmacniaczy mocy za pomocą techniki 
DPD (digital predistortion), m.in. z wykorzystaniem sztucznych sieci neu-
ronowych do modelowania nieliniowości wzmacniacza,

 � iteracyjnych przetworników analogowo-cyfrowych (A/C) wykorzystu-
jących koncepcję adaptacyjnej statystycznie dopasowanej obserwacji; 
aktualnie prowadzone prace dotyczą metod auto-kalibracji przetworników.

ZESPÓŁ 
ADAPTACYJNYCH 
SYSTEMÓW 
PRZETWARZANIA 
INFORMACJI (ZASPI)
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA, ELEKTROTECHNIKA; 
INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA; 
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA 

#ADAPTACYJNE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW #ANALIZA 
DANYCH #DATA SCIENCE #DIGITAL PREDISTORTION #DPD 
#EKG #EEG #INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA #LOFAR #PPG 
#PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW BIOMEDYCZNYCH 
#PRZETWORNIKI ANALOGOWO-CYFROWE #RADIOASTRONOMIA 
#RADIOLOKACJA #SIECI NEURONOWE #SZTUCZNA INTELIGENCJA 
#UCZENIE MASZYNOWE #WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE 

KONTAKT

dr hab. inż. Konrad Jędrzejewski, prof. uczelni 
konrad.jedrzejewski@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 58 83 
zaspi.ise.pw.edu.pl 

Zespół współpracuje z  Uniwersytetem Medycznym w  Poznaniu,  
Uniwersytetem Kalifornijskim w  Los Angeles,Instytutem Biologii 
Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Instytutem Radioelektroniki 
i Technik Multimedialnych RTM PW, Centrum Badań Kosmicznych 
PAN, PIT RADWAR S.A., Vortex Sp. z o.o. W zespole wykonywane są 
także prace realizowane w ramach grup badawczych NATO.

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � LABORATORIUM ADAPTACYJNYCH SYSTEMÓW PRZETWARZA-
NIA:  
 ◻ komputery do przetwarzania informacji,  
 ◻ generatory sygnałów, m.in. Agilent 33220A, Tektronix 

AFG3022B  
 ◻ generator sygnałów wektorowych Agilent E4438C 
 ◻ kalibrator Fluke 5500A 
 ◻ multimetry, Agilent Aglient 34411A 
 ◻ oscyloskopy, m.in. Agilent DSO6014A 
 ◻ stacje lutownicze 

OFEROWANE USŁUGI

 � statystyczne i adaptacyjne przetwarzanie danych (informacji)  
 � opracowywanie i implementacje algorytmów przetwarzania 

sygnałów EEG, EKG, PPG, w tym z zastosowaniem technik 
przetwarzania adaptacyjnego i uczenia maszynowego 

 � opracowywanie i implementacje algorytmów przetwarzania 
sygnałów radiolokacyjnych 

 � opracowywanie i implementacje algorytmów sterowania wiązką 
sygnałów akustycznych, telekomunikacyjnych, radiolokacyjnych 

 � projektowanie i budowa optymalnych adaptacyjnych systemów 
przesyłania sygnałów ze sprzężeniem zwrotnym 

 � projektowanie i budowa adaptacyjnych systemów pomiarowych ze 
sprzężeniem zwrotnym oraz optymalnie dopasowywaną czułością 
czujnika (układu obserwacji)

 � linearyzacja mikrofalowych wzmacniaczy mocy za pomocą techniki 
DPD (digital predistortion), m.in. z wykorzystaniem sztucznych sieci 
neuronowych do modelowania nieliniowości wzmacniacza 

 � wysokopoziomowe projektowanie układów scalonych iteracyjnych 
przetworników A/C

WYNALAZKI  

 � Wieloprzebiegowy przetwornik analogowo-cyfrowy (Numer 
patentu/prawa: 193361) 

 � Potokowy przetwornik analogowo-cyfrowy (Numer patentu/
prawa: 213117) 

 � Adaptacyjny układ czujników do precyzyjnego pomiaru wielkości 
fizycznych z rozszerzonym zakresem pomiarowym (Numer 
patentu/prawa: 228962) 

 WYBRANE PROJEKTY 

 � Dynamiczne zarządzanie zdolnościami przesyłowymi sieci elek-
troenergetycznych przy wykorzystaniu innowacyjnych technik 
pomiarowych (NCBR, 2014–2016) 

 � Opracowanie teorii, metod projektowania, analizy i  testowa-
nia inteligentnych przetworników A/C (MNiSW, współpraca  
z  Instytutem Mikro- i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej, 
2005–2008) 

 � Pierwsza eksperymentalna weryfikacja możliwości wykorzystania 
międzynarodowej sieci radioteleskopów astronomicznych LOFAR 
jako odbiorników w systemie radiolokacji pasywnej do wykrywa-
nia i estymacji parametrów ruchu samolotów, implementacja ory-
ginalnego systemu przetwarzania sygnałów dla takiego systemu 
radiolokacji  (współpraca z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej 
Akademii Nauk, od 2019 roku) 

 � Opracowanie, implementacja i badania metody identyfikacji osób 
na podstawie sygnału EEG (współpraca z Instytutem Biologii 
Doświadczalnej Polskiej akademii Nauk, od 2020 roku)

 � Uniwersalny moduł inercyjnej nawigacji zliczeniowej (IMU)  
do układów sterowania i naprowadzania rakiet (NCBR, 2021–2024)

 � Badania skuteczności wykrywania migotania przedsionków  
na podstawie analizy sygnału PPG oraz sygnału EKG z wykorzysta-
niem technik uczenia maszynowego, w tym propozycje nowych 
rozwiązań (RND AEE PW, 2020–2021) 

 � Opracowanie prototypu radaru wielofunkcyjnego kierowania 
ogniem ze skanowaniem fazowym wiązki w dwóch płaszczyznach 
dla zestawu rakietowego OP średniego zasięgu WISŁA (NCBR, 
2012–2019)

http://zaspi.ise.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ OPTYMALIZACJI 
ZASOBÓW RADAROWYCH  
I FUZJI DANYCH

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA;
AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA

KONTAKT

dr hab. inż. Jacek Misiurewicz 
jmisiure@elka.pw.edu.pl 

(+48) 22 234 54 41 
zozrifd.ise.pw.edu.pl 

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#ZARZĄDZANIE ZASOBAMI RADAROWYMI #ŚLEDZENIE PRZEDDETEKCYJNE
#PROJEKTOWANIE URZĄDZEŃ RADIOLOKACYJNYCH #FUZJA DANYCH
#COMPRESSED SENSING #SYGNAŁY NIERÓWNOMIERNIE SPRÓBKOWANE 
#RADARY DO WYKRYWANIA OBIEKTÓW ORBITALNYCH

Zespół działa na Wydziale Elektroniki i Technik 
Informacyjnych PW w  ramach Instytutu 
Systemów Elektronicznych w Zakładzie Teorii 
Obwodów i  Sygnałów, Pracowni Technik 
Radiolokacyjnych. 

Zajmuje się badaniami metod i  algorytmów 
dotyczących systemowego aspektu urządzeń 
radiolokacyjnych, to jest zarządzania zasoba-
mi pojedynczego radaru lub grupy radarów, 
a także łączenia (fuzji) danych z różnych źró-
deł (w szczególności źródeł radiolokacyjnych)  
oraz praktycznym zastosowaniem tych metod 
w projektowaniu i konstrukcji radarów. 

Zespół prowadzi także badania w tematyce ra-
darów i sieci radarów do obserwacji obiektów 
na orbitach okołoziemskich (Space Situation 
Awareness – SSA, Space Surveillance and Trac-
king – SST). 

WYNALAZKI  

 � Filtr cyfrowy wieloczęstotliwościowy (P-414220, Numer patentu/
prawa: 228466) 

 � Układ odbiorczy dla radaru pasywnego (P.401208, Numer patentu/
prawa: 224213) 

 � Sposób tłumienia stałych ech będących poza zasięgiem rada-
ru w układzie odbiornika i układ do stosowania tego sposobu 
(P.401209, Numer patentu/prawa: PAT.221859) 

 WYBRANE PROJEKTY 

 � Prace nad wybranymi elementami radaru w projekcie „Mobilna, 
Trójwspółrzędna Stacja Radiolokacyjna Dalekiego Zasięgu Pracu-
jąca w Paśmie L – kryptonim WARTA” (współpraca z PIT-RADWAR 
S.A., 2012–obecnie) 

 � Opracowanie koncepcji systemu w projekcie ESA „System rada-
rowy do wykrywania i śledzenia obiektów kosmicznych dla Polski 
– faza 1” (współpraca z PGZ S.A., 2018–2019) 

 � Prace nad wysokorozdzielczym obrazowaniem i rozpoznawaniem 
obiektów radarowych w warunkach nieciągłego wypełnienia pa-
sma sygnału (NCBR, PCL-PET; EDA, RING, 2017–obecnie) 

 � Prace nad systemem nawigacji bazującym na fuzji danych 
z radaru SAR i nawigacji inercyjnej (EDA, SARINA, 2010–2012) 

 � Prace nad systemem fuzji danych ze źródeł heterogenicznych 
(EDA, DAFNE, 2009–2011)

Wybrane kompetencje Zespołu:  
 � metody i  algorytmy zarządzania zasobami radarowymi 

(algorytmy deterministyczne, optymalizacyjne i z dziedziny 
sztucznej inteligencji),  

 � analiza koncepcyjna i projektowanie urządzeń radiolokacyj-
nych, w szczególności radarów aktywnych z elektronicznie 
sterowaną wiązką,  

 � metody oszczędnego próbkowania (compressed sensing) 
w zastosowaniach radiolokacyjnych,  

 � metody przetwarzania sygnałów nierównomiernie spróbko-
wanych,  

 � metody śledzenia przeddetekcyjnego (Track Before Detect),  
 � metody łączenia (fuzji) danych z różnych radarów, a także 

łączenia danych radiolokacyjnych z danymi z innych sensorów,  
 � metody łączenia i porównywania obrazów satelitarnych, w tym 

optycznych i radarowych.

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � dwa najnowocześniejsze laboratoria pozwalające na opraco-
wywanie, testowanie i walidacje systemów radarowych, wypo-
sażone są w aparaturę pomiarową pozwalającą na testowanie 
urządzeń radiowych i radarowych i prototypowanie urządzeń 
do przetwarzania sygnałów w czasie rzeczywistym

OFEROWANE USŁUGI

Zespół badaczy i konstruktorów oferuje usługi w zakresie: 
 � przetwarzania sygnałów radiolokacyjnych 
 � oszczędnego próbkowania (compressed sensing) 
 � analizy i konstrukcji urządzeń radarowych 
 � opracowywania algorytmów przetwarzania sygnałów radio- 

i  echolokacyjnych oraz ich implementacji na platformach 
sprzętowych

http://zozrifd.ise.pw.edu.pl


ZESPOŁY B+R

590 591POWRÓT DO SPISU TREŚCI

ZESPÓŁ INTERNETOWYCH 
SYSTEMÓW 
POMIAROWYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA; 
INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA  

#ELEKTRONICZNE SYSTEMY POMIAROWO-KONTROLNE 
#FIZYKA WYSOKICH ENERGII I TECHNIKA EKSPERYMENTU 
#CYBERBEZPIECZEŃSTWO I ANALIZA DANYCH #TECHNOLOGIE FOTONICZNE  

Zespół Internetowych Systemów Pomiarowych działa 
przy Zakładzie Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych, 
Instytutu Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki 
i Technik Informacyjnych. 

Zajmuje się badaniami oraz konstruowaniem modułowych 
wielokanałowych, szybkich, synchronicznych i rozproszo-
nych systemów analogowo-cyfrowych dla eksperymentów 
fizyki wysokich energii, fizyki plazmy tokamakowej, astrofi-
zyki oraz aplikacji kwantowych. 

Ponadto Zespół prowadzi projekty dotyczące tematyki 
satelitarnej oraz na rzecz bezpieczeństwa i  obronności 
kraju. Członkowie Zespołu posiadają doświadczenie w: 

 � projektowaniu: 
 ◻ systemów trygerowania, akwizycji danych i szybkie-

go przetwarzania sygnałów w czasie rzeczywistym  
dla eksperymentów HEP i fizyki plazmy, 

 ◻ konstrukcji i wdrażaniu złożonych systemów bazują-
cych na układach FPGA, SoC, w tym rozwiązań odpor-
nych na radiację, 

 ◻ obwodów drukowanych PCB dla nowoczesnych tech-
nologii FPGA/SoC/DSP z uwzględnieniem zagadnień 
integralności sygnałowej zgodnie z normami EMC,

 ◻ bezpiecznych urządzeń odpornych na ataki,
 ◻ szybkich, synchronicznych sieci optycznych, syste-

mów stabilizacji laserów w aplikacjach kwantowych, 
synchronizacja czasu, m.in. White Rabbit,

 � konstruowaniu obudów urządzeń z  uwzględnieniem  
m.in. odporności na zakłócenia oraz efektywnego roz-
prowadzania ciepła, pracujących w trudnych warunkach 
eksploatacyjnych,

 � symulacjach, pomiarach,

KONTAKT

dr hab. inż. Krzysztof Poźniak, prof. uczelni  
pozniak@ise.pw.edu.pl  

(+48) 22 234 79 54 
www.ise.pw.edu.pl 

www.cosyquanta.com  

 � systemach:  
 ◻ kontrolno-sterujących czasu rzeczywistego typu hard-real-

time dla aplikacji satelitarnych, HEP oraz kwantowych, 
 ◻ pomiarowych z szybkimi przetwornikami A/C i C/A i przetwa-

rzaniem danych w czasie rzeczywistym, 
 ◻ modułowych kontrolno-pomiarowych opartych  

o standardy przemysłowe, takie jak MTCA, CPCIs, 
 ◻ obrazujących CCD/CMOS z przetwarzaniem danych w czasie 

rzeczywistym.

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � moduły, systemy uruchomieniowe z układami FPGA i proceso-
rami wbudowanymi  

 � oscyloskopy 60, 20, 5, 1 GHz do sygnałów analogowych i cyfro-
wych  

 � analizator do badań SI-CS8200 analyser (70 GHz Main-Frame) 
z modułami wykonawczymi  

 � zestaw analizatorów do badań EMC  
 � generatory: arbitralne analogowo-cyfrowe, RF do 3 GHz  
 � oprzyrządowanie montażowe PCB
 � oprogramowanie: CAD (Code Coposer, Matlab, ISE, Quartus II, 

Questa, Vivado) i PCB (Altium Designer, Hyper Lynx, Expedition 
PCB)   

WYBRANE PROJEKTY

 � Niskolatencyjny, synchroniczny i  skalowalny system SDR 
(NESTER, 2020–2022) 

 � Mobilny Punkt Dystrybucyjny Infrastruktury Teleinformatycznej 
(MPDIT, 2018–2021) 

 � cybercrypt@gov – rozproszony, skalowalny, wysokowydajny 
system pozwalający na przełamywanie zabezpieczeń 
kryptograficznych (NCBR, 2018–2022) 

 � Wspólny Europejski Program Wspólnoty EURATOM, uzupełnia-
jący program Horyzont 2020, zadanie Cfp-WP14-ER-01/IPPLM-05 
(UE, MNiSW, 2014–2016)  

 � Nowy mionowy system wyzwalania detektora Com-
pact Muon Solenoid (etap II, 2016-2018) (NCN, OPUS, 2016–2019)

 � Opracowanie innowacyjnego systemu wykrywania osób ukrytych 
w środkach transportu (NCBR, 2019–2021)

OFEROWANE USŁUGI

 � kompleksowa realizacja projektów aparatury elektronicznej 
(moduły, systemy) w  zakresie: sprzętu, oprogramowania, 
integracji i testowania, w szczególności z wykorzystaniem 
technologii FPGA, uP i standardów przemysłowych

PATENTY

 � Sposób i  układ do separacji nakładających się impul-
sów (PAT.229625)  

 � Ekologicznie adekwatny system i metoda testowania sponta-
nicznych zachowań społecznych u myszy hodowanych w gru-
pie (P.414188) 

INNE OSIĄGNIĘCIA

 � Nagroda Europejskiego Towarzystwa Fizycznego European 
Physical Society (EPS) za uczestnictwo w budowie infrastruk-
tury prowadzącej do odkrycia cząstki Higgisa 

 � Nagroda im. prof. Mieczysława Pożarskiego, SEP 
 � Systemy diagnostyki wiązki opracowane i  wdrożone dla 

akceleratorów w CERN, LNLS, GSI  
 � Systemy szybkiej spektrometrii w celu diagnostyki zanieczysz-

czeń w plazmie wdrożone dla tokamaków JET i WEST  
 � Systemy trygerowania, akwizycji, przetwarzania i koncentracji 

danych opracowane i wdrożone dla eksperymentów CMS, 
CBM i MPD  

 � Systemy sub-nanosekundowej synchronizacji bazującej na 
standardzie White-Rabbit  

 � Modularne systemy sterowania komputerami kwantowymi 
zainstalowane w ponad 80 eksperymentach kwantowych na 
całym świecie, opracowano ponad 50 wersji modułów  

 � System kamerowy z detektorami CCD opracowany i wdro-
żony dla eksperymentu „Pi of the Sky” w  celu wykrywania          
rozbłysków Gamma  

 � Projekty komputerów pokładowych, systemów śledzenia 
gwiazd, multispektralnego obrazowania dla nanosatelitów 

http://ise.pw.edu.pl
http://www.cosyquanta.com
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ZESPÓŁ ŚWIATŁOWODOWYCH 
CZUJNIKÓW I SYSTEMÓW 
POMIAROWYCH 

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA; 
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA; NAUKI FIZYCZNE; 
INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA KONTAKT
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POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#FOTONIKA #CZUJNIKI ŚWIATŁOWODOWE #SYSTEMY POMIAROWE
#ŚWIATŁOWODOWE SIATKI BRAGGA #METROLOGIA ŚWIATŁOWODOWA  

Zespół Światłowodowych Czujników i Systemów 
Pomiarowych działa na Wydziale Elektroniki 
i Technik Informacyjnych. 

Prowadzi prace badawcze i aplikacyjne w zakre-
sie czujników i podzespołów światłowodowych.  
Zajmuje się również światłowodowymi i senso-
rycznymi systemami pomiarowymi oraz metrolo-
gią optoelektroniczną. 

Działalność Zespołu skupia się w szczególności 
na analizie teoretycznej, projektowaniu i wytwa-
rzaniu światłowodowych siatek Bragga oraz in-
terdyscyplinarnym zastosowaniu ich w układach 
sensorycznych, podzespołach i  urządzeniach 
fotonicznych. 

Zespół posiada również kompetencje w zakresie 
projektowania i realizacji dedykowanych światło-
wodowych oraz hybrydowych systemów pomia-
rowych opartych na różnego rodzaju czujnikach 
fotonicznych i elektronicznych.

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � LABORATORIUM TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWYCH 
SIATEK BRAGGA – unikalne w skali kraju  

 ◻ lasery UV do zapisu wszelkiego rodzaju siatek Bragga 
i  siatek długookresowych w  światłowodach szklanych 
i polimerowych 

 ◻ stabilizowane stoły optyczne 
 ◻ ultraprecyzyjny zautomatyzowany sprzęt opto-mechaniczny, 

interferometr optyczny 
 ◻ przyrządy do pomiarów spektralnych wytwarzanych siatek 

w trybie on-line 
 � LABORATORIUM METROLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ  

 ◻ analizatory widma optycznego 
 ◻ szerokopasmowe i przestrajalne źródła promieniowania 

optycznego  
 ◻ kontroler i analizator stanu polaryzacji 
 ◻ mierniki mocy optycznej 
 ◻ interrogatory światłowodowe 
 ◻ urządzenie do termicznej obróbki włókien optycznych 
 ◻ spawarki światłowodowe 
 ◻ stanowiska do badań temperaturowych 

i odkształceniowych czujników światłowodowych
 ◻ urządzenie do odtwarzania pokrycia akrylowego 

światłowodów, siatek Bragga i podzespołów 
światłowodowych

INNE OSIĄGNIĘCIA

 � Druga nagroda za Optoelektroniczny system pomiarowy  
do monitorowania parametrów życiowych pacjenta w rezonan-
sie magnetycznym na wystawie Photonics Innovation Village 
2018, Strasbourg, Francja  

 � Złoty medal na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie 
Wynalazków (IWIS 2018) za Nanostructurized core optical fibre 

 � Realizacja pierwszych na świecie siatek Bragga w nanostruktu-
ralnych jednomodowych światłowodach gradientowych pasyw-
nych i aktywnych 

OFEROWANE USŁUGI

 � wytwarzanie światłowodowych siatek Bragga i siatek długo-
okresowych  

 � realizacja czujników i sieci czujnikowych opartych na siatkach 
Bragga do pomiaru różnych wielkości fizycznych  

 � wytwarzanie światłowodowych sieci czujnikowych na potrze-
by rozłożonych systemów pomiarowych 

 � wytwarzanie zwierciadeł braggowskich do laserów światłowo-
dowych  

 � charakteryzacja i testy czujników światłowodowych (w tym 
siatek Bragga)

 � realizacja światłowodowych systemów pomiarowych (w tym 
opartych na siatkach Bragga)  

 � pomiary właściwości spektralnych i polaryzacyjnych światło-
wodów oraz podzespołów światłowodowych 

WYBRANE PROJEKTY

 � Optoelektroniczny monitoring stanu pacjenta w rezonansie 
magnetycznym (OPTO-SPARE) (NCBR, PBS, 2015–2019) 

 � Światłowodowe siatki Bragga na przewężeniach (NCN, OPUS, 
2011–2013) 

 � Czujniki odkształcenia typu FBG (zlecenie dla podmiotu 
krajowego, 2017)  

 � Światłowodowe siatki Bragga we włóknach o dużej powierzch-
ni modułu (LMA) do zastosowań w technice laserów włókno-
wych oraz w sensoryce (Grant Centrum Badawczego POB, 
2020–2021)

 � Siatki Bragga w nanstrukturyzowanym światłowodzie cylin-
drycznym z anizotropią rdzenia (Grant Rady Naukowej Dyscy-
pliny AEE, 2020–2021)

http://ise.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ POMIARÓW  
I EKSPLORACJI SYGNAŁÓW 
BIOMEDYCZNYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA; 
INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA;
AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA

Zespół działa na Wydziale Elektroniki i  Technik  
Informacyjnych. Prowadzi badania analityczne i eks-
ploracyjne w obszarze sygnałów biomedycznych 
w zakresie: analiz eksploracyjnych pomiarowych 
danych biomedycznych, analizy chodu oraz analizy 
eksploracyjnej danych z badań masowych (epide-
miologicznych, demograficznych i skriningowych). 

Zajmuje się także takimi procesami i zagadnieniami, 
jak modelowanie, symulacje, prognozowanie modeli 
zjawisk i procesów w formie szeregów czasowych, 
parametryzacja modeli i ich ewaluacja, metodologia 
akwizycji sygnałów i QA oraz eksploracja i zarządza-
nie obserwacyjnymi danymi pomiarowymi w projek-
tach naukowych.  

Dotychczas Zespół prowadził prace m.in. nad:  
algorytmami eksploracyjnego przetwarzania danych 
epidemicznych i demograficznych, zastosowaniem 
metod uczenia maszynowego do analizy obrazu 
z funduskamery oraz metodologią analiz wieloczyn-
nikowych danych obserwacyjnych w  wybranych 
chorobach przewlekłych (przykładowo w astmie, 
HCV, jaskrze). 

KONTAKT

dr inż. Zbigniew M. Wawrzyniak 
z.wawrzyniak@ise.pw.edu.pl,

zbigniew.wawrzyniak@pw.edu.pl 
(+48) 22 234 77 38 

www.ise.pw.edu.pl 

#PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW #ANALIZA EKSPLORACYJNA DANYCH 
#BADANIA EPIDEMIOLOGICZNE #MODELE BIOMEDYCZNE 
#PROGNOZOWANIE PROCESÓW #SYMULACJE #DATA-DRIVEN MODELS 
#UCZENIE MASZYNOWE #ANALIZA PROCESÓW POMIAROWYCH 
#PROGNOZOWANIE PRZESTĘPCZOŚCI

KNOW-HOW ZESPOŁU

 � zaawansowane metody analiz sygnałów biofizjologicznych, 
np. EMG  

 � dostęp do rozwiązań modelowych oraz zasobów obliczenio-
wych  

 � metodologia analizy deskrypcyjnej i eksploracyjnej dla szero-
ko rozumianego zakresu danych obserwacyjnych z obszaru  
medycznego i innych procesów zależnych od czasu lub zmien-
nych czynników niezależnych dla procesów sygnałowych  
oraz danych obrazowych w procesie decyzyjnym, pozwalająca 
na opracowywanie, testowanie i walidacje procesów i syste-
mów decyzyjnych 

 � dostęp do różnych narzędzi i platform analizy danych, w tym 
statystycznych 

OFEROWANE USŁUGI

 � eksploracyjna analiza sygnałów elektrycznych biomedycznych 
(EMG, EKG, sensory Acc i Gyro) i obrazowych (rozpoznawanie 
obrazu, motion capture)  

 � analiza eksploracyjna danych z badań masowych (epidemio-
logicznych, demograficznych i skriningowych) 

 � modelowanie i symulacje procesów i modeli zjawisk w postaci 
szeregów czasowych (sygnały biofizjologiczne, zdarzenia 
zliczane – przestępczość, stany pogodowe, modele epidemii 
i choroby)  

 � konceptualizacja, parametryzacja, ewaluacja modeli typu 
data-driven metodami uczenia statystycznego i maszynowego 

 � statystyczna analiza danych grupowych lub czynnikowych 
oraz eksploracja czynnikowa w obszarze badań okulistycz-
nych, HCV i innych diagnostycznych

WYBRANE PROJEKTY

 � Niskolatencyjny, synchroniczny i  skalowalny system SDR 
(NCBR, NESTER, 2020–2022) 

 � Opracowanie innowacyjnego systemu wykrywania osób 
ukrytych w środkach transportu (NCBR, ISWOT, 2019–2022) 

 � Rozproszony, skalowalny, wysokowydajny system pozwalający 
na przełamywanie zabezpieczeń kryptograficznych (NCBR, 
cybercrypt@gov, 2018–2022) 

 � Mobilny punkt dystrybucyjny infrastruktury teleinformatycz-
nej (NCBR, MPDIT, 2018–2021) 

 � Opracowanie platformy integrującej dane pochodzące 
z systemów obserwacyjnych Straży Granicznej oraz platformy 
symulacyjnej do prowadzenia szkoleń (NCBR, PADOS,  
2018–2021)

 � Machine Learning-based systems for the automation of sys-
tematic literature reviews in food safety domain (NCBR, NOR/
POLNOR, REFSA, 2020–2022) 

 � Opracowanie modularnej infrastruktury komputera 
kwantowego do specjalnych i wojskowych zastosowań 
informatycznych (NCBR, SZAFIR1, MIKOK, 2020–2024) 
 

http://www.ise.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ BIOINFORMATYKI

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA; 
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA; BIOINFORMATYKA; ANALIZA DANYCH

KONTAKT

dr hab. inż. Robert Nowak, prof. uczelni 
robert.nowak@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 77 18 
ai.ii.pw.edu.pl 

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#BIOINFORMATYKA #BIOLOGIA OBLICZENIOWA #ANALIZA DANYCH
#ANALIZA SEKWENCJI BIOLOGICZNYCH #ASSEMBLING DNA 
#WYKRYWANIE WARIANTÓW GENETYCZNYCH #OPROGRAMOWANIE 

Zespół Bioinformatyki funkcjonuje w  ramach  
Zakładu Sztucznej Inteligencji na Wydziale Elektro-
niki i Technik Informacyjnych. 

Przedmiotem prowadzonych badań są: algorytmy 
wykorzystywane w analizie danych genetycznych 
(przede wszystkim sekwencji DNA), nowe algoryt-
my implementowane w wydajnych architekturach  
oraz urządzenia wykonujące obliczenia na DNA.
 
Zespół realizował wiele projektów, których rezul-
tatem było opracowanie nowego oprogramowania 
do analizy danych genetycznych, m.in. assemblery 
DNA, analizy wariantów genetycznych, syntezy 
sztucznych genów, wyszukiwania motywów i  in-
nych.  

Współpracuje z: Instytutem Genetyki i Biotechno-
logii UW, Instytutem Biotechnologii i Antybiotyków 
PAN, Zakładem Genetyki Medycznej WUM, Katedrą 
Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin SGGW, 
Palacky University Olomouc, Czech Republic, VSB 
– Technical University of Ostrava, Czech Republic, 
Laboratorium Biologii Systemowej i Syntetycznej, 
LBSiS Wydziałem Chemicznym PW, Instytutem  
Pasteura (Szanghaj, Chiny).

PATENTY  

 � Sposób identyfikacji cząsteczek DNA opisanych wyrażeniem 
regularnym (PL 216751) 

 � Sposób identyfikacji cząsteczek DNA opisanych wyrażeniem 
regularnym (PL 216761) 

WYBRANE PROJEKTY 

 � Synthdna – aplikacja optymalizująca syntezę cząsteczek DNA 
kodujących geny (projekt własny PW, 2011–2012) 

 � Dnaasm –  assembler DNA do odczytów 2 generacji, assem-
bler DNA do odczytów 3 generacji; dnaasm-link – assem-
bler DNA do łączenia odczytów 2 i 3 generacji; dnaasm-corr   
– aplikacja do korekcji błędnych odczytów (projekt własny PW, 
2015–2017)  

 � CNV – wykrywanie powtarzających się motywów (NCN, 
Preludium 18, 2020–2022) 

 � Genomecmp – aplikacja do znajdowania rearanżacji na 
podstawie położenia markerów (projekt własny PW, 2014–2017) 

 � Nullhap – aplikacja do analizy haplotypów uwzględniająca 
nieme warianty (projekt własny PW, 2007)

 � dnaasm – optical mapping. Wydajny assembler de-novo  
dla map optycznych oraz odczytów z sekwenatorów drugiej  
i trzeciej generacji. Uwzględnienie danych z mapowania 
optycznego w asemblacji. Asembler dla map dostarczanych 
przez mapowanie optyczne (grant POB PW Cyberbezpieczeń-
stwo i Analiza Danych, 2020–2021)

 � Basecalling. Konwersja sygnału elektrycznego na sekwencję 
symboli z użyciem okna o zmiennej szerokości i algorytmów 
klasyfikacji. Analiza szeregów czasowych reprezentujących 
prąd w nanoporze przez modele o architekturze sequence- 
-2-sequence (grant POB PW Sztuczna Inteligencja i Robotyka, 
2020–2021)

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � 4 serwery: 4 x Intel(R) Xeon(R) CPU E7-4830 v3 @ 2.10GHz Tesla 
K20m GPU 256GB RAM; 2 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2637 v2 @ 
3.50GHz 256GB RAM; 2 x Xeon E5-2630 256GB RAM; 2 x Xeon 
E5620, 96GB RAM  

 � 6 PC z GPU (do obliczeń): i5-8400 CPU @ 4.0GHz, 32GB RAM, 
GTX Titan Xp + GeForce GTX 1080, i7-6850K CPU @ 3.60GHz, 
128GB RAM, 2xGeForce GTX 1080 Ti, i7-8700 CPU @ 4.6 GHz, 
32GB RAM, GeForce GTX 1080 Ti + GeForce GTX 1080, AMD 
Ryzen Threadripper 2920X, 128 GB RAM, 2xGeForce RTX 2070, 
AMD Ryzen Threadripper 1920X, 64 GB RAM, 4xGeForce RTX 
2070, AMD Ryzen Threadripper 1920X, 64 GB RAM, 4xGeForce 
RTX 2070  

 � laboratorium dla 12 deweloperów 

OFEROWANE USŁUGI

 � tworzenie oprogramowania do analizy danych biologicznych, 
głównie sekwencji DNA: 

 ◻ assemblingu odczytów sekwenatorów 2 generacji (oparte 
o pografy de Bruijna) 

 ◻ assemblingu odczytów sekwenatorów 3 generacji (oparte 
o graf pokrycia) 

 ◻ łączenia odczytów z sekwenatorów 2 i 3 generacji (heury-
styczne) 

 ◻ assemblingu map optycznych 
 ◻ analizy wariantów genetycznych, przede wszystkim liczby 

kopii (CNV) na podstawie analizy głębokości pokrycia 
 ◻ tworzenia projektowania długich, sztucznych cząsteczek 

DNA (synteza sztucznych genów) 
 ◻ porównywania sekwencji DNA z wykorzystaniem położenia 

markerów 
 ◻ analizy danych za pomocą własnych algorytmów i innych 

narzędzi

http://ai.ii.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ PROJEKTOWANIA 
SYSTEMÓW WIELKICH 
CZĘSTOTLIWOŚCI 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA; 
NAUKI FIZYCZNE; FIZYKA WYSOKICH ENERGII  
I TECHNIKA EKSPERYMENTU

#UKŁADY ANALOGOWE #UKŁADY WIELKICH CZĘSTOTLIWOŚCI 
#INTEGRALNOŚĆ SYGNAŁOWA #INTEGRALNOŚĆ ZASILANIA 
#PROJEKTOWANIE PCB #FILTRY ANALOGOWE 
#PASYWNE UKŁADY WIELKICH CZĘSTOTLIWOŚCI 
#SYNTEZERY CZĘSTOTLIWOŚCI #SYNCHRONIZACJA SYSTEMÓW 
#SYSTEMY STEROWANIA #SYSTEMY POMIAROWE #FPGA 

Zespół działa przy Zakładzie Układów i Aparatury 
Mikrofalowej Instytutu Systemów Elektronicznych 
na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. 
Zajmuje się projektowaniem układów i  aparatu-
ry elektronicznej, analogowej, mikrofalowej oraz  
tzw. mixed-signal, czyli układów na styku techniki 
analogowej i cyfrowej, włącznie z bardzo szybkimi 
przetwornikami A/C i C/A.  

Powstało w nim wiele zaawansowanych, kom-
pletnych urządzeń elektronicznych zawierających  
m.in. wielowarstwowe płyty drukowane. 

Zespół prowadzi intensywną współpracę z  reno-
mowanymi ośrodkami badawczymi fizyki wysokich 
energii takimi jak Deutsches Elektronen Synchrotron 
(DESY) w Hamburgu (Niemcy), European Spallation 
Source (ESS) w Lund (Szwecja) i Narodowe Centrum 
Badań Jądrowych (NCBJ) w Świerku oraz zajmuje 
się projektowaniem i  uruchamianiem elementów 
systemów sterowania oraz systemów synchronizacji  
femtosekundowej dla akceleratorów budowanych 
w tych ośrodkach. 

KONTAKT

dr hab. inż. Krzysztof Czuba 
kczuba@elka.pw.edu.pl 

(+48) 22 234 50 06 
https://zuiam.ise.pw.edu.pl/

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � cztery duże pomieszczenia laboratoryjne, w  tym jedno 
wyposażone w klatkę Faradaya  

 � aparatura mikrofalowa do pomiarów sygnałów w zakresie 
do 50 GHz, w tym:

 ◻ generatory sygnałów wielkiej częstotliwości   
 ◻ wektorowe analizatory sieci (dwu- i czterokanałowe)  
 ◻ analizatory widma 
 ◻ komora klimatyczna pozwalająca na zmianę tempera-

tury i wilgotności 
 ◻ reflektometr czasowy
 ◻ analizator źródeł sygnałów służący m.in. do pomiarów 

poziomu szumów fazowych w  zakresie od 10 MHz  
do 7 GHz  

 ◻ stacja do pomiaru on-wafer układów scalonych wielkich 
częstotliwości 

 ◻ oprogramowanie do projektowania i symulacji obwo-
dów wielkich częstotliwości (Altium, Ansoft, Mentor 
Graphics i inne)  

OFEROWANE USŁUGI

 � projektowanie systemów sterowania, synchronizacji i dys-
trybucji sygnałów wielkich częstotliwości

 � projektowanie, nadzór nad produkcją i montażem, a także 
uruchamianie oraz testowanie PCB (analogowe, cyfrowe, 
mieszane oraz wielkich częstotliwości)   

 � projektowanie oraz budowa urządzeń elektronicznych 
analogowych i cyfrowych wraz z obudowami oraz innymi 
elementami mechanicznymi    

 � projektowanie i wykonywanie filtrów mikrofalowych  
 � badania wrażliwości układów i urządzeń wielkich częstotli-

wości na zmiany temperatury i wilgotności
 � przygotowanie oprogramowania sterującego dla urządzeń 

elektronicznych, w tym dla układów FPGA

WYBRANE PROJEKTY

 � Projektowanie oraz instalacja systemów synchronizacji 
femtosekundowej oraz ultra niskoszumnych generatorów 
wzorcowych w.cz. dla akceleratorów European XFEL 
i  FLASH w  Hamburgu, a  także dla Polskiego Lasera na 
Swobodnych Elektronach (PolFEL) w  NCBJ (Otwock  
– Świerk, 2008–2023)

 � Linia do dystrybucji sygnałów synchronizacji fazy dla akce-
leratorów European Spallation Source (ESS) w Lund (Szwe-
cja) oraz SINBAD w Hamburgu (2016–2021)

 � Projektowanie oraz instalacja elementów systemu stero-
wania Low-Level Radio Frequency (LLRF) akceleratorów 
FLASH i European XFEL w Hamburgu oraz ESS w Lund 
(2008–2023)   

 � Projekt płyty typu „backplane” dla kaset standardu MTCA.4. 
(we współpracy z ośrodkiem DESY Hamburg, 2010–2014)

 � Podwodne łącze mikrofalowe do szybkiej transmisji 
cyfrowej (2013–2016)

PATENT

 � Backplane Configuration for Use in Electronic Crate Sys-
tems (EP 2672793; US 9374915) 

https://zuiam.ise.pw.edu.pl/
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ZESPÓŁ PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW 
CYFROWYCH, PRZETWARZANIA 
SYGNAŁÓW I INFORMACJI 
W UKŁADACH PROGRAMOWALNYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA;  
AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA 

#SYSTEMY CYFROWE #SPRZĘTOWA REALIZACJA #INTERNET RZECZY (IOT)
#AKCELERACJA SPRZĘTOWA #RADIO DEFINIOWANE PROGRAMOWO (SDR)
#CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW I INFORMACJI(DSP&DIP) 
#SIECI DEFINIOWANE PROGRAMOWO (SDN) 
#OBLICZENIA WYSOKOWYDAJNE (HPC) #FPGA #ASIC 
#SZTUCZNA INTELIGENCJA I UCZENIE MASZYNOWE (AI&ML) 

Zespół działa w ramach Zakładu Cyberbezpieczeń-
stwa w  Instytucie Telekomunikacji na Wydziale 
Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki 
Warszawskiej.

Jego kompetencje obejmują projektowanie, realiza-
cję, optymalizację i weryfikację sprzętowych syste-
mów cyfrowych przetwarzania sygnałów i informacji 
w strukturach programowalnych. 

Obszar działań Zespołu obejmuje realizację sprzę-
towych rdzeni IP, systemów wbudowanych, akcele-
ratorów oraz systemów typu SoC w układach FPGA 
(a także ASIC) dla algorytmów z obszarów m.in. cy-
berbezpieczeństwa, HPC (high-performance com-
puting), SDN (software-defined networking), SDR 
(software defined radio), uczenia maszynowego 
i sztucznej inteligencji. 

KONTAKT

dr hab. inż. Mariusz Rawski, prof. uczelni 
m.rawski@tele.pw.edu.pl 

(+48) 22 234 78 94 
zcb.tele.pw.edu.pl/ 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � LABORATORIUM PROJEKTOWANIA I PROTOTYPOWANIA 
UKŁADÓW PRZETWARZANIA INFORMACJI W STRUKTU-
RACH PROGRAMOWALNYCH:  

 ◻ platformy do prototypowania z układami FPGA  
 ◻ oscyloskopy, generatory wzoru cyfrowego, analizatory 

logiczne  
 ◻ narzędzia CAD 

OFEROWANE USŁUGI

 � prototypowanie, projektowanie, realizacja, optymalizacja  
i weryfikacja sprzętowych systemów cyfrowych w struktu-
rach programowalnych 

 � realizacja sprzętowych rdzeni IP, systemów wbudowanych, 
akceleratorów oraz systemów typu SoC w układach FPGA 
dla algorytmów z obszarów cyberbezpieczeństwa, HPC, 
SDN, SDR, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji 

WYBRANE PROJEKTY

 � IoTrust – Uniwersalny framework sprzętowo-programowy 
udostępniający funkcje cyberbezpieczeństwa dla mecha-
nizmów end-to-end w ekosystemach IoT (NCBR, CYBER-
SECIDENT, 2020–obecnie)  

 � IDSoC – Innowacyjny komponent sprzętowo-progra-
mowy, wykorzystujący specjalizowany układ scalony  
oraz oprogramowanie, realizujący różne funkcje krypto-
graficzne, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań 
w  systemach identyfikacji elektronicznej z  wysokim  
poziomem pewności (NCBR, CYBERSECIDENT, 2017 
–2021) 

 � SEC_NET – System zabezpieczenia sieci informatycznej 
oparty na technologii SDN/NFV/MTD oraz sztucznej 
inteligencji (NCBR, CYBERSECIDENT, 2018–2021) 

http://zcb.tele.pw.edu.pl/
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ZESPÓŁ KOMUNIKACJI 
FOTONICZNEJ

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA;  
AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA;  
NAUKI FIZYCZNE

KONTAKT

dr hab. inż. Jarosław Turkiewicz, prof. uczelni
jturkiew@tele.pw.edu.pl

(+48) 22 234 76 29
www.ocg.tele.pw.edu.pl

Zespół Komunikacji Fotonicznej działający 
w Instytucie Telekomunikacji Wydziału Elektro-
niki i Technik Informacyjnych prowadzi badania 
w obszarze przesyłania i przetwarzania informa-
cji, w tym cyberbezpieczeństwa z wykorzysta-
niem fal świetlnych. Kluczowe obszary badań 
obejmują transmisję światłowodową i wolnej 
przestrzeni. 

W  jego skład wchodzą pracownicy naukowi 
oraz doktoranci o szerokim zakresie kompeten-
cji w obszarze badań systemów fotonicznych 
i optoelektronicznych. 

Zespół realizuje prace badawcze między innymi 
w ramach projektów finansowanych ze źródeł 
krajowych i międzynarodowych, np. FP7-AD-
DAPT. 

Szeroko współpracuje z krajowym i zagranicz-
nym otoczeniem gospodarczym, np. Orange 
Polska, i naukowym, np. Technical University of 
Denmark. 

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#FOTONIKA #ŚWIATŁOWODY #TELEKOMUNIKACJA

WYBRANE PROJEKTY

 � Adaptacyjne transceivery dla komunikacji optycznej  (UE, 7 
Program Ramowy, 2014–2017)

 � Zaawansowane formaty modulacji w obszarze zera dyspersji 
chromatycznej (NCN, PRELUDIUM, 2017–2019) 

 � Metody modulacji w nieliniowych torach optycznych o ogra-
niczonym pasmie (NCN, OPUS, 2017–2020) 

 � Nanostrukturalne światłowody fotoniczne do kilkumodowej 
propagacji nowej generacji (NCBR, TECHMATSTRATEG, 
2018–2021)

 � Transmisja optyczna z  wykorzystaniem modulacji o  co 
najmniej stuprocentowej wydajności pasmowej (NCN, OPUS, 
2020–2022)

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � LABORATORIUM KOMUNIKACJI FOTONICZNEJ (najbardziej 
zaawansowane w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej) 
wyposażone w  unikalny sprzęt pomiarowy pozwalający  
na generację i analizę sygnałów elektrycznych i optycznych, 
np.: 

 ◻ tester bitowej stopy błędów do 56 Gbit/s 
 ◻ generator sygnałów elektrycznych AWG do 65 GS/s 
 ◻ oscyloskopy o  paśmie do 50 GHz, analizatory widma 

optycznego i elektrycznego
 ◻ moduły i komponenty optyczne, elektryczne i optoelektro-

niczne, w tym: 
 ◻ lasery i fotodetektory 850/1310/1550 nm
 ◻ wzmacniacze EDFA, SOA
 ◻ trakty światłowodowe MM i SM

 ◻ oprogramowanie do symulacji transmisji optycznej 
i przetwarzania sygnałów

OFEROWANE USŁUGI

 � projektowanie i budowa systemów transmisji światłowodowej 
oraz wolnej przestrzeni

 � projektowanie i budowa fotonicznych systemów cyberbezpie-
czeństwa

 � pomiary i charakteryzacja komponentów i systemów fotonicz-
nych

 � analiza numeryczna mediów, transmisji i przetwarzania sygna-
łów

WYNALAZEK

 � Sposób wprowadzania światła do światłowodu wielomodowe-
go oraz urządzenie do stosowania tego sposobu

http://ocg.tele.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW 
WIARYGODNOŚCI SYSTEMÓW 
KOMPUTEROWYCH 

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA;  
AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA; 
SZTUCZNA INTELIGENCJA I ROBOTYKA;  
CYBERBEZPIECZEŃSTWO I ANALIZA DANYCH 

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Janusz Sosnowski 
janusz.sosnowski@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 79 15 
www.ii.pw.edu.pl 

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#DIAGNOSTYKA I TESTOWANIE SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH
#ANALIZA LOGÓW ZDARZENIOWYCH I WYDAJNOŚCIOWYCH  
#ANALIZA I OBSŁUGA BŁĘDÓW #TECHNIKI MONITOROWANIA #TOLEROWANIE BŁĘDÓW
#OPTYMALIZACJA SYSTEMÓW WBUDOWANYCH I INTERNETU RZECZY

Zespół rozwiązywania problemów wiarygodności 
systemów komputerowych pracuje przy Instytucie 
Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Infor-
macyjnych PW. 

Zajmuje się zagadnieniami z  zakresu diagnostyki,  
niezawodności, bezpieczeństwa i wydajności syste-
mów komputerowych. 

Aktualnie badania Zespołu są skoncentrowane  
na monitorowaniu procesu wytwarzania oraz pracy 
systemów komputerowych z uwzględnieniem proble-
mów dotyczących sprzętu i oprogramowania. W swo-
ich działaniach Zespół podejmuje również temat 
adaptacyjności systemów. Brane są pod uwagę różne 
klasy systemów, w tym systemy wbudowane i IoT. 

Opracowywane są systemy do zbierania i  analizy  
danych dostarczanych przez różne mechanizmy mo-
nitorowania wbudowywane we współczesnych sys-
temach i urządzeniach informatycznych (w tym dane 
pochodzące z repozytoriów programowych np. Jira, 
Bugzilla, Github), logi systemowe, aplikacyjne, wydaj-
nościowe, logi z testów, rekomendacje użytkowników, 
itp. w celu: 

 � ewaluacji jakości i  informatycznej użyteczności 
rejestrowanych danych, 

 � identyfikacji zachowań normalnych (profile opera-
cyjne) i anomalii, 

 � wykrywania, obsługi oraz predykcji potencjalnych 
problemów (np. błędów oprogramowania). 

Zespół wykorzystuje również techniki symulacji błędów. 
Duży nacisk kładzie na powiązanie aspektów teoretycznych 
ze specyfiką rzeczywistych systemów – w tym systemów ko-
mercyjnych.

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � standardowy sprzęt i oprogramowanie informatyczne 
Instytutu i Zakładu Oprogramowania i Architektury Kom-
puterów

 � specjalizowane moduły programowe 
 � zestaw modułów mikrokontrolerów dla IoT

OFEROWANE USŁUGI

 � analiza wiarygodności systemów komputerowych 
 � analiza logów zdarzeniowych i wydajnościowych 
 � analiza repozytoriów programowych
 � analiza efektywności testowania

WYBRANE PROJEKTY

 � Monitorowanie systemów komputerowych (projekt  
w ramach prac statutowych)  

 � Analizy logów systemowych (projekt w ramach prac 
statutowych) 

 � Analiza logów wydajnościowych systemów 
komputerowych (projekt w ramach prac statutowych)  

 � Opracowanie algorytmów i metodyki testowania 
oprogramowania w projektach informatycznych 
wykorzystywanych w metrologii w sieciach gazu 
ziemnego (UE, RPO Województwa Podlaskiego, na 
zlecenie Plum Sp. z o.o)

 � Adaptacja technik symulacji błędów do udoskonalania 
systemów mobilnych firmy Samsung

WYNALAZKI

 � oryginalne metody analizy 
 � oryginalne metryki oceny jakości repozytoriów

http://www.ii.pw.edu.pl
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WYBRANE PROJEKTY

 � Rozwój metod poszukiwania optymalnego rozkładu dawki  
w planowaniu radioterapii z wykorzystaniem technik uczenia 
głębokiego (Politechnika Warszawska, 2020–2021)

 � Platforma do wymiany danych medycznych RASS do wspo-
magania prac badawczych w radioterapii (Politechnika War-
szawska)

 � Rozwój algorytmów do wyznaczania planów Pareto-
optymalnych w radioterapii (PAN, Politechnika Warszawska, 
Narodowy Instytut Onkologii)

 � Opracowanie i rozwój algorytmów realizujących automatycz-
ną identyfikację, mierzenie objętości i wizualizację guzów 
mózgu oraz raka stercza z wykorzystaniem metod uczenia 
głębokiego (Politechnika Warszawska, 2020–2021)

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � klaster obliczeniowy oparty o 8 kart GeForce RTX 3090
 � klaster obliczeniowy bazujący na kartach NVIDIA GeForce 

RTX 2080 Ti 

OFEROWANE USŁUGI

 � analiza i przetwarzanie danych obrazowych (w tym 
klasyfikacja, detekcja, segmentacja określonych struktur, 
fuzja i augmentacja danych)

 � tworzenie zindywidualizowanych modeli trójwymiarowych 
w oparciu o serie danych obrazowych

 � wizualizacja danych medycznych
 � zastosowanie algorytmów optymalizacyjnych, w tym 

heurystycznych do takich zadań jak projektowanie urządzeń 
lub dobór parametrów metody lub procesu

MeDicML (MEDICAL DIAGNOSTICS 
MACHINE LEARNING) 

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA; 
AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA

ZESPÓŁ BADAWCZY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#SZTUCZNA INTELIGENCJA #UCZENIE MASZYNOWE #DEEP LEARNING  
#RADIOTERAPIA #PRZETWARZANIE OBRAZU #SEGMENTACJA OBRAZU 
#OBRAZOWANIE MEDYCZNE #WSPOMAGANIE TERAPII #DETEKCJA 
#MODELOWANIE 3D #OPTYMALIZACJA WIELOKRYTERIALNA

KONTAKT

dr inż. Zuzanna Krawczyk
zuzanna.krawczyk@pw.edu.pl

(+48) 22 234 76 14
www.ee.pw.edu.pl/medicml

Zespół MeDicML (MEdical DIAgnostics Machine 
Learning) działa przy Instytucie Elektrotechniki 
Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych 
na Wydziale Elektrycznym PW. W swoich badaniach 
skupia się głównie na zastosowaniach metod 
sztucznej inteligencji w medycynie. 

Prace Zespołu obejmują rozwój algorytmów wspo-
magania planowania radioterapii – obliczenia 
depozycji dawek oparte o modele Monte Carlo 
oraz predykcję przestrzennego rozkładu dawki,  
jak również metody automatyzacji analizy obrazu,  
w tym segmentację i detekcję struktur anatomicz-
nych lub zmian chorobowych w seriach obrazów TK  
i MR. Ponadto Zespół interesuje się tworzeniem 
zindywidualizowanych modeli trójwymiarowych  
w oparciu o dane obrazowe. 

MeDicML współpracuje od wielu lat z Zakładem 
Fizyki Medycznej Narodowego Instytutu Onkologii. 
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KONTAKT

dr hab. Inż. Marcin Iwanowski, prof. uczelni
iwanowski@ee.pw.edu.pl

(+48) 22 234 56 25
www.isep.pw.edu.pl/zs

ZESPÓŁ  SYSTEMÓW 
WIZYJNYCH  
I CYBERBEZPIECZEŃSTWA

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA;
AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA;
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#ANALIZA I PRZETWARZANIE DANYCH #BIG DATA #UCZENIE MASZYNOWE
#PRZETWARZANIE I ROZPOZNAWANIE OBRAZÓW #CYBERBEZPIECZEŃSTWO 
#GŁĘBOKIE SIECI NEURONOWE #PERCEPCJA I WIDZENIE KOMPUTEROWE
#SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI #IOT 
#SYSTEMY ZARZĄDZANIA CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA #PRZEMYSŁ 4.0

Zespół działa w Zakładzie Sterowania w ramach Instytutu 
Sterowania i  Elektroniki Przemysłowej na Wydziale 
Elektrycznym PW. 

Członkowie Zespołu mają duże doświadczenie w realizacji 
prac badawczych i  projektów badawczo-przemysłowych 
z zakresu przetwarzania i rozpoznawania obrazów, analizy 
danych oraz modelowania układów i procesów fizycznych. 
W ramach prac zleconych opracowano m.in.: liczne metody, 
algorytmy i  narzędzia stosowane w  wielu obszarach 
tematycznych.

PATENTY

 � A method and a system for image feature point description 
(EP3113077) (we współpracy z Lingaro Sp. z o.o.)

 � Apparatus and method for multi-object detection in a digital 
image (EP2993623) (we współpracy z Lingaro Sp. z o.o.)

WYBRANE PROJEKTY

 � In-Depth understanding of accident causation for Vulnerable 
Road Users - InDeV (UE, Horyzont 2020, 2015–2018)

 � COMP-HEALTH Radio frequency sensing for non-destructive 
testing of carbon fibre reinforced composite materials for 
structural health monitoring (UE, 7 Program Ramowy, 2012–2014)

 � DYNASIGNAL Wspomagane komputerowo oprogramowanie do 
sterowania ruchem ulicznym (NCBR, 2009–2011)

 � Oznaczanie metali i  innych biogennych pierwiastków 
w  materiale biologicznym o  potencjale diagnostycznym  
za pomocą fluorescencyjnego spektrometru rentgenowskiego – 
akwizycja, przetwarzanie i analiza danych (MASDIAG Sp. z o.o., 
2019–2021)

 � Opracowanie innowacyjnego systemu sztucznej inteligencji 
do symulacji modeli zachowań grupowych na potrzeby 
zespołowych gier sportowych (SPORT ALGORITHMICS AND 
GAMING Sp. z o.o., 2018–2020)

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � serwer obliczeniowy wyposażony w  karty równoległego 
przetwarzania danych (nVidia CUDA) do realizacji zadań 
kosztownych obliczeniowo, w tym modelowania głębokich 
sieci neuronowych

 � stacje robocze wyposażone w wysokowydajne karty GPU
 � zestawy deweloperskie Nvidia Jetson Tx2
 � zestawy Raspbery Pi4 z kamerą
 � robot Jetson Nano z kamerą
 � kamery termowizyjne
 � czujniki RGB-D Kinect, V1 Kinect V2 oraz Azure Kinect DK
 � okulary VR 

OFEROWANE USŁUGI

Prace badawcze z zakresu: 
 � analizy (eksploracji) danych, w tym big data
 � uczenia maszynowego, w tym deep learning
 � systemów wizyjnych
 � systemów wbudowanych
 � sieci komputerowych i cyberbezpieczeństwa, w szczególności 

systemów ICS 
 � aplikacji ww. zagadnień w różnych dziedzinach nauki i techniki, 

m.in.:
 ◻ robotyce – widzenie i uczenie maszynowe w robotyce
 ◻ inżynierii biomedycznej – w tym analiza zdjęć mikroskopo-

wych
 ◻ inżynierii materiałowej – analiza wizyjna próbek
 ◻ transporcie – monitoring
 ◻ teledetekcji i geoinformatyce – analiza obrazowych danych 

satelitarnych
 ◻ bezpieczeństwie – analiza zachowań, detekcja anomalii itp.
 ◻ systemach przemysłowych ICS – ang. Industrial Control 

Systems

http://www.isep.pw.edu.pl/zs
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WIRTUALNE   
LABORATORIUM ANALIZ 
GEOPRZESTRZENNYCH 
CENAGIS

INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT;
INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA KONTAKT

dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. uczelni
dariusz.gotlib@pw.edu.pl

(+48) 22 234 72 23
www.cenagis.pw.edu.pl

Laboratorium działa na Wydziale Geodezji  
i Kartografii PW. 

Zespół skadający się z pracowników różnych 
zakładów od wielu lat prowadzi  interdyscy-
plinarne badania z zakresu geoinformacji we 
współpracy z innymi zespołami Politechniki 
Warszawskiej oraz zespołami badawczymi  
innych uczelni i instytutów badawczych.  
Od 2020 roku wykorzystuje w tym celu  
cyberinfrastrukturę danych geoprzestrzennych  
CENAGIS.

Działalność zespołu koncentruje się na 
automatyzacji i efektywnym przetwarzaniu  
oraz analizie i wizualizacji dużych zbiorów 
danych geoprzestrzennych (ang. spatial big 
data), w tym obrazów satelitarnych, zdjęć 
lotniczych, chmur punktów ze skaningu 
laserowego i różnorakich danych wektorowych 
odniesionych przestrzennie.

Dotychczasowymi klientami zespołu byli               
m.in.: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 
Biuro Cyfryzacji Miasta Stołecznego Warszawa, 
Gmina i Miasto Żuromin, OPEGIEKA, Comtegra, 
Cloudferro, Tensorflight i Cenatorium.

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#GEOINFORMATYKA #GEOMATYKA #GIS #TELEDETEKCJA #KARTOGRAFIA 
#ANALIZY PRZESTRZENNE #SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ #AI
#BAZY DANYCH PRZESTRZENNYCH #MAPY #UCZENIE MASZYNOWE #BIG DATA 
#ZOBRAZOWANIA SATELITARNE #ANALIZA DANYCH #HPC #KLASTER OBLICZENIOWY

OFEROWANE USŁUGI

 � analiza dużych zbiorów danych geoprzestrzennych i opracowanie 
algorytmów analiz przestrzennych

 � weryfikacja hipotez naukowych związanych ze zjawiskami 
w przestrzeni geograficznej 

 � wykrywanie zjawisk i obiektów w przestrzeni 
 � wykrywanie powiązań i  współzależności zjawisk i  obiektów 

w przestrzeni 
 � tworzenie modeli zjawisk, procesów i  obiektów związanych 

z lokalizacją przestrzenną
 � testowane danych wykorzystywanych w aplikacjach nawigacyjnych 
 � integracja i analiza danych 3D z pułapu lotniczego i satelitarnego 

oraz danych naziemnych 
 � przetwarzanie i integracja wielosensorowych danych satelitarnych 

i wieloźródłowych danych geoprzestrzennych 
 � opracowanie innowacyjnych koncepcji wizualizacji kartograficznej 

danych
 � ekspertyzy dotyczące jakości danych przestrzennych  

oraz zgodności modeli danych ze standardami

INNE OSIĄGNIĘCIA

 � Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2019 w kategorii 
„Innowacyjny Projekt”

 � Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020  
w kategorii „Projekt Infrastrukturalny”

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

Zespół dysponuje unikalną, jedyną w Polsce i jedną z nielicznych 
na świecie, cyberinfrastrukturą danych przestrzennych, na którą 
składają się: 

 � zaawansowana infrastruktura informatyczna składająca się 
z blisko 70 nowoczesnych serwerów o dużej mocy obliczeniowej, 
z kilkudziesięcioma kartami graficznymi do obliczeń równoległych 
i uczenia maszynowego  w technologii NVIDIA CUDA, przestrzeni 
dyskowej ok. 3PB, rozwiązań softwarowych typu big data opartych 
na  CloudStack, Hadoop, Spark, JupyterHub oraz technologii 
umożliwiających tworzenie i użytkowanie wirtualnych laboratoriów

 � różnorodne, zaawansowane, skonfigurowane pakiety 
oprogramowania do analiz geoprzestrzennych, zarówno 
komercyjnych, jak i open source oraz własne interfejsy i pakiety 
analityczne

 � repozytorium danych geoprzestrzennych dla Polski, zarówno 
z  krajowej infrastruktury danych przestrzennych, z  zasobów 
społecznościowych, jak i z zasobów komercyjnych

 � zintegrowany węzeł CREODIAS zapewniający dostęp do 
repozytorium danych Europejskiej Agencji Kosmicznej (dostęp do 
obrazów z europejskich satelitów programu Copernicus)

WYBRANE PROJEKTY

 � Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych, Obliczeń 
Satelitarnych wraz z  laboratoriami testowania/certyfikacji 
produktów geomatycznych (CENAGIS) (EFRR UE, 2018–2021)

 � Innowacyjne podejście wspierające monitoring nieleśnych 
siedlisk przyrodniczych NATURA 2000, z wykorzystaniem metod 
teledetekcyjnych – HabitARS (NCBR, BIOSTRATEG, 2016–2019)

 � Zaawansowane technologie wspomagające przeciwdziałanie 
zagrożeniom związanym z powodziami SAFEDAM (NCBR, 2015–
2020)

 � Opracowanie modelu detekcji materiałów pokryć dachowych 
nieruchomości komercyjnych z wykorzystaniem analizy zdjęć 
lotniczych i satelitarnych metodami uczenia głębokiego (zlecenie 
z firmy Tensorflihgt Sp. z o.o., 2019–2020)

 � Założenia programu SMART CITY w mieście stołecznym Warszawa 
(badania na zlecenie firmy Comtegra S.A.)

mailto:dariusz.gotlib%40pw.edu.pl?subject=
http://www.cenagis.pw.edu.pl
https://www.gik.pw.edu.pl/


ZESPOŁY B+R

612 613POWRÓT DO SPISU TREŚCI

LABORATORIUM TESTOWANIA 
APLIKACJI NAWIGACYJNYCH 
ORAZ SYSTEMÓW 
LOKALIZACYJNYCH

INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT;
INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#APLIKACJE NAWIGACYJNE #KARTOGRAFIA NAWIGACYJNA #GNSS #GPS #NAWIGACJA 
SATELITARNA #GEODEZJA SATELITARNA #NAWIGACJA WEWNĄTRZ BUDYNKÓW 
#LBS #AR #GEOINFORMATYKA #GEOMATYKA #PRECYZYJNE POZYCJONOWANIE 
#NAWIGACJA SAMOCHODOWA #NAWIGACJA LOTNICZA

KONTAKT

dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. uczelni
dariusz.gotlib@pw.edu.pl

(+48) 22 234 72 23
www.cenagis.pw.edu.pl

Zespół badawczy związany z laboratoriami 
testowan i a  apl i kac j i  n awi gacy jnych  
oraz odbiorników GNSS działa na Wydziale 
Geodezji i Kartografii i składa się z pracowników 
różnych zakładów. 

Zespół prowadzi interdyscyplinarne badania 
z  zakresu projektowania i  testowania 
różnorodnych aplikacji nawigacyjnych oraz 
systemów pozycjonowania, działających 
zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków.  
Z  jednej strony Zespół koncentruje się  
na modelowaniu i  wizualizacji danych  
na potrzeby aplikacji nawigacyjnych oraz na 
testowaniu aplikacji nawigacyjnych, z drugiej na 
metodach zwiększenia precyzji pozycjonowania, 
w szczególności GNSS. 

W obszarze zainteresowania Zespołu są także 
zadania związane z pozycjonowaniem mobilnych 
platform pomiarowych (np. Mobile Mapping 
System), pozycjonowaniem i  przetwarzaniem 
danych na potrzeby pojazdów autonomicznych 
oraz opracowaniem metod testowania 
odbiorników GNSS.

Dotychczasowi klienci zespołu to m.in.: Samsung 
Electronics Polska Sp. z  o.o., WASAT Sp. z  o.o., 
Cherry Sp. z  o.o., PKP S.A. oraz Główny Urząd 
Geodezji i  Kartografii. Zespół współpracuje 
z Obserwatorium Geodezyjno-Astronomicznym 
Wydziału Geodezji i Kartografii PW.

OFEROWANE USŁUGI

 � porównywanie i ocena różnych systemów lokalizacji i nawigacji 
(w tym wewnątrz budynków) 

 � testowanie/certyfikowanie algorytmów nawigacyjnych 
 � badanie percepcji użytkowników aplikacji do nawigacji wewnątrz 

budynków w celu doskonalenia aplikacji nawigacyjnych 
 � projektowanie i  testowanie innowacyjnych metod wizualizacji 

w  aplikacjach nawigacyjnych (w  tym z  wykorzystaniem  
technologii AR) 

 � wykonywanie badań jedno- i  wielosystemowych odbiorników 
satelitarnych GNSS pod kątem jakości i  niezawodności 
pozycjonowania, w tym w ekstremalnych warunkach z użyciem 
generatora konstelacji multi-GNSS 

 � względne kalibrowanie anten GNSS 
 � badania nad integracją systemów satelitarnych i inercjalnych 
 � pozycjonowanie mobilnych platform pomiarowych (MMS) 
 � pozycjonowanie mobilnych platform pozyskiwania/przetwarzania 

danych dla pojazdów autonomicznych 
 � testowanie i kalibracja geoprzestrzenna map HD dla pojazdów 

autonomicznych

OPRACOWANE METODYKI

 � Metodyka prezentacji kartograficznych w mobilnych systemach 
lokalizacyjnych i nawigacyjnych

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

LABORATORIA TESTOWANIA APLIKACJI NAWIGACYJNYCH 
ORAZ ODBIORNIKÓW GNSS – wchodzą w skład Centrum 
Naukowych Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych 
(CENAGIS) i korzystają z takich elementów infrastruktury, jak: 

 � najwyższej klasy generator sygnałów GNSS (GSS 9000 firmy 
Spirent Communications wraz z oprogramowaniem SIM GEN 
i kontrolerem C50 R SIM GRN HOST) oraz generatory GNSS 
średniej klasy 

 � różnorodne odbiorniki GNSS (od przenośnych do precyzyjnych 
geodezyjnych) 

 � środowisko symulacyjne do testów aplikacji oparte 
na technologii wirtualnej rzeczywistości 

 � specjalistyczne oprogramowanie 
 � klaster obliczeniowy do przetwarzania dużych zbiorów 

danych, stanowiący komponent cyberinfrastruktury danych 
geoprzestrzennych CENAGIS

 � unikalne pola do testowania aplikacji wewnątrz budynków 
zlokalizowane w ośrodku naukowo-dydaktycznym Politechniki 
Warszawskiej w Józefosławiu (wykorzystującym technologie 
WiFi, beacon, UWB, RFID) oraz pola testowe w innych 
gmachach Politechniki Warszawskiej

WYBRANE PROJEKTY

 � Projekt bazy danych przestrzennych i  geowizualizacji dla 
potrzeb nawigacji wewnątrz budynków (na zlecenie Samsung 
Electronics Polska Sp. z o.o., 2012–2013)

 � Przeprowadzenie badań i dostarczenie testowych modeli 
przestrzennych na potrzeby realizacji usługi nawigacji 
wewnątrz budynków (na zlecenie WASAT  Sp z o.o., 2015)  

 � Opracowanie laboratoryjnych i polowych procedur testowania 
odbiorników GNSS pod kątem ich wzorcowania (badanie 
własne PW, 2016–2019)

 � Badanie charakterystyk szumowych odbiorników  
GPS L1:u-blox M8, u-blox 6, NV08C-CSM (badania na zlecenie 
firmy Polservice Geo Sp. z o.o., 2018)

 � Wykonanie testów serwisów systemów referencyjnych GNSS 
na obszarze kraju (badania na zlecenie Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii, 2017)

mailto:dariusz.gotlib%40pw.edu.pl?subject=
http://www.cenagis.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ UAV GEOLAB

INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT;
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA;
INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA;
INFORMATYKA; ARCHEOLOGIA

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#UAV #UAS #BSP #BSL #FOTOGRAMETRIA #TELEDETEKCJA #NISKI PUŁAP 
#ZDJĘCIA LOTNICZE #LIDAR #ANALIZA DANYCH #BEZZAŁOGOWE STATKI 
LATAJĄCE #CHMURY PUNKTÓW #MODELE 3D #MODELE WYSOKOŚCIOWE 
#ORTOFOTOMAPA #ORTOMOZAIKA #DANE PRZESTRZENNE

Zespół UAV Geolab stanowi część Zakładu Fotogrametrii, 
Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej Wydziału 
Geodezji i Kartografii PW. Jego celem jest prowadzenie prac 
B+R w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i zastosowania 
danych z  Bezzałogowych Statków Latających UAV 
popularnie określanych jako drony. 

Zespół jest zaangażowany w  pozyskiwanie danych 
z  wykorzystaniem systemów bezzałogowych. Jego 
członkowie angażują się w projekty naukowe, prace B+R 
oraz eksperckie, a także doradzają przy wdrożeniach. 
Część Zespołu praktycznie realizuje prace fotolotnicze 
z wykorzystaniem UAV dzięki posiadanym uprawnieniom 
z zakresu BVLOS MR. 

Partnerami oraz klientami Zespołu byli m.in.: Uniwersytet 
Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Marcin Szender 
MSP (obecnie MSP Inntech Sp. z o.o.), Infomatico Tomasz 
Kozłowski, Nadleśnictwo Międzychód, Astri Polska oraz 
IMGW-PIB.

OFEROWANE USŁUGI

 � pozyskiwanie danych z niskiego pułapu w zakresie zdjęć 
i skaningu laserowego 

 � opracowanie danych (w tym orientacji lidar) z niskiego 
pułapu 

 � tworzenie chmur punktów, modeli wysokościowych, 
ortofotomap i baz danych 

 � analizy i ekspertyzy z zakresu: 
 ◻ walidacji sensorów UAV i  produktów uzyskanych 

z  danych nimi pozyskanymi w  zakresie analizy 
dokładności i kontroli geometrycznej, radiometrycznej 

 ◻ planowania nalotów i  zamawiania danych z  UAV 
(w zakresie ortofotomap, modeli wysokościowych czy 
modelowania 3D miast, w tym specyfikowania opisów 
przedmiotu zmówienia 

 ◻ wykorzystania danych z UAV i analiz teledetekcyjnych 
(m.in. inwentaryzacji roślinności miejskiej i rolnictwa 
precyzyjnego) 

KONTAKT

dr inż. Krzysztof Bakuła
krzysztof.bakula@pw.edu.pl

(+48) 22 234 76 94
www.zftisip.gik.pw.edu.pl

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � oprogramowanie do orientacji i przetwarzania:
 ◻ zdjęć niskopułapowych (Metashape Agisoft, Pix4Dmapper, 

Trimble Inpho-UASMaster, Bentley Context Capture, MicMac) 
 ◻ danych lotniczego skanowania laserowego (Applanix POSPac, 

Terrasolid, RiProcess) 
 � inne oprogramowanie do przetwarzania i  wizualizacji danych 

w środowisku GIS i CAD
 � bezzałogowe platformy latające (m.in.: DJI Matrice 600 Pro, 

DJI Matrice 300, DJI Phantom, DJI Mavic) wraz z  sensorami do 
pozyskiwania danych: 

 ◻ skanery laserowe Riegl miniVUX1-UAV, DJI L1, Livox Avia
 ◻ kamery fotogrametryczne i teledetekcyjne (m.in. DJI P1, Sony 

Alpha A7R, Hasselblad H4D50)
 ◻ pola testowe przeznaczone do kalibracji kamer 

 � aparatura geodezyjna do pomiarów 
 ◻ naziemny skaner laserowy Leica RTC360 
 ◻ tachimetr zrobotyzowany Leica TS16

ZREALIZOWANE WDROŻENIA 

 � Wdrożenie systemu informatycznego w ramach projektu SAFEDAM 
–  system służy do zarządzania informacją o zagrożeniu awarią wałów 
przeciwpowodziowych i  zarządzania akcją ratunkową w  czasie 
wystąpienia powodzi (wdrożenie zrealizowane na rzecz Skarbu 
Państwa reprezentowanego przez Komendanta Państwowej Straży 
Pożarnej w  konsorcjum z  Astri Polska, IMGW-PIB, MSP Marcin 
Szender i CS PSP w Częstochowie, NCBR)

 � Wdrożenie jednego z pierwszych w Europie systemów pomiarowych 
UAV integrujących na wielowirnikowcu ultralekki skaner laserowy 
oraz kamerę optyczną RGB (zrealizowane z firmą Marcin Szender 
MSP)

 � Opracowanie nowej usługi i  metodyki wykonywania pomiarów 
stanowiących wsparcie w dokumentacji wypadków drogowych za 
pomocą fotogrametrycznej inwentaryzacji wypadków przy użyciu 
bezzałogowych statków powietrznych (wdrożenie dla Infomatico 
Tomasz Kozłowski, RPO WM)

 � Dostawa bezzałogowego systemu pomiarowego – skaner laserowy 
i kamera (wdrożenie wraz z Marcin Szender MSP, IMGW-PIB)

WYBRANE PROJEKTY

 � Zaawansowane technologie wspomagające przeciwdziałanie 
zagrożeniom związanym z powodziami – SAFEDAM (program 
Bezpieczeństwo i Obronność, NCBR, 2015–2020) 

 � INKUB – Inwentaryzacja stanu technicznego Nieruchomości 
KUBaturowych oparta o wykorzystanie BSL i SI (w konsorcjum 
z firmą Skysnap, POIR, NCBR)  

 � Prace B+R w inwentaryzacji i modelowania kluczowych obiek-
tów infrastruktury technicznej i transportowej w technologii 
BIM z wykorzystaniem narzędzi AI w procesie przetwarzania 
danych pozyskanych dronem (w konsorcjum z firmą Skysnap, 
POIR, NCBR)  

 � Doskonalenie metod akwizycji i przetwarzania danych telede-
tekcyjnych z bezzałogowych platform latających UAV (w kon-
sorcjum z firmą Dragonfly Vision, POIR, NCBR) 

 � Synergia i wykorzystanie dużych zbiorów danych z zintegrowa-
nej mobilnej platformy mapowania wyposażonej w LiDAR i GPR 
(IDUB) 

 � Strengthening the Conservation and Management of Lumbi-
ni, the Birthplace of Lord Buddha, the World Heritage Proper-
ty (Phase II) (UNESCO/Japanese Funds-in-Trust Project for  
the Preservation of World Heritage, 2015)

https://www.gik.pw.edu.pl/kgiag
http://www.zftisip.gik.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ DS. WYCENY 
I ZARZĄDZANIA 
NIERUCHOMOŚCIAMI, 
PRAC GEODEZYJNYCH  
I ROZWOJU OBSZARÓW 
WIEJSKICH

INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT; 
GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA 
PRZESTRZENNA; NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#WYCENA NIERUCHOMOŚCI #ANALIZY RYNKU NIERUCHOMOŚCI  
#ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI #PRACE GEODEZYJNE 
#KATASTER NIERUCHOMOŚCI #SMART VILLAGES #ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Zespół działa w ramach Zakładu Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami na Wydziale Geodezji i Kartografii 
PW i  składa się ze specjalistów (praktyków) 
z  uprawnieniami z  zakresu wyceny, pośrednictwa 
i  zarządzania nieruchomości oraz uprawnieniami 
geodezyjnymi. 

Przedmiotem badań Zespołu jest: 
 � zastosowanie metod statystycznych i  sztucznej 

inteligencji  dla potrzeb wyceny nieruchomości  
oraz analiz rynku nieruchomości,

 � ocena wpływu obiektów uciążliwych na warunki 
przestrzenne oraz wartość nieruchomości,

 � rozwijanie systemów informacji o nieruchomościach,
 � realizacja prac scaleniowych w  świetle szeroko 

pojętych koncepcji rozwoju obszarów wiejskich,
 � integracja prac scaleniowych z  uwzględnieniem 

zasad zrównoważonego rozwoju, w tym z pracami 
z zakresu gospodarowania zasobami wodnymi,

 � smart villages,
 � rozwijanie aspektów prawnych i  technicznych 

związanych z tworzeniem katastru 3D.

W  ramach dotychczasowej działalności Zespół 
zrealizował kilkanaście projektów badawczych  
oraz liczne zlecenia i  umowy obejmujące opinie 
i  ekspertyzy na rzecz sądów, organów administracji 
publicznej oraz Instytucji B+R. 

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska 
katarzyna.mikulska@pw.edu.pl

(+48) 22 234 75 89 
www.gik.pw.edu.pl/zkign 

ZREALIZOWANE PROJEKTY

 � Prace badawczo-rozwojowe nad narzędziem wspierającym 
zarządzanie nieruchomościami wielolokalowymi (projekt 
współfinansowany z EFRR, POIR 2014-2020, NCBR, 2017-2018)

 � Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych 
– modernizacja ewidencji gruntów i  budynków (projekt 
współfinansowany z EFRR, Program Operacyjny Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020, 2017)

 � Opracowanie wybranych narzędzi kompleksowego systemu 
informatycznego wspomagającego pracę pośredników 
i podmiotów uczestniczących w obrocie na rynku nieruchomości 
(EFS, 2013)

 � Wdrożenie koncepcji Smart Villages w  województwie 
mazowieckim (projekt finansowany ze środków budżetu 
Województwa Mazowieckiego – w trakcie realizacji)

 � Ocena polityki scaleniowej oraz prezentacja dobrych praktyk. 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w  obszary wiejskie (Pomoc Techniczna 
Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013, UE, 
KSOW, 2014)

OFEROWANE USŁUGI

 � Opinie, analizy i ekspertyzy z zakresu:
 ◻ wycen nieruchomości, ograniczonych praw rzeczowych 

i praw zobowiązaniowych
 ◻ badań rynku nieruchomości
 ◻ zarządzania nieruchomościami
 ◻ prac geodezyjnych (podziały i rozgraniczenia nierucho-

mości, wznawianie znaków granicznych, wyznaczanie 
punktów granicznych, ustalanie przebiegu granic działek 
ewidencyjnych)

 ◻ regulowania stanów prawnych nieruchomości
 ◻ projektów scaleń nieruchomości oraz prac scaleniowych
 ◻ aktualizacji / modernizacji ewidencji gruntów i budynków

WYBRANE OSIĄGNIĘCIA

 � Wdrożenie funkcjonalności systemu informatycznego 
w ramach projektów:

 ◻ Opracowanie wybranych narzędzi kompleksowego syste-
mu informatycznego wspomagającego pracę pośredników 
i podmiotów uczestniczących w obrocie na rynku nierucho-
mości

 ◻ Prace badawczo-rozwojowe nad narzędziem wspierającym 
zarządzanie nieruchomościami wielolokalowymi 

mailto:dariusz.gotlib%40pw.edu.pl?subject=
http://www.cenagis.pw.edu.pl
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WIRTUALNE  
LABORATORIUM 
MODELOWANIA 
GEOINFORMACJI  
DLA MIAST (VCITYLAB)

INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT; 
GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA 
PRZESTRZENNA; ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#ANALIZY PRZESTRZENNE #TELEDETEKCJA #MIASTO 15-MINUTOWE 
#MIASTO ZRÓWNOWAŻONE #MIASTO ODPORNE #WSKAŹNIKI JAKOŚCI ŻYCIA 
#GEOMATYKA #GIS #BAZY DANYCH PRZESTRZENNYCH #ZOBRAZOWANIA SATELITARNE

Wirtualne laboratorium działa na Wydziale  
Geodezji i Kartografii PW. Wielodyscyplinarny 
Zespół składa się z pracowników różnych zakła-
dów, łącząc doświadczenie i umiejętności z za-
kresu przetwarzania danych, w tym zobrazowań 
satelitarnych, planowania przestrzennego, analiz 
przestrzennych i modelowania oraz automatyza-
cji z wykorzystaniem skryptów Python i wtyczek. 

Celem Zespołu jest wykorzystanie nowocze-
snych technologii i wiedzy eksperckiej w opra-
cowywaniu analiz i ekspertyz dla wspomagania 
podejmowania decyzji w zakresie m.in. oceny ja-
kości przestrzeni miasta, wskazywania obszarów 
strategicznej interwencji (OSI) oraz planowania 
lokalizacji inwestycji miejskich. 

Dotychczas współpracował z urzędami miast: 
Piaseczno, Kielce, Pruszków, Łowicz, Wołomin, 
Warszawa, Starachowice oraz z Urzędem Mar-
szałkowskim Województwa Mazowieckiego. 

KONTAKT

dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska
joanna.kossakowska@pw.edu.pl

(+48) 22 234 72 86
https://www.zftisip.gik.pw.edu.pl/

ZREALIZOWANE PROJEKTY

 � Innowacyjne podejście do wyznaczania wskaźników jakości życia 
w miastach z wykorzystaniem technologii geoprzestrzennych 
(INnovaCITY) (grant POB  PW, BEYOND, od 2021)

 � Ekspertyza „Metodyka oceny lokalizacji pod kątem dostępności 
komunikacyjnej i atrakcyjności oraz modelowanie rozkładu 
przestrzennego cen” (GIS24, 2021–2022)

 � Ekspertyza „Opracowanie założeń metodycznych budowy 
baz danych „Mapa Pokrycia m.st. Warszawy” (Urząd Miasta  
st. Warszawy, 2017–2018)

 � Metodyka projektowania, tworzenia i eksploatacji systemów 
informacji przestrzennej dla samorządów gminnych i powiatowych 
(NCBR, 2009–2013)

 � System monitorowania miasta inteligentnego w ramach audytu 
miejskiego (zlecenie UM Kielce, 2020–2021)

 � Wykonanie projektu wytycznych do zagospodarowania centrum 
miasta Mszczonowa (2019)

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � Laboratorium GIS z oprogramowaniem do pozyskiwania, 
przetwarzania i modelowania danych przestrzennych, 

 � Laboratorium Teledetekcji Satelitarnej z oprogramowaniem  
do przetwarzania danych satelitarnych

 � klaster obliczeniowy do przetwarzania dużych zbiorów 
danych, stanowiący komponent cyberinfrastruktury danych 
geoprzestrzennych CENAGIS

OFEROWANE USŁUGI

 � opracowanie baz danych przestrzennych dla potrzeb 
zarzadzania miastem

 � przetwarzanie danych teledetekcyjnych i opracowanie 
produktów informacyjnych dla potrzeb zarzadzania miastem

 � opracowanie wskaźników dostępności do wybranych 
obiektów i usług (grupy tematyczne, m. in. z zakresu 
komunikacji, usług pierwszej potrzeby, edukacji, ochrony 
zdrowia, sportu i rekreacji) na podstawie rzeczywistej sieci 
tras pieszych

 � opracowanie wskaźników syntetycznych dostępności  
oraz jakości życia w wybranych scenariuszach w zależności  
od potrzeb wybranych grup interesariuszy

 � wskazanie propozycji lokalizacji inwestycji miejskich wraz  
z oceną wariantów i atrakcyjności oraz ich wpływu na wartości 
wskaźników / jakość życia w mieście

 � opracowanie wskaźników urbanistycznych pod kątem 
zrównoważonego rozwoju

 � opracowanie analiz wielokryterialnych wspierających 
podejmowanie decyzji przestrzennych

 � opracowanie modelu funkcjonalno – przestrzennego miast
 � planowanie sieci transportowych małych miast
 � automatyzacja procesów przetwarzania geoinformacji
 �  wizualizacja oraz publikacja danych i wskaźników w postaci 

internetowych geoportali

618 619POWRÓT DO SPISU TREŚCI
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 � COST ES 0602 „Pogoda chemiczna” – wieloskalowy system 
prognozy jakości powietrza dla Polski (MNiSW – projekt  
związany z  uczestnictwem w  akcji COST ES 0602 „Towards 
a  European network on chemical weather forecasting  
and information systems”, 2010–2011)

 � Wpływ zmian klimatu na jakość i  zanieczyszczenie powietrza 
w Europie Środkowej (NCN, 2011–2014)

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � numeryczny system modelowania jakości powietrza  
GEM-AQ: globalny wieloskalowy model dynamiki 
atmosfery zintegrowany z  modelem chemii i  fotochemii 
atmosfery oraz modelem dynamiki aerozolu – jedyny model 
meteorologiczny o  zasięgu globalnym, używany w  trybie 
operacyjnym w kraju

 � klaster komputerowy

OFEROWANE USŁUGI

 � dostarczanie specjalistycznych prognoz meteorologicznych 
i prognoz jakości powietrza

 � ekspertyzy z zakresu meteorologii, jakości powietrza, zmian 
klimatu, zasobów energetycznych wiatru i Słońca

ZREALIZOWANE PROJEKTY

 � Identyfikacja mechanizmów transformacji zanieczyszczeń 
atmosfery w modelach jakości powietrza skali kontynentalnej 
(MNiSW – Air Quality Modelling Evaluation International 
Initiative – AQMEII, 2010–2013)

 � Modelowanie smogu zimowego nad obszarem aglomeracji 
krakowskiej w okresie kampanii pomiarowej IES-JRC, styczeń 
– luty 2005 (MNiSW – projekt związany z uczestnictwem w pro-
jekcie Wspólnotowego Centrum Badawczego UE „Krakow Inte-
grated Methodology Project: From Toxic Emissions to Health 
Effects”, 2006–2008)

 � Dobór parametryzacji procesów meteorologicznych  
dla systemów modelowania jakości powietrza, w typowych 
sytuacjach smogowych na obszarze Polski (MNiSW – projekt 
związany z uczestnictwem w akcji COST 728 „Enhancing meso-
scale meteorological modelling capabilities for air pollution 
and dispersion applications”, 2007–2009)
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ZESPÓŁ METEOROLOGII

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA; 
NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU

KONTAKT

dr hab. inż. Lech Łobocki, prof. uczelni 
lech.lobocki@pw.edu.pl

(+48) 22 234 76 06  
meteo.is.pw.edu.pl

m.is.pw.edu.pl

Zespół funkcjonuje w  ramach Katedry Ochrony 
i  Kształtowania Środowiska na Wydziale Instalacji 
Budowlanych, Hydrotechniki i  Inżynierii Środowiska 
Politechniki Warszawskiej. Najważniejszym elementem 
prowadzonej działalności zespołu jest wdrożenie 
ogólnokrajowego systemu modelowania jakości 
powietrza oraz krótkoterminowych prognoz jakości 
powietrza. 

W okresie ostatnich 10 lat zespół wykonał prognozy 
na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska i  władz samorządowych oraz wdrożenie 
systemu prognostycznego działającego na podstawie 
ustawy w Instytucie Ochrony Środowiska.

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#DYNAMIKA ATMOSFERY I OCEANU #ZMIANY KLIMATU 
#NAUKI O ATMOSFERZE #MODELOWANIE NUMERYCZNE
#PROGNOZOWANIE NUMERYCZNE #PROGNOZOWANIE POGODY
#MECHANIKA PRZEPŁYWÓW W ŚRODOWISKU 
#ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA #JAKOŚĆ POWIETRZA
#ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ POWIETRZA

http://meteo.is.pw.edu.pl
http://m.is.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ OCHRONY 
ATMOSFERY

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA;  
NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU KONTAKT

prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler  
katarzyna.juda-rezler@pw.edu.pl

(+48) 22 234 72 74
zoa.is.pw.edu.pl

Zespół Ochrony Atmosfery na Wydziale 
Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki 
i Inżynierii Środowiska, łączy wiedzę z zakresu 
fizyki i  chemii atmosfery, modelowania 
matematycznego procesów atmosferycznych, 
oddziaływań zanieczyszczeń powietrza 
na zdrowie i  środowisko, metod oceny 
i zarządzania jakością powietrza z unikatowymi 
umiejętnościami naukowej metody badawczej 
i   wieloletnim doświadczeniem w  zakresie 
przeprowadzania badań doświadczalnych, 
podstawowych i stosowanych. 

Zespół specjalizuje się w  badaniach 
właściwości  atmosferycznego pyłu 
zawieszonego. Są to zarówno badania 
doświadczalne, związane z  prowadzeniem 
ciągłych długoterminowych kampanii 
pomiarowych, jak i  teoretyczne, związane 
z zastosowaniem przestrzennych analiz danych 
pomiarowych, modelowaniem rozkładu stężeń 
zanieczyszczeń w  atmosferze, identyfikacją 
źródeł zanieczyszczenia oraz metodami oceny 
skutków oddziaływań zdrowotnych.

Zespół prowadzi ożywioną współpracę 
międzynarodową i aktywnie publikuje 
wyniki badań w prestiżowych czasopismach 
naukowych. Publikacje są licznie cytowane 
przez naukowców z całego świata.

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#ZANIECZYSZCZENIE I OCHRONA POWIETRZA
#MODELOWANIE JAKOŚCI POWIETRZA 
#PYŁ ZAWIESZONY #PM2.5 #SKŁAD CHEMICZNY PYŁU
#IDENTYFIKACJA ŹRÓDEŁ ZANIECZYSZCZENIA
#OCENA WPŁYWU ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA NA ZDROWIE

 � Air Pollution Policies foR Assessment of Integrated Strategies at 
regional and Local scales APPRAISAL (UE, 7 Program Ramowy, 
2012–2015)

 � Zależność wskaźnika emisji pyłów drobnych od parametrów 
procesu spalania węgla w kotłach pyłowych i oczyszczania spalin 
(MNiSW, projekt realizowany we współpracy z Elekrociepłownią 
Siekierki, 2010–2012)

 � Central and Eastern Europe Climate Change Impact  
and Vulnerability Assessment CECILIA (UE, 6 Program Ramowy, 
2006–2009) 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � niskoprzepływowe poborniki drobnego pyłu, umożliwiające 
określenie stężeń masowych pyłu PM2.5 oraz PM1 metodą 
referencyjną

 � stacja meteorologiczna

OFEROWANE USŁUGI

 � usługi badawcze z  zakresu oznaczania stężeń masowych 
i składu chemicznego pyłu zawieszonego

 � usługi badawcze z  zakresu modelowania stężeń 
zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, identyfikacji 
źródeł i  oceny oddziaływań zdrowotnych zanieczyszczeń 
powietrza, z  wykorzystaniem zaawansowanych metod 
matematycznych

 � usługi badawcze z  zakresu oceny i  zarządzania jakością 
powietrza

 � warsztaty, szkolenia, kształcenie podyplomowe z  zakresu 
zanieczyszczenia i ochrony powietrza, oceny i zarządzania 
jakością powietrza

 � ekpertyzy dla sektora przemysłu i administracji publicznej 
z zakresu zanieczyszczenia i ochrony atmosfery 

ZREALIZOWANE PROJEKTY

 � ekspertyzy dotyczące jakości powietrza wykonane na 
zaproszenie instytucji międzynarodowych, w  tym Banku 
Światowego

 � Identyfikacja różnych typów pyłów atmosferycznych wraz 
z oceną ich oddziaływań (NCN, OPUS, projekt realizowany 
we współpracy z Instytutem Podstaw Inżynierii Środowiska 
PAN oraz Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – 
Państwowym Zakładem Higieny, 2015–2018)

 � Identyfikacja źródeł występowania wysokich stężeń pyłów 
w atmosferze wybranych miast Polski (NCN, OPUS, projekt 
realizowany we współpracy z CNRS – Université Paris IV 
Sorbonne, 2012–2015)

http://zoa.is.pw.edu.pl
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Zespół działa na Wydziale Instalacji Budowlanych 
Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska przy współpracy 
z  Instytutem Badań Stosowanych PW. Przy 
realizacji prac wymagających zastosowania badań 
geofizycznych współpracuje z Zakładem Hydrogeologii 
Stosowanej i Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego. 
W zakres podstawowej działalności zespołu wchodzi 
ocena stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli 
oraz urządzeń hydrotechnicznych, w szczególności 
składowisk odpadów paleniskowych i poflotacyjnych, 
instalacji do hydrotransportu, progów piętrzących, 
ujęć wody i zbiorników retencyjnych oraz ich przeglądy 
okresowe.

W  zespole wykonano kilkanaście opracowań 
dotyczących analiz i  ocen stanu obiektów 
hydrotechnicznych na podstawie wskazań 
monitoringu oraz analiz numerycznych. Zlecenia 
wykonano dla firm: EDF, ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., 
KGHM Polska Miedź S.A., PGE GiEK S.A., PGE Energia 
Ciepła S.A, Tauron Polska Energia S.A.

KONTAKT

dr hab. inż. Jan Winter, prof. uczelni 
dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni 

jan.winter@pw.edu.pl;  
pawel.popielski@pw.edu.pl

 (+48) 22 234 57 07;  
(+48) 511 758 201

is.pw.edu.pl

#OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW HYDROTECHNICZNYCH  
#BEZPIECZEŃSTWO BUDOWLI PIĘTRZĄCYCH
#BEZPIECZEŃSTWO URZĄDZEŃ WODNYCH  
#BADANIA GRUNTÓW DLA CELÓW BUDOWALNYCH
#MONITORING OBIEKTÓW HYDROTECHNICZNYCH #HYDRAULIKA #ATKZ
#BADANIA KONSTRUKCJI #MODELOWANIE NUMERYCZNE
#PRZEGLĄDY OKRESOWE OBIEKTÓW HYDROTECHNICZNYCH
#INTERPRETACJA WYNIKÓW POMIARÓW KONTROLNYCH

 � projektowanie  monitoringu obiektów hydrotechnicznych 
z  ustaleniem wartości oczekiwanych na podstawie symulacji 
numerycznych

 � analiza danych pomiarowych i wyników modelowania 
matematycznego w  celu weryfikacji modeli numerycznych 
i systemów monitoringu

PATENTY

 � Aparat do badania deformacji filtracyjnych gruntów niespoistych 
w warstwach o małej miąższości (nr 153836)

 � System drenażowy odprowadzenia wód powierzchniowych 
i podziemnych z terenu wokół wykopu (nr 157336)

ZREALIZOWANE PROJEKTY

 � Interpretacja wyników pomiarów kontrolnych i  ocena stanu 
technicznego obiektów hydrotechnicznych stopnia wodnego 
„Rybnik” (1973-obecnie)

 � Nadzór naukowo-techniczny nad Miejscem Magazynowania 
Odpadów Paleniskowych (ZB) „JELNIA” (Tauron Wytwarzanie S.A. 
– Elektrownia Stalowa Wola, 1979-obecnie)

 � Nadzór naukowo-techniczny nad Miejscem Gromadzenia Odpadów 
Paleniskowych oraz obiektów ujęcia wody na rzece Wisłok (PGE 
Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w  Rzeszowie, 
1994-obecnie)

 � Analiza geotechniczna możliwości rozbudowy zbiornika Żelazny 
Most, z  opracowaniem optymalnych rozwiązań technicznych 
zabezpieczenia stateczności głębokiego podłoża przy użyciu 
analizy MES

 � Ocena stanu technicznego skarpy lewobrzeżnej na wylocie z EW 
Dębe (NeoStrain Sp. z o.o., 2019)

 � Analiza ryzyka awarii obwałowań górnego zbiornika ESP Porąbka 
-Żar w wyniku oddziaływań sejsmicznych

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � LABORATORIUM GEOTECHNICZNE: badania podłoża 
budowlanego; badania gruntów naturalnych oraz 
materiałów antropogenicznych pod względem możliwości 
ich wbudowania w  konstrukcje ziemne, oznaczenia 
podstawowych parametrów geotechnicznych oraz 
zależności pomiędzy parametrami fizycznymi, filtracyjnymi, 
zagęszczalności i mechanicznymi gruntów, badania zagadnień 
filtracji i deformacji filtracyjnych (m.in. sufozji mechanicznej, 
erozji czy kolmatacji) wynikających z  przepływu wody 
przez grunty niespoiste; badania obejmujące oznaczenia 
charakterystyk naprężenie-odkształcenie gruntów spoistych 
i  niespoistych z  możliwością pomiaru odkształceń < 0,1% 
za pomocą czujników LVDT; wyznaczanie parametrów do 
zaawansowanych modeli gruntu (np. Hardening Soil Small)

 � LABORATORIUM KOMPUTROWE ANALIZ GEO 
I HYDROTECHNICZNYCH: zagadnienia dotyczące obliczeń 
numerycznych z zakresu geotechniki (tj. obliczenia budowli 
ziemnych, współpracy konstrukcji z podłożem, stateczności 
zboczy naturalnych, nasypów i wykopów oraz przepływu wód 
i transportu ciepła) i hydrotechniki (tj. hydrauliczne obliczenia 
cieków wodnych w ruchu ustalonym i nieustalonym oraz analiz 
obiektów inżynierskich zlokalizowanych na akwenach)

 � LABORATORIUM HYDRAULICZNE: badania na modelach 
wycinkowych, modele obiektów hydrotechnicznych w małej 
skali, analizy hydrauliczne budowli hydrotechnicznych

OFEROWANE USŁUGI

 � badania geotechniczne parametrów fizycznych, 
mechanicznych, filtracyjnych i  zagęszczalności gruntów  
wraz z wyznaczeniem parametrów do analiz numerycznych

 � nadzory nad obiektami hydrotechnicznymi, ocena ich stanu 
technicznego z wykorzystaniem danych pomiarowych 
z prowadzonego monitoringu oraz przeglądy okresowe, 
wykonywanie modeli numerycznych do oceny bezpieczeństwa 
obiektów hydrotechnicznych

http://is.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ WSPÓŁPRACY 
KONSTRUKCJI Z PODŁOŻEM  
I MONITORINGU 
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT;  
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

KONTAKT

dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni 
pawel.popielski@pw.edu.pl

(+48) 22 234 57 07; 
(+48) 511 758 201

is.pw.edu.pl

Zespół działa na Wydziale Instalacji Budowlanych 
Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska przy współpracy 
z  Instytutem Badań Stosowanych PW. Przy realizacji 
prac wymagających zastosowania badań geofizycznych 
współpracuje z Zakładem Hydrogeologii Stosowanej 
i  Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przy 
projektowaniu systemów monitoringu współpracuje 
z firmami Neostrain Sp. z o.o. i SHM System Sp. z o.o.,  
realizując również projekty wdrażające nowoczesne 
systemy monitoringu.

W  zespole wykonano wiele opracowań dotyczących 
oddziaływania nowych inwestycji na obiekty sąsiednie 
i  projektów monitoringu oraz analiz numerycznych 
obiektów budowlanych. Zlecenia wykonano dla 
firm: ASTALDI S.A., BURO Happold Sp. z o.o., Doraco  
Sp. z o.o., Energoprojekt S.A., GSBK Biuro Konstrukcyjne 
Sp. z  o.o., GSG Industria Sp. z  o.o., PGE Energia 
Odnawialna S.A, PORR S.A., Pro Invest Sp. z  o.o.,  
Strabag Sp. z o.o., Warbud S.A.

#MONITORING OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #SYSTEMY MONITORINGU 
#MODELOWANIE NUMERYCZNE #WSPÓŁPRACA KONSTRUKCJI Z PODŁOŻEM
#ODDZIAŁYWANIE NA OBIEKTY SĄSIEDNIE #BADANIA GRUNTÓW
#OCENY STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
#INTERPRETACJA WYNIKÓW POMIARÓW KONTROLNYCH

 � obliczenia i  analizy bezpieczeństwa obiektów budowlanych 
z uwzględnieniem zmian w stosunkach wód gruntowych i zjawisk 
zachodzących w gruncie pod wpływem filtrującej wody (erozja, 
sufozja, kolmatacja)

ZREALIZOWANE PROJEKTY

 � Analiza numeryczna przemieszczeń budynku CBD 
i  okolicznej zabudowy spowodowanych realizacją inwestycji  
przy ul. Marszałkowskiej róg Świętokrzyskiej z uwzględnieniem 
współpracy ścian szczelinowych, płyty dolnej i baret (Warbud S.A., 
2018)

 � Wpływ realizacji projektowanego zespołu trzech budynków 
wysokościowych z głęboką częścią podziemną przy ul. Siennej 
i  Towarowej w  Warszawie na stan bezpieczeństwa konstrukcji 
sąsiadujących budynków, w tym na stan bezpieczeństwa i warunki 
użytkowania obiektów metra

 � Analiza przemieszczeń podłoża w trakcie realizacji Budynku „Cen-
trum Marszałkowska” w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 126/134 
wraz z oceną wpływu realizacji na budynki / budowle sąsiedzkie:  
ul. Moniuszki 10, ul. Świętokrzyska 35, ul. Świętokrzyska 31/33A,  
ul. Sienkiewicza 12/14 (od strony ul. Moniuszki), konstrukcje wyjścia 
W3 i stacji metra C11 (II linia)(Korporacja Budowlana DORACO Sp. 
z o.o., 2016)

 � Analiza numeryczna przemieszczeń obiektów Metra Warszawskiego 
(stacja i tunele szlakowe oraz łącznica M1/M2) spowodowanych re-
alizacją kanału zbiorczego przed PKiN na Placu Defilad w Warszawie 
(GSBK BIURO KONSTRUKCYJNE Spółka z o.o., 2018)

 � Analiza i  ocena techniczna projektu monitoringu Południowej  
Obwodnicy Warszawy w obszarze S2, Z1 i S1 (Astaldi S.p.A., 2017)

 � System monitorowania stanu technicznego wybranych elementów 
konstrukcyjnych dla projektu pn. Central Point Etapy 2–4 – projekt 
elementów systemu monitoringu w ścianie szczelinowej obudowy 
wykopu metra, podłoża płyty fundamentowej oraz poziomów 
wody gruntowej. Uzupełnienie systemu w elementy automatyczne 
monitoringu segmentów stacji A14 Monitoring podziemia obiektu 
CP (STRABAG Sp. z o.o., 2020)

 � Koncepcja modernizacji odwodnień budynku głównego Elektrowni 
„Kozienice” w Świerżach Górnych – ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. 
(ENERGOPROJEKT – WARSZAWA S.A., 2018)

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � LABORATORIUM MECHANIKI GRUNTÓW I  GEOTECHNIKI: 
badania podłoża budowlanego; badania gruntów naturalnych oraz 
materiałów antropogenicznych w  celu oceny geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych i  pod względem 
możliwości ich wbudowania w  konstrukcje ziemne, oznaczenia 
podstawowych parametrów geotechnicznych oraz zależności 
pomiędzy parametrami fizycznymi, filtracyjnymi, zagęszczalności 
i mechanicznymi, badania zagadnień filtracji i deformacji filtracyjnych  
(m.in sufozji mechanicznej, erozji czy kolmatacji) wynikających 
z  przepływu wody przez grunty niespoiste; badania obejmujące 
oznaczenia charakterystyk naprężenie-odkształcenie gruntów 
spoistych i  niespoistych z  możliwością pomiaru odkształceń  
< 0,1% za pomocą czujników LVDT; wyznaczanie parametrów  
do zaawansowanych modeli gruntu (np. Hardening Soil Small)

 � L A B O R ATO R I U M  K O M P U T E R O W E  A N A L I Z  G E O - 
I  HYDROTECHNICZNYCH: zagadnienia dotyczące obliczeń 
numerycznych z  zakresu geotechniki i  hydrotechniki,  
w tym: hydrauliczne obliczenia cieków wodnych w ruchu ustalonym 
i nieustalonym, analizy obiektów inżynierskich zlokalizowanych na 
analizowanych akwenach

 � LABORATORIUM HYDRAULICZNE: badania na modelach 
wycinkowych, modele obiektów hydrotechnicznych w małej skali, 
analizy hydrauliczne budowli hydrotechnicznych

OFEROWANE USŁUGI

 � badania geotechniczne parametrów fizycznych, mechanicznych, 
filtracyjnych i  zagęszczalności gruntów wraz z  wyznaczeniem  
parametrów do analiz numerycznych

 � wykonywanie modeli numerycznych obiektów budowlanych, np. w celu 
oceny odziaływania na obiekty sąsiednie i środowisko gruntowo-wodne

 � projekty monitoringu obiektów budowlanych z ustaleniem wartości 
oczekiwanych na podstawie symulacji numerycznych

 � analiza danych pomiarowych i wyników modelowania matematycznego 
w celu weryfikacji modeli numerycznych i systemów monitoringu

 � ocena stanu technicznego obiektów budowlanych z wykorzystaniem 
prowadzonego monitoringu i  zgodności danych pomiarowych 
z wynikami modelowania matematycznego

http://is.pw.edu.pl
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Zespół działa na Wydziale Instalacji Budowlanych 
Hydrotechniki i  Inżynierii Środowiska przy 
współpracy z  Instytutem Badań Stosowanych 
PW. W  rozwiązywaniu konkretnych problemów do 
współpracy włączani są specjaliści z danych dziedzin, 
np. z  zakresu geofizyki (z  Zakładu Hydrogeologii 
Stosowanej i Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego), 
z  zakresu chemii ścieków (z  Zakładu Informatyki 
i Badań Jakości Środowiska) etc.

Projekty realizowane przez zespół dotyczą 
szeroko pojętej analizy stanu i  warunków pracy 
wielkośrednicowych kolektorów kanalizacyjnych 
i  rurociągów, z  uwzględnieniem aspektów 
hydraulicznych, współpracy z podłożem gruntowym 
oraz zużyciem eksploatacyjnym. Celem prac 
badawczych jest monitorowanie stanu technicznego, 
określanie warunków wystąpienia stanów awaryjnych 
i  metodyki bezpiecznej eksploatacji kolektorów 
oraz rurociągów wielkośrednicowych. 

Dotychczas zespół wykonał kilka opracowań 
dotyczących rurociągów i   kolektorów 
wielkośrednicowych na zlecenie m.in. KGHM 
Polska Miedź S.A., MPWiK w  m.st. Warszawie S.A. 
Klientami byli również: Gmina Michałowice, Spółka 
WARBUD S.A., JLF Consulting Engineers Polska 
Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Górniczych 
Metro Sp. z o.o., DHV Hydroprojekt Sp. z  o.o., 
Aft Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Wodnego w  Warszawie S.A., ZWIK Sp. z o.o.,  
Uponor Intra Sp. z o.o.

KONTAKT

dr hab. inż. Apoloniusz Kodura,  
dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni

apoloniusz.kodura@pw.edu.pl;  
pawel.popielski@pw.edu.pl

 (+48) 22 234 78 81
is.pw.edu.pl 
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#KOLEKTORY #GEOTECHNIKA #RUROCIĄGI #HYDRAULIKA
#MONITORING KOLEKTORÓW #UDERZENIE HYDRAULICZNE
#ANALIZA WARUNKÓW PRACY KOLEKTORÓW I RUROCIĄGÓW
#ANALIZA WARUNKÓW HYDRAULICZNYCH PRACY UKŁADU
#OCENA STANU #WSPÓŁPRACA Z PODŁOŻEM

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � LABORATORIUM KOMPUTEROWE ANALIZ GEO- 
I  HYDROTECHNICZNYCH – zakres prac merytorycznych 
prowadzonych w  laboratorium obejmuje zagadnienia 
dotyczące obliczeń numerycznych z  obszaru geotechniki 
i  hydrotechniki. W  zakresie geotechniki wykonywane są 
obliczenia współpracy konstrukcji z podłożem

 � 2 zestawy do pomiaru ciśnień w przewodach ciśnieniowych 
(rejestracja zjawisk nieustalonych w  przewodach 
ciśnieniowych)

 � współpraca z Laboratorium zajmującym się wykonywaniem 
badań RTG i SEM

OFEROWANE USŁUGI

 � analizy hydrauliczne warunków pracy układu
 � analiza zjawiska uderzenia hydraulicznego w układzie
 � ocena stanu technicznego kolektorów i  rurociągów 

wielkośrednicowych
 � badania geotechniczne parametrów fizycznych, 

mechanicznych, filtracyjnych i  zagęszczalności gruntów 
wraz z wyznaczeniem parametrów do analiz numerycznych, 
uwzgledniających stan gruntów w bezpośrednim sąsiedztwie 
obiektów liniowych

 � wykonywanie modeli numerycznych analizowanych obiektów, 
np. w celu oceny odziaływania na obiekty sąsiednie

 � projekt monitoringu kolektorów kanalizacyjnych 
i  rurociągów z  ustaleniem wartości oczekiwanych  
na podstawie symulacji numerycznych

 � analiza danych pomiarowych i  wyników modelowania 
matematycznego w celu weryfikacji modeli numerycznych 
i systemów monitoringu

 � ocena stanu technicznego z wykorzystaniem prowadzonego 
monitoringu

 � koncepcje metod naprawy i  modernizacji kolektorów 
i rurociągów

PATENTY 

 � Kanał światłowodowy z funkcją stabilizacji ciśnienia w rurociągu  
do przesyłu cieczy (PAT.234067)

 � Dynamiczny stabilizator ciśnienia (PAT.233063)  

ZREALIZOWANE PROJEKTY

 � Analiza numeryczna propagacji ciśnienia w  rurociągach 
szlamowych podczas trwania zjawiska uderzenia hydraulicznego 
dla rzędnych korony OUOW od 180 m n.p.m. do 195 m n.p.m.  
(KGHM Polska Miedź S.A., 2013–2016)

 � Ekspertyza stanu faktycznego rurociągów wykonanych z  GRP, 
przyczyn występowania usterek i ich wpływu na bezpieczeństwo 
konstrukcji i  trwałość rurociągów (Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., 2018) 

 � Analiza w zakresie doboru metod naprawczych rurociągów techno-
logicznych na terenie nowych obiektów SUW Praga (Miejskie Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., 2018)

 � Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji 
polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych 
w  zakresie modernizacji kolektora na  Al. Krakowskiej 
w Warszawie na odcinku od stacji pomp kanałowych „Ochota” 
dla ul. Rękodzielniczej o łącznej długości ok. 2730 mb (Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie 
S.A., 2016)

 � Opracowanie ekspertyzy poprawności rozwiązań przyjętych 
w  projektach technologicznych przebudowy Głównej Komory 
Wlotowej Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji 
Miejskiej (GOŚ_ŁAM) w  Łodzi przy ul. Sanitariuszek 66  
(Spółka WARBUD S.A., 2009)

http://is.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ MATERIAŁÓW 
I KONSTRUKCJI 
HYDROTECHNICZNYCH

INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT; 
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

KONTAKT

dr hab. inż. Agnieszka Machowska 
agnieszka.machowska@pw.edu.pl

(+48) 22 234 53 33
is.pw.edu.pl

Zespół pracuje na Wydziale Instalacji 
Budowlanych, Hydrotechniki i  Inżynierii 
Środowiska w Zakładzie Budownictwa Wodnego 
i Hydrauliki. 

Specjalizuje się w  badaniach nad szeroko 
pojętym wykorzystaniem ubocznych produktów 
spalania w  materiałach budowlanych, 
z  uwzględnieniem ich oddziaływania na 
środowisko (np. w  wyniku uwalniania 
metali ciężkich) i  w  aspekcie gospodarki 
obiegu zamkniętego. Oferuje również 
ekspertyzy z  zakresu betonowych budowli 
hydrotechnicznych i lądowych oraz technologii 
betonów hydrotechnicznych. 

Z  usług zespołu skorzystało m.in. PGE 
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 
w  ramach projektu: Badania materiałowo 
-konstrukcyjne nad modyfikacją niskowodnej 
technologii składowania popiołów w aspekcie 
alternatywnych rozwiązań projektowych 
składowiska Lubień (2013–2014).

PATENT

 � Zawiesina twardniejąca do zastosowań 
w robotach budowlanych (nr 212762)POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#BETON MASYWNY #BETON HYDROTECHNICZNY 
#MATERIAŁY BUDOWLANE #ZAWIESINY TWARDNIEJĄCE  
#WYMYWANIE METALI CIĘŻKICH 
#KOROZJA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
#UBOCZNE PRODUKTY SPALANIA #ZAGOSPODAROWANIE UPS
#GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO #SPOIWA NISKOEMISYJNE

 ◻ aparatura do badania właściwości zaczynów i zapraw: aparat 
Vicata, pierścień Le Chateliera, łaźnia wodna, wstrząsarka 
laboratoryjna, maszyna do badania wytrzymałości z właściwymi 
wkładkami, komora do badania mrozoodporności

 ◻ aparatura do badania mieszanki betonowej: stolik rozpływowy, 
aparat VeBe, stożek opadowy, aparat do oznaczania zawartości 
powietrza metodą ciśnieniową

OFEROWANE USŁUGI

 � badanie właściwości fizycznych spoiw i UPS: gęstości, powierzchni 
właściwej wg Blaine’a, miałkości i stałości objętości, czasu wiązania, 
aktywności pucolanowej i wodożądności

 � oznaczenie odczynu cieczy porowej, zawartości chlorków 
i siarczanów w betonie

 � oznaczenie zawartości metali ciężkich w materiałach budowlanych 
i antropogenicznych oraz w ich wyciągach wodnych pobranych 
metodami: batch test, tank test, perkolacyjną

 � badanie zaczynów i zapraw: wytrzymałości na ściskanie i zginanie, 
gęstości, konsystencji, czasu wiązania, stałości objętości, 
mrozoodporności

 � badanie mieszanki betonowej: gęstości, konsystencji (metodą 
stożka opadowego, VeBe i  stolika rozpływowego), zawartości 
powietrza

 � badanie betonu: wytrzymałości na ściskanie i  rozciąganie  
przy rozłupywaniu, mrozoodporności 

INNOWACJE

 � opracowanie technologii know-how:
 ◻ Zaczyn z  udziałem frakcjonowanego popiołu lotnego  

ze spalania węgla brunatnego (z  El. Pątnów) i  cementu  
CEM I do uszczelniania wałów przeciwpowodziowych

 ◻ Zaczyn z  udziałem popiołu lotnego z  fluidalnego spalania 
węgla brunatnego (z  El. Turów) i  cementu CEM I  do 
uszczelniania wałów przeciwpowodziowych

 ◻ Zaczyn z  udziałem popiołu lotnego z  fluidalnego spalania 
węgla brunatnego (z  El. Turów) i  cementu CEM III do 
uszczelniania wałów przeciwpowodziowych

INNE OSIĄGNIĘCIA

 � nagroda zespołowa Feniks 2016 w  kategorii jednostka 
naukowo-badawcza przyznana przez Polską Unię Ubocznych 
Produktów Spalania: za wieloletnie badania i  opracowania 
recepturowe materiałów do uszczelnienia podłoża  
oraz zapraw i betonów na bazie minerałów antropogenicznych 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � L A B O R ATO R I U M  M AT E R I A ŁÓ W  I   B E TO N Ó W 
HYDROTECHNICZNYCH, PRACOWNIA SPOIW:

 ◻ badania nad właściwościami fizycznymi spoiw, ubocznych 
produktów spalania (UPS) oraz innych materiałów 
odpadowych w  zakresie: gęstości, powierzchni właściwej 
wg Blaine’a, miałkości, stałości objętości, czasu wiązania, 
aktywności pucolanowej, wodożądności, kalorymetrii  
(tylko do celów naukowych), wykonywanie analiz w zakresie 
oznaczenia odczynu cieczy porowej w betonie; 

 ◻ w  laboratorium wykonuje się część prac związanych 
z oznaczaniem wymywalności metali ciężkich z materiałów 
budowlanych (wyciągi wodne pobierane metodami batch test, 
tank test oraz metodą perkolacyjną)

 ◻ aparatura do badania betonu: maszyna wytrzymałościowa, 
komora do badania mrozoodporności

http://is.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ STATYSTYKI I BADAŃ 
ZDALNYCH ŚRODOWISKA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA;  
NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU

Zespół działa w  Zakładzie Informatyki 
i  Badań Jakości Środowiska na Wydziale 
Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki 
i Inżynierii Środowiska. 

Jest liczącym się w kraju i zagranicą ośrod-
kiem wiedzy statystycznej i geostatystycznej 
prowadzącym aktywną działalność naukową 
i dydaktyczną, m.in. w zakresie opisu, analizy 
i  interpretacji ciągłości przestrzennej zja-
wisk zachodzących w środowisku, integracji  
pomiarów środowiskowych np. geofizycz-
nych, planowaniu sieci pomiarowych,  
symulacji geostatystycznych w badaniach 
środowiskowych, ocenie zasobów środowi-
skowych, ocenie niepewności i ryzyka środo-
wiskowego oraz inwentaryzacji.

Zespół realizował projekty we współpracy  
m.in.  z PGNiG S.A., Instytutem Podstaw 
Inżynierii Środowiska PAN, Centrum Badań 
Kosmicznych PAN, Instytutem Agrofizyki 
PAN oraz partnerami międzynarodowymi. 
Działał również na rzecz podmiotów takich  
jak Kampinoski Park Narodowy.

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Jarosław Zawadzki
jaroslaw.zawadzki@pw.edu.pl

(+48) 22 234 54 26
is.pw.edu.pl

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#STATYSTYKA I GEOSTATYSTYKA #ZASTOSOWANIA INFORMATYKI 
#FIZYKA ŚRODOWISKA #TELEDETEKCJA ŚRODOWISKA
#ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I ANTROPOGENICZNE 
#ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI GLEB: MAGNETOMETRIA, ZANIECZYSZCZENIE, WILGOTNOŚĆ
#EKOSYSTEMY ROŚLINNE #ZMIANY KLIMATYCZNE

ZREALIZOWANE PROJEKTY

 � Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy – Metoda elektromagnetyczna 
estymacji stopnia penetracji proppantu w procesie szczelinowa-
nia, zadanie – opracowanie i wyprodukowanie materiałów znacz-
nikowych (współpraca PGNiG, 2015–2016)

 � Development of integrated geophysical/geochemical methods 
of soil and ground water pollution assessment and control  
in problematic areas (Program Polsko-Norweskiej Współpracy 
Badawczej, współpraca: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska 
PAN i partnerzy z Norwegii, 2013–2016)

 � Ground Based Monitoring of Soil, Water and Energy Exchange 
Conditions in Poland for Validation Purposes of the ESA mission 
SMOS (Program naukowy Europejskiej Agencji Kosmicznej, 
wspólnie z  Centrum Badań Kosmicznych PAN i  Instytutem 
Agrofizyki PAN w Lublinie, 2009–2011)

 � Statystyczna i geostatystyczna analiza możliwości stosowania 
metody magnetometrii terenowej do wstępnej oceny zanieczysz-
czenia gleb poprzez depozycję pyłów przemysłowo-miejskich 
(grant Ministerstwa Nauki i Informatyzacji)

 � Badania na terenie zlewni „Pożary” rozkładów przestrzennych 
wilgotności gleby i ich zmienności w czasie w latach (Kampinoski 
Park Narodowy, 2009–2011)

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � zaawansowane oprogramowanie statystyczne,  geostatystycz-
ne,  GIS  i do analiz zdjęć satelitarnych zarówno bezpłatne, jak 
i komercyjne: np. R, Statistica, GS+ Gamma Design Software, 
SGemS (Stanford Geostatistical Modeling Software, SADA 
(Spatial Analysis and Decision Assistance), oprogramowanie 
typu GNU (General Public Licence), np. geoR, GStat, ISATIS 
Geovariances, QGIS, ArcGIS, SAGA GIS, Sentinel Application 
Platform (SNAP), PC Geomatica

OFEROWANE USŁUGI

 � analizy w  zakresie statystyki i  geostatystyki środowiska 
przyrodniczego i antropogenicznego

 � zastosowania informatyki w badaniach środowiska
 � analizy zdjęć satelitarnych środowiska przyrodniczego 

i antropogenicznego

INNE OSIĄGNIĘCIA

 � szczególnie duże osiągnięcia w  badaniach środowiska 
przyrodniczego i antropogenicznego, m.in. w badaniach gleby 
(badania magnetometryczne, wilgotności) i  ekosystemów 
roślinnych

 � współudział w  opracowaniu międzynarodowej normy ISO 
21226:2019, Soil quality – Guideline for the screening of soil 
polluted with toxic elements using soil magnetometry

 � współudział w opracowaniu proppantów o właściwościach 
magnetycznych do wydobycia gazu łupkowego w  ramach 
programu BLUE GAS

http://is.pw.edu.pl
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LABORATORIUM 
WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT;  
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONTAKT

dr inż. Jacek Hendiger
jacek.hendiger@pw.edu.pl

(+48) 22 234 60 10
is.pw.edu.pl

W skład zespołu wchodzą pracownicy Zakładu 
Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Wydziału Instalacji 
Budowlanych, Hydrotechniki i  Inżynierii 
Środowiska. Zespół posiada wieloletnie 
doświadczenie w zakresie prowadzenia badań 
laboratoryjnych, pomiarów w  obiektach 
rzeczywistych i udziału w pracach badawczo 
-rozwojowych związanych z  opracowaniem 
nowych produktów. 

Realizuje badania w oparciu o Laboratorium 
Wentylacji i Klimatyzacji, w tym związane z roz-
działem powietrza wentylacyjnego w pomiesz-
czeniu oraz identyfikacją parametrów elemen-
tów nawiewnych stosowanych w systemach 
wentylacji i klimatyzacji. 

W laboratorium prowadzone są prace badaw-
cze związane z analizą funkcjonowania takich 
elementów wentylacyjnych jak kratki, anemo-
staty, szczeliny, nawiewniki wirowe, podłogowe 
i inne. Wiele prac związanych jest także z bada-
niami regulatorów przepływu powietrza wyko-
rzystywanych w instalacjach VAV. Możliwości 
w zakresie realizacji prac badawczo rozwojo-
wych rozszerza współpraca z  zespołem Pra-
cowni Jakości Powietrza w Pomieszczeniach 
oraz Laboratorium Chłodnictwa i Pomp Ciepła.

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#ROZDZIAŁ POWIETRZA #WENTYLACJA I KLIMATYZACJA  
#INSTALACJE VAV #TECHNIKI POMIAROWE   
#WIZUALIZACJA PRZEPŁYWU

ZREALIZOWANE PROJEKTY

 � Opracowanie i  badanie prototypów i  nowych konstrukcji 
nawiewników o  zmiennej charakterystyce strumienia  
do systemów wentylacji i klimatyzacji. Opracowanie innowacyjnej 
zasady działania, badania laboratoryjne prototypu, wyznaczenie 
charakterystyki zasięgu, spadku ciśnienia oraz charakterystyki 
regulacyjnej nawiewnika o  wyróżniających się parametrach 
spośród innych urządzeń o podobnym przeznaczeniu (2012–2015)

 � Badania regulatorów przepływu powietrza VAV pod kątem 
optymalizacji kształtu i układu elementów do pomiaru strumienia 
objętości powietrza. Opracowanie konstrukcji zapewniającej 
uzyskanie bardzo dobrych właściwości metrologicznych, 
pozwalających na pracę regulatora przy niskich prędkościach 
powietrza (2014–2015)

 � Aplikacja technik wizualizacji przepływu do badań w wentylacji 
i klimatyzacji. Zastosowanie nowej techniki wizualizacji metodą 
BOS Backround Oriented Schlieren z cyfrową analizą obrazu (2012–
2013; 2019–2020)

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � LABORATORIUM WENTYLACJI I KLIMATYZACJI:
 ◻ stanowisko pomiarowe, wyposażone w system doprowa-

dzenia powietrza i komorę testową służące do wyznacza-
nia charakterystyki różnego typu nawiewników doprowa-
dzających powietrze do pomieszczeń – wymiary komory 
testowej odpowiadające rzeczywistym pomieszczeniom 
pozwalają na prowadzenie testów w pełnej skali; konfigura-
cja i wyposażenie stanowiska pozwalają na przygotowanie 
i prowadzenie badań wielu elementów instalacji wentyla-
cyjnych i klimatyzacyjnych; możliwe jest wyznaczanie cha-
rakterystyk przepływowych urządzeń oraz przygotowywa-
nie wytycznych do konstrukcji nowych elementów

 ◻ wielokanałowy system termoanemometryczny do badań 
rozkładu prędkości powietrza i  temperatury w  polu 
oddziaływania elementów nawiewnych

 ◻ urządzenia do wizualizacji przepływu powietrza
 ◻ przetworniki i  mierniki wielofunkcyjne do pomiaru 

temperatury, wilgotności, ciśnienia, prędkości powietrza
 ◻ rejestratory parametrów powietrza

OFEROWANE USŁUGI

 � anemometryczne pomiary prędkości powietrza, określanie 
zasięgu strumienia, profilu prędkości w strumieniu, granic 
strumienia wentylacyjnego, sporządzanie charakterystyki 
elementu nawiewnego lub wywiewnego

 � badania wizualizacyjne przepływu powietrza w pomieszczeniu
 � badania charakterystyki spadku ciśnienia na elementach 

wentylacyjnych, wyznaczanie straty ciśnienia dla elementów 
nawiewnych i  wywiewnych, regulatorów przepływu, 
przepustnic i innych urządzeń przeznaczonych do montażu 
w sieci przewodów wentylacyjnych

 � badania szczelności elementów instalacji wentylacyjnej

http://is.pw.edu.pl
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LABORATORIUM 
CHŁODNICTWA  
I POMP CIEPŁA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA;  
INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT

KONTAKT

dr inż. Michał Sobieraj;  
dr inż. Piotr Ziętek  

michal.sobieraj@pw.edu.pl;  
piotr.zietek@pw.edu.pl

(+48) 22 234 50 21
is.pw.edu.pl

Zespół Chłodnictwa i Pomp Ciepła działa na 
Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki 
i Inżynierii Środowiska, zajmując się badaniami 
w zakresie techniki chłodniczej i pomp ciepła. 

Członkowie zespołu mają doświadczenie 
w  projektowaniu i  budowie sprężarkowych 
urządzeń chłodniczych oraz pomp ciepła, 
a  także w  projektowaniu, analizie i  badaniu 
instalacji oraz systemów chłodniczych 
i  klimatyzacyjnych. Tematem wielu prac 
realizowanych przez zespół w  ostatnich 
latach była analiza możliwości wykorzystania 
d w u t l e n ku  w ę g l a  j a ko  c z y n n i ka 
chłodniczego zarówno w  tradycyjnych 
układach sprężarkowych, jak i  urządzeniach 
kaskadowych oraz autokaskadowych, 
szczególnie w warunkach niskiej temperatury 
zewnętrznej. W ramach działalności badawczo 
-dydaktycznej zaprojektowano i  wykonano 
wiele urządzeń chłodniczych i  grzewczych, 
w  tym wielofunkcyjne modele dydaktyczne  
oraz stanowiska pokazowe. 

Zespół wykonuje liczne prace badawczo 
-rozwojowe w ramach Wydziału, ściśle 
współpracując z Laboratorium Wentylacji  
i Klimatyzacji. Partnerami biznesowymi zespołu 
są m.in. firmy takie jak: Alfaco, Carel, CBRE, 
Daikin, Euros Energy, Klima-Therm, Mitsubishi 
Electric, New Age Refrigeration Solutions, Plum, 
PPUCh Tarczyn, PROZON, Sanhua, Swep.

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#CHŁODNICTWO #CO2

#CZYNNIKI CHŁODNICZE #POMPY CIEPŁA
#MODELOWANIE DYDAKTYCZNE #OBIEGI CHŁODNICZE 
#WIZUALIZACJA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W INSTALACJACH

ZREALIZOWANE PROJEKTY

 � Opracowanie i  konstrukcja regulatora pompy ciepła typu 
powietrze-woda (NCBR, POIG 2007–2013)

 � Opracowanie technologii wytwarzania kompaktowych 
ogrzewaczy ciepłej wody użytkowej z  pompą ciepła  
(NCBR –  GEKON1, 2015–2016)

 � Badanie układu chłodniczego autokaskadowego umożliwiającego 
zastosowanie dwutlenku węgla w obiegu podkrytycznym. Budowa 
stanowiska badawczego i badanie wymienników ciepła (projekt 
realizowany ze środków własnych Wydziału, 2016–2017)

 � Wielofunkcyjne mobilne stanowisko dydaktyczne do laboratorium 
chłodnictwa (PROZON, 2018)

 � Projekt i  budowa wielofunkcyjnego badawczo-dydaktycznego 
systemu grzewczo-chłodniczego z wykorzystaniem pętli wodnej

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � przepływomierz masowy (zakres pomiaru: 0–250 kg/h, 
niepewność: ±0,1 %)

 � waga elektroniczna (zakres pomiaru: 0–10000g, niepewność: 
± 0,5 g)

 � wielokanałowe rejestratory danych
 � przetworniki ciśnienia (zakres pomiaru: 0–35 bar, klasa 0,5)
 � czujniki temperatury PT100 (zakres pomiaru: -100–200°C, 

niepewność: ± 0,1 K)
 � wielokanałowe przetworniki temperatury
 � sprzęt pomiarowy do wykrywania nieszczelności urządzeń 

i instalacji
 � sprzęt do napełniania i opróżniania instalacji z czynników 

chłodniczych
 � testowa komora chłodnicza (w trakcie budowy)

OFEROWANE USŁUGI

 � ekspertyzy i opinie w zakresie projektowania i eksploatacji 
instalacji chłodniczych oraz klimatyzacyjnych

 � projektowanie układów i urządzeń chłodniczych oraz pomp 
ciepła, w tym analiza termodynamiczna i dobór elementów

 � budowa modeli dydaktycznych i pokazowych
 � badanie parametrów pracy instalacji chłodniczych i pomp 

ciepła
 � badania procesu wrzenia naturalnych czynników chłodniczych
 � badania efektywności rurowych i płytowych wymienników 

ciepła

WYNALAZKI

 � Rurowy wymiennik ciepła i sposób chłodzenia (P-427655)
 � Autokaskadowy układ chłodniczy (P-427633)

http://is.pw.edu.pl


ZESPOŁY B+R

638 639POWRÓT DO SPISU TREŚCI

PRACOWNIA JAKOŚCI 
POWIETRZA  
W POMIESZCZENIACH

INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT;  
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

KONTAKT

dr inż. Jerzy Sowa
jerzy.sowa@pw.edu.pl

(+48) 22 234 74 28  
is.pw.edu.pl

iaq.is.pw.edu.pl

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#JAKOŚĆ POWIETRZA #MODELOWANIE
#POMIESZCZENIA CZYSTE #POMIARY IN SITU
#HIGIENICZNE ASPEKTY WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
#BIOFILTRACJA #WILGOĆ I ZAGROŻENIE MIKOLOGICZNE
#OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA #BUDYNKI EDUKACYJNE
#OCHRONA ARCHIWÓW I ZBIORÓW MUZEALNYCH #BIOFILIA
#WPŁYW JAKOŚCI POWIETRZA NA INDYWIDUALNĄ WYDAJNOŚĆ PRACY

Zespół działa na Wydziale Instalacji Budowlanych, 
Hydrotechniki i  Inżynierii Środowiska w Zakładzie 
Klimatyzacji i  Ogrzewnictwa przy współpracy 
z Laboratorium Wentylacji i Klimatyzacji. Członkowie 
zespołu pracują nad opracowywaniem innowacyjnych 
metod i  technik oceny jakości powietrza, 
energooszczędnych i  ekologicznych technologii 
służących jego kształtowaniu oraz nad wyznaczaniem 
standardów określających obszar dobrej jakości 
powietrza wewnętrznego dla użytkowników 
pomieszczeń. Zespół aktywnie uczestniczy w projektach 
poświęconych racjonalizacji zużycia energii 
w  budynkach, analizując potencjalny wpływ działań 
termomodernizacyjnych na jakość powietrza wnętrz, 
a  także realizuje cykl konferencji „Problemy Jakości 
Powietrza Wewnętrznego w Polsce”.

Z  usług oferowanych przez zespół dotychczas 
skorzystali: Muzeum Narodowe w Warszawie, Archiwum 
Główne Akt Dawnych, Muzeum Historii Żydów Polskich, 
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Parafia Przeczno 
oraz FLORABO Sp. z o.o.

ZREALIZOWANE PROJEKTY

 � Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych mających na celu 
stworzenie prototypu systemu diagnostyki i biologicznej filtracji 
powietrza FLORABO (RPMA, 2016–2018)

 � Koncepcja dostosowania dwóch wybranych budynków do 
standardu niemal zero-energetycznego (EEA Grant, 2015–2017)

 � STEP  –  Thermomodernisation of public buildings conducted 
in accordance with the conditions of sustainable development  
(EEA Grant, 2006–2011)

 � SURE-BUILD Sustainable rehabilitation of buildings (MSZ Norwegii, 
2002–2005)

 � Sterowanie wydajnością systemów wentylacji mechanicznej 
w oparciu o ciągłe pomiary stężenia dwutlenku węgla (KBN, 2001–
2006)

INNE OSIĄGNIĘCIA

 � rekomendacja Ministra Zdrowia (2017) dla publikacji: 
Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i  eksploatacji 
systemów wentylacji i  klimatyzacji dla podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą – do stosowania  
jako materiał pomocniczy przy projektowaniu i  modernizacji 
infrastruktury podmiotów wykonujących działalność leczniczą

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � zestawy aparatury do pomiaru i  mobilnej rejestracji 
podstawowych parametrów mikroklimatycznych, wybranych 
stężeń zanieczyszczeń powietrza w  pomieszczeniach, 
hałasu oraz promieniowania w zakresie światła widzianego 
i biorącego udział w fotosyntezie

 � zestaw aparatury do badania szczelności budynków 
i pomieszczeń

OFEROWANE USŁUGI

 � ocena stanu higienicznego systemów wentylacji i jego wpływu 
na jakość powietrza nawiewanego

 � badanie jakości powietrza w budynkach biurowych i ocena jej 
wpływu na komfort oraz indywidualną wydajność pracy

 � badanie jakości powietrza w budynkach edukacyjnych
 � badania warunków cieplno-wilgotnościowych, czystości 

i przepływu powietrza w salach operacyjnych
 � ocena zagrożenia mikologicznego magazynów archiwaliów
 � badania mikroklimatu i ocena zagrożenia środowiskowego 

zbiorów muzealnych w salach ekspozycyjnych i w magazynach
 � badania oceniające wpływ roślin na jakość powietrza 

w pomieszczeniach

http://is.pw.edu.pl
http://iaq.is.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ DS. ANALIZ 
KOMFORTU CIEPLNEGO, 
PRODUKTYWNOŚCI  
I DOBROSTANU

INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT;  
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

KONTAKT

dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. uczelni  
anna.bogdan@pw.edu.pl

(+48) 22 234 51 37
is.pw.edu.pl

Zespół działający w Zakładzie Klimatyzacji 
i Ogrzewnictwa Wydziału Instalacji Budowlanych, 
Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska specjalizuje 
się w badaniach i analizach szeroko rozumianych 
interakcji cieplnych między człowiekiem 
a otoczeniem oraz wpływu środowiska cieplnego 
na komfort, produktywność i  dobrostan 
użytkowników pomieszczeń z uwzględnieniem 
różnic indywidualnych. 

Badania prowadzone przez zespół obejmują 
analizę m.in.: wymiany ciepła i masy między 
człowiekiem a otoczeniem, wpływu człowieka 
na parametry środowiska wewnętrznego, 
warunków środowiska wewnętrznego pod 
kątem komfortu użytkowników i zużycia energii 
przez budynek, warunków w pomieszczeniach, 
w których przebywają osoby o szczególnych 
wymaganiach (pacjenci, chirurdzy, dzieci szkolne 
i przedszkolne, osoby w podeszłym wieku), 
termofizjologii człowieka z uwzględnieniem 
zmienności osobniczej (płeć, wiek, budowa ciała, 
stan zdrowia). 

Prowadzone są: badania nad odczuwaniem przez 
człowieka warunków środowiska cieplnego, 
badania ankietowe odczuwania środowiska 
wewnętrznego przez różne grupy użytkowników, 
modelowanie wymiany ciepła człowiek – 
otoczenie oraz projektowanie indywidualnych 
rozwiązań zwiększających komfort cieplny 
użytkowników.

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#KOMFORT CIEPLNY #WYMIANA CIEPŁA #KOMFORT
#OCENA ŚRODOWISKA #DOBROSTAN #BADANIA INTERWENCYJNE 
#CECHY INDYWIDUALNE #PRODUKTYWNOŚĆ #WYDAJNOŚĆ #DYSKOMFORT 
#ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE #COMMISSIONING #ODZIEŻ OCHRONNA 
#JAKOŚĆ ŚRODOWISKA WEWNĘTRZNEGO #WENTYLACJA #KLIMATYZACJA

WSPÓŁAUTORSTWO PATENTÓW

 � w zakresie innowacyjnej odzieży ochronnej zapewniającej komfort 
pracy w warunkach środowiska gorącego: rozwiązanie kamizelki 
chłodzącej

 � związku zmiennofazowego jako elementu chłodzącego
 � w  zakresie zastosowania związków zmiennofazowych 

w budownictwie w celu redukcji zużycia energii
 � modułu wentylacji indywidualnej do zapewnienia komfortowych 

warunków cieplnych użytkowników pomieszczeń biurowych

ZREALIZOWANE PROJEKTY

 � Poprawa warunków środowiska wewnętrznego do rekonwalescen-
cji pacjentów polskich szpitali 

 � Szpital przyszłości – opracowanie rozwiązań w zakresie klimatyzacji 
sal operacyjnych

 � Ergonomia i komfort pracy w salach operacyjnych 
 � Symulator termiczny człowieka jako narzędzie oceny warunków 

środowiska wewnętrznego
 � Pomiary interwencyjne obejmujące ocenę wpływu środowiska 

wewnętrznego na produktywność pracowników biurowych
 � Opracowanie nowego rozwiązania w zakresie wentylacji  

i klimatyzacji obiektów mieszkalnych w celu zapewnienia 
najwyższej jakości środowiska wewnętrznego użytkownikom

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � zestaw mobilnych mierników mikroklimatu
 � zestaw mierników do pomiaru lokalnej temperatury 

powierzchni w pomieszczeniach
 � zestaw do pomiaru wydatku energetycznego człowieka
 � zestaw anemometrów do pomiaru lokalnej prędkości 

powietrza
 � zestaw mobilnych mierników do uzupełniającego pomiaru 

jakości środowiska wewnętrznego (jakość powietrza, hałas, 
oświetlenie)

 � zestaw ankiet psychologicznych i zwalidowanych procedur do 
pomiaru komfortu, produktywności (w tym: wydajności pracy, 
spostrzegawczości, uwagi, skupienia, koncentracji, nastroju 
oraz zmęczenia)

OFEROWANE USŁUGI

 � analiza środowiska wewnętrznego w istniejących obiektach 
pod kątem zapewnienia komfortu, wysokiej produktywności 
i dobrostanu użytkowników (analiza parametrów ilościowych 
i jakościowych)

 � wsparcie w  procesie projektowania budynków w zakresie 
zapewnienia najwyższych warunków środowiska 
wewnętrznego

 � wsparcie w  opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań 
w zakresie wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń

 � opracowywanie koncepcji modyfikacji zarządzania komfortem 
użytkowników

http://is.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ DS. INFRASTRUKTURY 
WODNEJ I OCHRONY 
PRZECIWPOŻAROWEJ

INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT;  
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

KONTAKT

dr hab. inż. Agnieszka Malesińska 
agnieszka.malesinska@pw.edu.pl

(+48) 22 234 78 87, (+48) 22 234 74 65, 
(+48) 22 234 78 32   

is.pw.edu.pl

Zespół składa się z pracowników różnych 
Zakładów Wydziału Instalacji Budowlanych, 
Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, 
co umożliwia szeroki obszar działań  
oraz kompleksowe rozwiązanie problemów 
badawczych i inżynierskich. 

Poszczególni Członkowie zespołu wykonywali 
usługi badawcze lub szkolenia na rzecz: 
Miasta Stołecznego Warszawy, Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
m.st. Warszawy S.A.,Przedsiębiorstwa 
Państwowego „Porty Lotnicze”, Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska  
w Warszawie, Urzędu Miasta w Pruszkowie oraz 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
Zespół posiada również uprawnienia bez 
ograniczeń do projektowania w specjalności 
inżynieryjnej hydrotechnicznej.

#KOROZJA INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH #UDERZENIE HYDRAULICZNE
#KOROZJA SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W WODĘ #OPERAT WODNOPRAWNY
#SYSTEMY ZAOPATRZENIA W WODĘ #INSTALACJE PRZECIWPOŻAROWE
#REAKCJE HYDRODYNAMICZNE #AGRESYWNOŚĆ WODY
#ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH #JAKOŚĆ WODY

PATENTY 

 � Kanał światłowodowy z funkcją stabilizacji ciśnienia w rurociągu  
do przesyłu cieczy (P.234067)

 � Zgłoszenie patentowe: Kanał światłowodowy z funkcją stabilizacji 
ciśnienia w rurociągu do przesyłu cieczy (P.424575)

UDZIAŁ CZŁONKÓW ZESPOŁU W PROJEKTACH

 � Współudział w projekcie Wody pod presją – praktyczny kurs oceny 
presji obiektów gospodarki komunalnej na wody powierzchniowe  
(Program Fundusz Stypendialny i  Szkoleniowy, Norweski 
Mechanizm Finansowy, 2015–2016)  

 � Odzysk Energii z  Odpadów Komunalnych i  Biomasy  
(NCBR – GEKON, 2015–2017)

 � Analiza numeryczna propagacji ciśnienia w  rurociągach 
szlamowych podczas trwania zjawiska uderzenia hydraulicznego 
dla rzędnych korony OUOW od 180 m n.p.m. do 195 m n.p.m. (KGHM 
Polska Miedź S.A., 2013–2016) 

 � Badania laboratoryjne na modelu fizycznym części syfonu  
do przeprowadzenia ścieków z  lewobrzeżnej Warszawy  
do Oczyszczalni CZAJKA pod dnem Wisły (MPWiK m.st. Warszawy 
S.A., 2007)

 � Analiza jakości technicznej projektów technicznych projektów 
drogowych współfinansowanych z  funduszy Unii Europejskiej  
wraz z rekomendacjami optymalizacji i szczegółowymi warunkami 
technicznymi projektowania, realizacji, eksploatacji i utrzymania 
drogowych obiektów inżynierskich (Ministerstwo Infrastruktury, 
2018–2019)

LABORATORIA I APARATURA BADAWCZA

 � LABORATORIUM CHEMII ŚRODOWISKA – aparatura:
 ◻ spektrometr Absorpcji Atomowej z  atomizerem 

w płomieniu i piecem grafitowym – do oznaczania metali 
 ◻ TOC – do oznaczania związków organicznych 
 ◻ chromatograf gazowy GC-MS 
 ◻ spektrofotometry do analiz wskaźników chemicznych 

w szerokim zakresie 
 ◻ zestaw do filtracji 
 ◻ wytrząsarka
 ◻ grubościomierz ultrasonograficzny Metrison Sono typ 

M610, dokładność pomiaru 0,1 mm (pomiary grubości 
elementów stalowych, także pokrytych farbą)  

 ◻ komora temperaturowa w  zakresie temperatury  
od 5oC powyżej temperatury otoczenia do 300oC.

OFEROWANE USŁUGI

 � analiza składu wody – jakość, parametry korozyjne, stabilność 
składu

 � analiza ścieków – jakość i agresywność
 � badanie faz stałych – gleby, tworzyw sztucznych, betonów ze 

względu na skład i wpływ środowiska 
 � programowanie w Javie, C++, modelowanie i programowanie 

w Matlabie, bazy danych, budowa układów pomiarowych
 � obliczenia przepustowości kanałów/rowów/sieci/instalacji
 � korozja w systemach zaopatrzenia w wodę
 � korozja w systemach przeciwpożarowych
 � operat wodnoprawny
 � gospodarowanie wodami opadowymi
 � zjawiska nieustalone w systemach zaopatrzenia w wodę
 � awaryjne systemy odprowadzania wód opadowych

http://is.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ OPTYMALIZACJI 
BETONÓW OSŁONOWYCH 
ORAZ BUDOWY  
I EKSPLOATACJI 
OBIEKTÓW JĄDROWYCH 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT; 
NAUKI FIZYCZNE

#OPTYMALIZACJA MATERIAŁOWA #BETON OSŁONOWY #BETON CIĘŻKI
#PROMIENIOWANIE GAMMA #PROMIENIOWANIE NEUTRONOWE 
#PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE #OCHRONA RADIOLOGICZNA 
#BEZPIECZEŃSTWO RADIOLOGICZNE #SYMULACJE MONTE CARLO
#ELEKTROWNIA JĄDROWA #ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 
#SKŁADOWANIE ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH #PROCES BUDOWLANY

Zespół badawczy tworzą pracownicy Wydziału Inżynierii 
Lądowej PW  z  Zakładu Inżynierii Materiałów Budow-
lanych, oraz Zakładu Inżynierii Produkcji i Zarządzania  
w  Budownictwie Instytutu Inżynierii Budowlanej  
oraz Zakładu Geotechniki, Mostów i Budowli Podziem-
nych Instytutu Dróg i Mostów.  

Podstawowy zakres działalności Zespołu obejmuje 
optymalizację materiałową w celu uzyskania trwałych 
kompozytów o  podwyższonych właściwościach 
osłonowych. W badaniach wykorzystywane są zarówno 
symulacje komputerowe, metody obliczeniowe  
jak też  badania eksperymentalne (w  tym również we 
współpracy z  NCBJ w  jedynym w  Polsce reaktorze 
badawczym MARIA). Zespół zajmuje się także szeroko 
rozumianym procesem realizacji obiektów jądrowych 
od aspektów administracyjnych, przez zagadnienia 
oddziaływania na środowisko, aż do zapewnienia jakości 
i monitoringu trwałości tego typu obiektów. 

Zespół wykonał kilkadziesiąt prac w ramach projektów 
badawczych finansowanych przez agencje rządowe oraz 
prac zleconych WIL PW przez reprezentantów otoczenia 
gospodarczego. 

Wśród partnerów Zespołu należy wymienić jednostki 
badawcze oraz firmy z branży jądrowej w kraju: ITB, NCBJ, 
IPPT PAN, ZUOP i za granicą AFCEN, STUK, CEN.

KONTAKT

dr inż. Tomasz Piotrowski
tomasz.piotrowski@pw.edu.pl

(+48) 22 234 64 80
www.il.pw.edu.pl

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � aparatura do badań stanu materiałów i  kon-
strukcji obiektów jądrowych – zestawy do badań  
metodą ultradźwiękową i  impact-echo, radar 
(GPR), kamera termowizyjna i inne, klaster obli-
czeniowy i oprogramowanie komputerowe MCNP 
do wykonywania obliczeń i symulacji komputero-
wych transportu cząstek przez materię

 � stanowisko do badań mikrostruktury kompozy-
tów osłonowych obejmujące m.in. precyzyjne 
przecinarki do próbek i cienkich szlifów, szlifier-
ko-polerkę, mikroskop optyczny z aparatem cyfro-
wym, skaner wysokiej rozdzielczości

WYBRANE OSIĄGNIĘCIA

 � Opracowanie receptury betonu ciężkiego o pod-
wyższonych właściwościach osłonowych przed 
promieniowaniem neutronowym przy zachowa-
niu odpowiedniej gęstości zapewniającej właści-
wości osłonowe przed promieniowaniem gamma  
oraz innych spełniających wymagania właściwo-
ściach technicznych takich jak np. wytrzymałość 
na ściskanie (2016; efekt realizacji projektu: 
Nowej generacji beton osłonowy przed promie-
niowaniem jonizującym (NCBR, Lider IV edycja, 
2013–2016)

 � Opracowanie autorskiej metody obliczania wła-
ściwości osłonowych przed promieniowaniem 
neutronowym uwzględniającej zarówno efekt 
spowalniania neutronów prędkich, jak i absorpcji 
neutronów termicznych (2021)

  OFEROWANE USŁUGI

 � optymalizacja i  charakterystyka kompozytów z  uwagi na właściwości 
osłonowe przed promieniowaniem jonizującym

 � obliczenia i symulacje komputerowe dotyczące transportu cząstek przez 
materię

 � ocena trwałości, wykrywanie i lokalizacja wad wewnętrznych w elementach 
budowlanych w obiektach jądrowych – monitoring konstrukcji

 � opinie w zakresie oddziaływania na środowisko obiektów jądrowych 

WYBRANE PROJEKTY

 � Analiza procesu przygotowania budowy, wykonania projektu budowlanego 
elektrowni jądrowych pod kątem określenia materiałów, produktów i usług, 
których dostawy mogłyby być zrealizowane przez podmioty krajowe, 
analiza potencjału polskich przedsiębiorstw działających w tych branżach 
oraz nawiązanie współpracy z wytypowanymi podmiotami oraz określenie 
standardów; opracowanie warunków i specyfikacji technicznych inspekcji, 
testowania i odbiorów elementów konstrukcyjnych i usług budowlanych 
(Strategiczny projekt badawczy NCBR Technologie wspomagające rozwój 
bezpiecznej energetyki jądrowej, część zadania badawczego, 2011–2013)

 � Zrównoważone materiały – zaprawy aktywowane alkalicznie – do szczegól-
nych zastosowań osłonowych w budownictwie (NCBR, Lider XI edycja, 2021 
–2024)

 � CEN WS 64 Phase 2 – CEN Workshop Design and Construction Code for  
mechanical and civil engineering for Gen II to IV nuclear facilities (CEN, 2014 
–2017)

 � Wytyczne wspomagające działania przedsiębiorstw krajowych w budownic-
twie elektrowni jądrowych. Konstrukcje z betonu w obiektach energetyki  
jądrowej (na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, 2018)

 � Analiza konstrukcji tzw. komory testów (Test Cell) urządzenia do naświetlania 
wiązką wysokoenergetycznych neutronów materiałów, które będą zastoso-
wane w konstrukcji przyszłego reaktora termojądrowego w ramach projektu 
„Realizacja działań opisanych w Mapie Drogowej dla Fuzji podczas Horyzontu 
2020 poprzez wspólny program członków konsorcjum EUROfusion” (Horyzont 
2020 nr grantu 633053–2021)

http://www.il.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ BADAWCZY 
MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA CHEMICZNA; 
INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT;
INŻYNIERIA MECHANICZNA 

#MODYFIKACJA BETONU I GIPSÓW #GEOPOLIMERY #NOWE MATERIAŁY WIĄŻĄCE 
#BADANIE WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNYCH MATERIAŁÓW #CIEPŁO WIĄZANIA 
#BADANIE PRODUKTÓW HYDRATACJI #BADANIE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH 
MATERIAŁÓW #PRZEPUSZCZALNOŚĆ BETONU #PROJEKTOWANIE RECEPTUR 
BETONU #BADANIE MROZOODPORNOŚCI KOMPOZYTÓW CEMENTOWYCH  
I KRUSZYW

Interdyscyplinarny Zespół Badawczy Materiałów Budowla-
nych tworzą pracownicy Instytutu Budownictwa i Instytutu 
Chemii Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 
PW Filii w Płocku. 

Zespół ma wieloletnie doświadczenie w  zakresie  
badań dotyczących modyfikacji materiałów budowlanych,  
właściwości mechanicznych otrzymanych kompozy-
tów, fizykochemicznych procesów twardnienia spoiw  
oraz szeroko pojętych badań właściwości cieplnych. 
Prowadzone są badania nad wykorzystaniem mate-
riałów odpadowych w  innowacyjnych kompozytach  
cementowych, gipsowych i geopolimerowych oraz mie-
szankach wiążących o małej zawartości cementu. 

Zainteresowania badawcze Zespołu dotyczą głównie:
 � właściwości mechanicznych, 
 � właściwości związanych z trwałością materiału, 
 � parametrów cieplnych kompozytów zawierających duże 

ilości materiałów odpadowych, takich jak: popioły lotne, 
kruszywa z recyklingu, szkło czy sztuczny gips będący 
produktem odsiarczania spalin. 

Zespół prowadzi współpracę z krajowymi jednost-
kami naukowymi oraz z zagranicznymi instytucjami.  
Wykonuje również prace badawcze na zlecenie partnerów 
przemysłowych.  

KONTAKT

dr hab. inż. Karol Prałat, prof. uczelni
karol.pralat@pw.edu.pl 

(+48) 24 367 22 14
www.pw.plock.pl/Badania-i-nauka/Oferta- 

badawcza/Oferta-badawcza-2021

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � maszyny do badania wytrzymałości na: ściskanie (siły  
do 3000 kN), zginanie (prasa dwuramowa, siły do 200 kN) 
i rozciąganie (siły do 100 kN) 

 � komory do badania mrozoodporności, komora klimatyczna 
do sezonowania próbek w ustalonych warunkach 

 � komora do badania odporności na korozję 
 � bęben Micro-Devala i Los Angeles 
 � szlifierka do próbek betonowych 
 � pełzarka do próbek betonowych, tarcza Boehmego, komora 

do badania przyspieszonej karbonatyzacji betonu  
 � kruszarka laboratoryjna szczękowa 
 � przyrząd do pomiaru parametrów przepływu ciepła ISOMET 

2114  
 � stanowisko do badania odkształceń i  przemieszczeń 

elementów konstrukcyjnych 
 � kalorymetr izotermiczny I-Cal 2000 HPC
 � piec oporowy (T do 1500°C)

  OFEROWANE USŁUGI

 � opracowywanie receptur zapraw i betonów z dodatkami 
i domieszkami, w tym z przemysłowych surowców odpado-
wych

 � usługi badawcze obejmujące: 
 ◻ ocenę jakości betonów i zapraw w konstrukcji 
 ◻ pobieranie, przygotowanie, badanie i analizę wyników 

próbek betonowych pobranych z elementów istniejących 
konstrukcji 

 ◻ badanie wytrzymałości na ściskanie próbek betonowych 
zaformowanych w trakcie betonowania na placu budowy 

 ◻ badanie wytrzymałości na ściskanie próbek wykonanych 
z innych materiałów 

 ◻ oznaczenie mrozoodporności betonów
 ◻ oznaczenie właściwości kruszyw (składu granulome-

trycznego, odporności na ścieranie, odporności na ści-
skanie, mrozoodporności)

 ◻ badanie właściwości cieplnych materiałów budowlanych 
 ◻ badanie procesów wiązania i twardnienia spoiw nieorga-

nicznych

mailto:karol.pralat%40pw.edu.pl%20%20?subject=
http://www.pw.plock.pl/Badania-i-nauka/Oferta-badawcza/Oferta-badawcza-2021
http://www.pw.plock.pl/Badania-i-nauka/Oferta-badawcza/Oferta-badawcza-2021
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ZESPÓŁ BADAWCZY 
PROCESÓW ROZPYLANIA 
CIECZY Z WYKORZYSTANIEM 
LASEROWEJ ANEMOMETRII 
DOPPLERA 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
INŻYNIERIA CHEMICZNA; 
INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT; 
INŻYNIERIA MECHANICZNA 

#LASEROWA ANEMOMETRIA DOPPLERA #DYSZA #ROZPYLACZ 
#ROZPYLANIE CIECZY #ŚREDNICE KROPEL #PRĘDKOŚCI KROPEL 
#ŚREDNICE ZASTĘPCZE KROPEL #CHARAKTERYSTYKI WIDMA KROPEL 

KONTAKT

 dr inż. Jerzy Pietrzyk
jerzy.pietrzyk@pw.edu.pl 

(+48) 24 367 59 93  
www.pw.plock.pl/iim/ZISMiA

Zespół działa na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW 
Filii w Płocku w ramach Instytutu Inżynierii Mechanicznej, w Zakła-
dzie Inżynierii Systemów Mechanicznych i Automatyzacji. 

Zakres realizowanych prac naukowo-badawczych obejmuje analizę 
i modelowanie procesów rozpylania cieczy zmierzające do popra-
wy jakości i skuteczności ich praktycznych zastosowań. Aktualna  
tematyka badań zespołu skoncentrowana jest przede wszystkim  
na pomiarach i analizie parametrów mikrostruktury widma rozpylo-
nej cieczy wytwarzanego przez różnego rodzaju rozpylacze lub dysze.  
Poszukiwane są zależności określające wpływ parametrów mi-
krostruktury widma rozpylonej cieczy na efektywność funkcjonowa-
nia rozpylaczy lub dysz, a przede wszystkim na jakość i skuteczność 
ich zastosowań praktycznych, np. zabiegu chemicznej ochrony roślin, 
chłodzenia gazu, gaszenia pożarów itp. 

Zespół publikuje wyniki badań w naukowych czasopismach krajo-
wych i zagranicznych. 

Wśród jego partnerów wymienić można m.in. Politechnikę Poznańską 
oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Potencjalnymi klienta-
mi Zespołu mogłyby być liczne instytucje i firmy, w tym producenci 
rozpylaczy ciśnieniowych opryskiwaczy rolniczych i producenci dysz 
przemysłowych.   

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � stanowisko laserowej anemometrii Dopplera 2D LDA/PDA 
 � specjalistyczne oprogramowanie BSA Flow Software  

do sterowania pracą stanowiska laserowej anemometrii Dopplera 
oraz wizualizacji, analizy i archiwizacji mierzonych parametrów 

 � zautomatyzowane stanowisko do badań makroparametrów pro-
cesów rozpylania cieczy

  OFEROWANE USŁUGI

 � pomiary średnic kropel lub innych cząstek sferycznych oraz ich 
ilościowego rozkładu w strumieniu rozpylonej cieczy lub aero-
zolu 

 � pomiary charakterystyk tzw. średnic zastępczych, (np. D10, D20, 
D21, D32, D, DV0,1, DV0,5, DV0,9, RSF) w strumieniu rozpylonej cieczy 
lub aerozolu

 � pomiary składowych (X, Z) prędkości kropel lub innych cząstek 
sferycznych w strumieniu rozpylonej cieczy lub aerozolu

 � pomiary równomierności poprzecznego opadu rozpylonej cieczy 
na opryskiwaną powierzchnię

mailto:jerzy.pietrzyk%40pw.edu.pl%20%20?subject=
http://www.pw.plock.pl/iim/ZISMiA
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ZESPÓŁ OBLICZEŃ 
PROCESOWYCH 
I TECHNOLOGII 
WODOROWYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA CHEMICZNA; 
INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT; 
INŻYNIERIA MECHANICZNA; ENERGETYKA CIEPLNA 

#PROJEKTOWANIE INSTALACJI PROCESOWYCH
#UKŁADY ENERGETYCZNE #PROJEKTOWANIE APARATURY PRZEMYSŁOWEJ 
#MODELOWANIE MATEMATYCZNE #SYMULACJA PRZEPŁYWU CIEPŁA 
#SYMULACJA PRZEPŁYWU PŁYNU #MINIMALIZACJA SPADKÓW CIŚNIEŃ 
#DOBÓR TECHNOLOGICZNY APARATÓW I ARMATURY #INTEGRACJA CIEPLNA
#MINIMALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII #OCENA KONSTRUKCJI NIETYPOWYCH 
#OBLICZENIA PROCESOWE INSTALACJI WODOROWYCH

Zespół obliczeń numerycznych i procesowych aparatury 
przemysłowej działa przy Zakładzie Aparatury Przemysło-
wej Instytutu Inżynierii Mechanicznej Wydziału Budow-
nictwa, Mechaniki i Petrochemii PW Filii w Płocku.

Członkowie Zespołu specjalizują się w obliczeniach symu-
lacyjnych i projektowych procesów, aparatów i systemów 
technologicznych, które służą zapewnieniu bezpieczeń-
stwa pracy, osiągnięciu oczekiwanych parametrów pro-
cesu przy uwzględnieniu redukcji kosztów. Wyniki tych 
obliczeń znajdują zastosowanie nie tylko przy projekto-
waniu nowych procesów i instalacji, ale także przy moder-
nizacji już funkcjonujących systemów technologicznych.  

Zespół wykonuje obliczenia procesowe układów 
do produkcji oraz użytkowania wodoru. W  ramach  
6 Programu Ramowego UE – projekt HYVOLUTION „Non-
-thermal production of pure hydrogen from biomass”, 
Zespół opracował nowatorską technologię, służącą  
do produkcji wodoru z biomasy, a zdobyte doświadczenie 
badawcze predysponuje uczestników projektu do tworze-
nia i wdrażania nowych technologii produkcji wodoru.

W pracy wykorzystywane są nowoczesne narzędzia symu-
lacyjne, a także autorskie rozwiązania, które wspomagają 
obliczenia, umożliwiając analizy dużej liczby wariantów 
i wybór najlepszego ze względu na przyjęte kryteria.  
Są to m.in. programy obliczeniowej mechaniki płynów, 
specjalistyczne oprogramowanie komputerowe do ana-
lizy i symulacji urządzeń, układów procesowych oraz go-
spodarki cieplnej i wodnej, narzędzia pomiarowe do wy-
znaczania kompleksowych pól prędkości cieczy i torów 
cząstek w modelach aparatów. W analizach uwzględniana 
jest również analiza wytrzymałościowa konstrukcji me-
chanicznych. 

KONTAKT

dr hab. inż. Mariusz Markowski, prof. uczelni 
mariusz.markowski@pw.edu.pl 

(+48) 24 367 22 80
www.pw.plock.pl/Badania-i-nauka/Oferta-badawcza  

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � laboratorium wizualizacji przepływów  
 � stacja obliczeniowa SUN Blade 6000 
 � stacja obliczeniowa DELL Precision 
 � drukarka 3D 
 � laboratorium techniki cieplnej 
 � oprogramowanie m.in. Pakiet ANSYS, COMSOL, FloWorks, 

Aspen HYSYS,  HTRI, PIPENET, AutoCAD, Inventor, So-
lidWorks, Visual Vessel Design 

 � szeroki zasób oprogramowania autorskiego

WYBRANE PROJEKTY

 � Projekt badawczo-rozwojowy, dotyczący intensyfikacji 
zagospodarowania ciepła niskotemperaturowego w kom-
pleksie instalacji Clausa, Odsiarczania Gazów Kominowych, 
Węzła Regeneracji Aminy i Strippingu Wód Zasiarczonych 
(PKN Orlen, 2015) 

 � Audyt energetyczny dla Instalacji Biodiesla w Rafinerii Trze-
binia (Rafineria Trzebinia, 2014) 

 � Projekt wykorzystania energii gazu wielkopiecowego  
do produkcji energii elektrycznej poprzez zabudowę turbiny 
rozprężnej dla dwóch wielkich pieców (Zakład Wielkie Piece 
w Dąbrowie Górniczej, 2011) 

 � Analiza cieplna instalacji do spalania osadów w piecach 
fluidalnych (ORLEN-EKO, 2011) 

 � Diagnozowanie strat regenerowanego ciepła w sieciach 
wymienników instalacji Destylacji Rurowo-Wieżowej 
w wyniku powstawania osadów (PKN Orlen, 2009) 

OFEROWANE USŁUGI

 � analizy energetyczne instalacji przemysłowych pod kątem 
zmniejszenia zużycia energii 

 � obliczenia cieplno-przepływowe aparatury przemysłowej 
 � diagnostyka energetyczna istniejących układów przemy-

słowych na podstawie pomiarów parametrów procesowych
 � prace badawcze oraz szkolenia w zakresie technologii  

wodorowych 

INNE OSIĄGNIĘCIA

 � Nagroda zespołowa I stopnia za pracę „Wykonanie ener-
gooszczędnych projektów procesowych, dotyczących  
intensyfikacji zagospodarowania ciepła niskotemperaturo-
wego z pary wodnej i kondensatu w kompleksie instalacji 
Clausa, Odsiarczania Gazów Kominowych, Węzła Rege-
neracji Aminy i Strippingu Wód Zasiarczonych” (konkurs 
o  nagrodę Prezesa PKN ORLEN S.A. na najlepszą pracę  
badawczo-rozwojową, 2016) 

 � Nagroda zespołowa II stopnia za pracę „Diagnozowanie strat 
regenerowanego ciepła w sieciach wymienników w wyniku 
powstawania osadów” (konkurs o nagrodę Prezesa PKN 
ORLEN S.A. na najlepszą pracę badawczo-rozwojową, 2009)

mailto:mariusz.markowski%40pw.edu.pl%20%20?subject=
http://www.pw.plock.pl/Badania-i-nauka/Oferta-badawcza  
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ZESPÓŁ PODSTAW  
CHEMII
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA CHEMICZNA; NAUKI CHEMICZNE  

#BADANIA HYDRATACJI CEMENTÓW #SPOIWA O NOWYCH SKŁADACH 
#UTYLIZACJA TERMICZNA ODPADÓW #ROZKŁAD TERMICZNY SUBSTANCJI
#POROWATOŚĆ SUBSTANCJI #CIECZE JONOWE #ROZDZIELANIE MIESZANIN

W  skład Zespołu wchodzą pracownicy Zakładu Pod-
staw Chemii, Instytutu Chemii, Wydziału Budownictwa,  
Mechaniki i Petrochemii PW Filii w Płocku. 
 
Zespół prowadzi badania podstawowe związane z wytwa-
rzaniem materiałów i ochroną środowiska, w szczegól- 
ności: 

 � badania procesów hydratacji cementów oraz spoiw 
o nowych składach,

 � badania wpływu dodatków i domieszek na hydratację 
spoiw cementowych, 

 � badania nad modyfikacją materiałów opartych  
na cemencie glinowym, 

 � badania porowatości ciał stałych na podstawie  
badań metodą DSC, 

 � badania utylizacji termicznej odpadów, 
 � badania rozkładu termicznego substancji stałych, 
 � opracowanie metod oznaczania pierwiastków w mate-

riałach z przemysłu naftowego, 
 � badania cieczy jonowych jako selektywnych ekstra-

hentów, 
 � badania właściwości fizykochemicznych mieszanin.

KONTAKT

dr hab. inż. Andrzej Marciniak, prof. uczelni 
andrzej.marciniak@pw.edu.pl 

(+48) 24 367 22 00
www.pw.plock.pl/ich/ZPCh

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � termoanalizator (TG, DTG, DTA) 
 � spektrometr FTIR 
 � wysokotemperaturowe piece rurowe i muflowe 
 � młyn planetarno-kulowy 
 � komora klimatyczna 
 � spektrometr absorpcyjny atomowy z atomizacją w piecu 

grafitowym 
 � system do mineralizacji/ roztwarzania próbek 
 � chromatograf gazowy

WYBRANE PROJEKTY

 � Badania w skali przemysłowej skuteczności działania nad-
manganianu potasu dozowanego na ujęciu wody pod ką-
tem skuteczności redukcji utlenialności w surowej wodzie 
wiślanej oraz opracowaniem wytycznych technicznych  
do jego stosowania (PKN Orlen, 2009) 

 � Badania możliwości zagospodarowania sorbentu do usuwa-
nia chloru (PKN Orlen, 2000) 

 � Badania deemulgatorów w procesie odwadniania zawod-
nionych slopów (PKN Orlen, 2001–2002) 

 � Ocena skuteczności filtracji wody technologicznej  
(pod kątem redukcji żelaza i zawiesiny) na zmodyfikowanym 
złożu piaskowym z warstwą antracytową oraz dolomitową 
(PKN Orlen, 2004) 

 � Badanie wpływu deemulgatorów na proces odwadniania 
ropy o różnym stopniu zawodnienia (PKN Orlen, 2004) 

  OFEROWANE USŁUGI

 � rejestrowanie widm FTIR 
 � badania metodą analizy termicznej (TG/DTG/DTA) 
 � badanie wiązania cementów za pomocą fal ultradźwiękowych 
 � badania kalorymetryczne (nienormowe) mieszanek cemen-

towych 
 � badania konduktometryczne zawiesin i zaczynów cemento-

wych 
 � badanie utylizacji odpadów przemysłowych 
 � badanie rozkładu porów substancji stałych 
 � opracowywanie spektralnych metod oznaczania pierwiast-

ków 
 � wykonywanie oznaczeń pierwiastków 
 � dobór rozpuszczalników do konkretnych zastosowań, w tym 

w procesach ekstrakcji

INNE OSIĄGNIĘCIA

 � Nagrody zespołowe Prezesa PKN Orlen za prace badawczo- 
-rozwojowe 

 � Sposób otrzymywania koagulantu do oczyszczania ścieków 
przemysłowych (P.329.204) 

 � Sposób otrzymywania karbonizatu mineralno-węglowego  
do oczyszczania ścieków przemysłowych (P.330.514)

mailto:andrzej.marciniak%40pw.edu.pl%20%20?subject=
http://www.pw.plock.pl/ich/ZPCh
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SpAP  
(SPEKTRALNA ANALIZA 
PIERWIASTKOWA)
ZESPÓŁ BADAWCZY  
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
NAUKI CHEMICZNE; INŻYNIERIA CHEMICZNA  

#ROPA NAFTOWA #KATALIZATORY #HYDROODSIARCZANIE GUDRONU 
#OLEJ #BENZYNA #OSADY #KOROZJA #METALE #KRZEM #ARSEN 
#FLUOR #WYSOKOROZDZIELCZA SPEKTROMETRIA CZĄSTECZKOWA  
#SPEKTROMETRIA ATOMOWA #PLAZMA INDUKCYJNIE SPRZĘŻONA

SpAP jest Zespołem międzyzakładowym, 
w  którym działają pracownicy Zakładów 
Instytutu Chemii Wydziału Budownictwa, 
Mechaniki i  Petrochemii PW Filii w Płocku, 
kontynuując wieloletnie prace dawnego 
Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu 
Rafineryjnego (OBR PR). 

Pracownicy Zespołu są autorami ponad  
70 opracowań naukowo-badawczych oraz oko-
ło 50 oryginalnych metod spektralnej analizy  
pierwiastkowej (SpAP), które powstały w związ-
ku z potrzebami przemysłu naftowego. Metody  
te były szeroko stosowane do kontroli prac in-
stalacji i  rozwiązywania problemów technolo-
gicznych, również w trudnych sytuacjach awaryj-
nych. Przychód z ich stosowania wyniósł ponad  
3 mln zł.  

Potrzeby oznaczania pierwiastków (metali, 
metaloidów, siarki, halogenowców) wynikają 
z zatruwania katalizatorów przerobu ropy, korozji 
aparatury przemysłowej, powstawania osadów 
podczas prac instalacji, pogarszania właściwości 
produktów i zatruwania środowiska naturalnego. 

Zespół ma doświadczenie w  stosowaniu 
metod spektralnych do analizy ropy naftowej, 
materiałów z  instalacji destylacji, krakingu, 
reformingu, alkilacji, hydroodsiarczania, a także 
w  badaniach osadów, odpadów z  przemysłu 
naftowego i materiałów środowiskowych z rejonu 
oddziaływania przemysłu naftowego.

KONTAKT

dr hab. Zofia Kowalewska, prof. uczelni 
zofia.kowalewska@pw.edu.pl

(+48) 24 262 36 91
www.pw.plock.pl 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � aparatura dostępna w Zakładzie Podstaw Chemii:
 ◻ spektrometr absorpcyjny atomowy z atomizacją w piecu 

grafitowym (Thermo Scientific) 
 ◻ spektrometr absorpcyjny atomowy z atomizacją w płomieniu 

(Perkin Elmer) 
 ◻ system do roztwarzania/mineralizacji próbek z zastosowa-

niem promieniowania mikrofalowego (Milestone) 

 � aparatura dostępna w ramach ścisłej współpracy: 
 ◻ wysokorozdzielczy spektrometr absorpcyjny z  ciągłym 

źródłem promieniowania (Analytik Jena) 
 ◻ spektrometr fluorescencyjny rentgenowski z dyspersją fali 

(Bruker) 
 ◻ spektrometr masowy z  jonizacją w  plazmie indukcyjnie 

sprzężonej (Perkin Elmer)

WYBRANE PROJEKTY

 � Opracowanie metody oznaczania organicznych form fluoru 
w benzynie/ jej komponentach z zastosowaniem wysokoroz-
dzielczej płomieniowej spektrometrii absorpcyjnej ze źródłem 
emitującym promieniowanie ciągłe i fluorkiem galu jako czą-
steczką pomiarową (Warter Fuels S. A., 2020)

 � Badania metodyczne w zakresie oznaczania pierwiastków w ma-
teriałach z przemysłu naftowego (Warter Fuels S.A., 2016–2020)

 � Badanie osadów w związku z korozją klap kanałów spalin (Orlen 
Projekt S.A, 2017)  

 � Opracowanie metod analitycznych i  ich wykorzystanie  
do analizy produktów naftowych, katalizatorów przerobu ropy 
i osadów (OBR PR dla PKN Orlen S.A., 1997–2012) 

  OFEROWANE USŁUGI

 � opracowanie nowatorskich metod oznaczania pierwiast-
ków w przemyśle naftowym, dedykowanych specyficznym  
potrzebom danej technologii, danej instalacji przy stosowa-
niu danego surowca 

 � badania ropy i produktów naftowych, biopaliw, katalizatorów 
przerobu ropy, osadów  

 � specyfikacja pierwiastków zgodnie z istniejącymi potrzeba-
mi, np. oznaczanie Ni, V, Fe, Mo, As, Si, S, F, Cl, P

 � optymalizacja istniejących/ proponowanych przez Licencjo-
dawców metod analizy pierwiastkowej w pożądanym kierun-
ku, np. uzyskania lepszej dokładności i precyzji, skrócenia 
czasu analizy, zmniejszenia kosztów

 � identyfikacja i rozwiązywanie problemów metodycznych 
w spektralnej analizie pierwiastkowej materiałów z przemy-
słu naftowego

INNE OSIĄGNIĘCIA

 � wyniki badań metodycznych publikowane w  wiodących 
międzynarodowych czasopismach spektralnych, 
analitycznych i naftowych (np. Spectrochimica Acta Part B, 
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, Talanta, Energy 
and Fuels, Fuel)

mailto:zofia.kowalewska%40pw.edu.pl%20?subject=
http://www.pw.plock.pl
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LABORATORIUM  
INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ 
(BioMedLab)

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, INŻYNIERIA CHEMICZNA

#NANOCZĄSTKI #SYSTEMY PODAWANIA LEKÓW #POKRYCIA MEDYCZNE 
#HEMOZGODNOŚĆ #INŻYNIERIA TKANKOWA #NANOWŁÓKNA  
#HYDROKSYAPATYT #DRUK 3D

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA; INŻYNIERIA CHEMICZNA KONTAKT

prof. dr hab. inż. Tomasz Ciach 
dr inż. Beata Butruk-Raszeja  

 
tomasz.ciach@pw.edu.pl
beata.raszeja@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 63 95 (Tomasz Ciach) 
(+48) 22 234 64 19 (Beata Butruk-Raszeja)

https://www.biomedlab.pw.edu.pl   

Laboratorium Inżynierii Biomedycznej powstało  
na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej  
Politechniki Warszawskiej. Zespół poszukuje 
praktycznych rozwiązań́ problemów z obszaru 
współczesnej medycyny i farmacji, takich jak in-
nowacyjne systemy podawania leków, obniżania 
inwazyjności sprzętu medycznego czy medycyny 
regeneracyjnej. 

Zespół dostarcza w pełni scharakteryzowane,  
funkcjonalne nanocząstki, nanowłókna oraz pokry-
cia gotowe do zastosowań́ biomedycznych. 

Realizuje badania w zakresie wytwarzania i charak-
terystyki (nano)struktur, wytwarza mikrogranulaty 
do uzupełniania ubytków kości i chrząstki, wydruki 
3D, jak również ̇nanostruktury, takie jak: funkcjo-
nalne nanocząstki polimerowe i ceramiczne, po-
krycia wyrobów medycznych oraz zwiększające 
biozgodność ́i hemozgodność pokrycia dowolnych  
powierzchni. Wytwarza również ̇rożne typy rusz-
towań́ tkankowych do regeneracji naczyń́ krwio-
nośnych (protezy naczyniowe), kości, chrząstki, 
mięśni, nerwów.

#NANOCZĄSTKI #SYSTEMY PODAWANIA LEKÓW #POKRYCIA MEDYCZNE 
#HEMOZGODNOŚĆ #INŻYNIERIA TKANKOWA #NANOWŁÓKNA  
#HYDROKSYAPATYT #DRUK 3D

OFEROWANE USŁUGI

 � Oferujemy opracowanie i charakteryzację: 
 ◻ nanocząstek do podawania leków – polimerowych, hydro-

żelowych, metalicznych, ceramicznych
 ◻ nanocząstek do inżynierii tkanki kostnej – funkcjonalnego 

hydroksyapatytu 
 ◻ pokryć ́biozgodnych wyrobów medycznych (powierzchnie 

polimerów i metali) opartych na polimerach, hydrożelach, 
peptydach itp. 

 ◻ rusztowań́ medycznych (druk 3D, inwersja faz, nano-
włókna) do regeneracji tkanki kostnej, chrzęstnej, naczyń́ 
krwionośnych, nerwów i mięśni 

 ◻ mikro- i makrocząstek polimerowych jako systemów poda-
wania leków do regeneracji tkanek 

PATENTY

 � Sposób wytwarzania na metalach biozgodnych powłok poli-
merowych (PL 234421)

 � Sposób detekcji bakterii gruźlicy (PL 233267)
 � Sposób otrzymywania nanocząstek hydroksyapatytowych (PL 

229015)
 � Biodegradowalny implant kostny (PL 226392)
 � Sposób otrzymywania wyrobów polimerowych pokrytych war-

stwą innego polimeru (PL 216307) 

 
INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � laboratoria clean-room do prowadzenia hodowli komórkowych 
oraz pracy z ludzką krwią̨

 � cytometr przepływowy (CyFlow Cube 8, Sysmex) 
 � sterylne pomieszczenia do badań mikrobiologicznych
 � mikroskopy: skaningowy elektronowy (SEM), optyczny, 

fluorescencyjny, konfokalny (LSM 980, Zeiss)
 � sprzęt do analiz chemicznych: HPLC z detektorem UV,  

FTIR-ATR, spektrofotometr, spektrofluorymetr
 � urządzenia do pomiaru wielkości cząstek oraz potencjału zeta: 

DLS (Zetasizer NanoZS) i NTA (NanoSight LM10)
 � goniometr Drop Shape Analysis System DSA100, Krüss
 � analizator krzepliwości krwi Sysmex CA 620
 � drukarki 3D (technologie druku FDM oraz SLA)
 � maszyna do badań wytrzymałościowych (Instron 3345)
 � reometr Brookfield LVDV-III+
 � stanowisko do produkcji włókien polimerowych (rozdmuch, 

elektroprzędzenie)

WYBRANE PROJEKTY

 � Opracowanie roztworów do nakładania powłoki hydrofilnej na 
wyroby medyczne (BALTON, 2021)

 � Uwalniające lek pokrycie o bardzo niskim współczynniku 
tarcia dla urologicznego drutu prowadzącego wytworzone 
w celu zmniejszenia urazowości podczas chirurgicznego 
usuwania kamieni nerkowych (NCBR, M.ERA.NET, 2020–2023)

 � Nowa metoda regeneracji krążka międzykręgowego (NCBR, 
POIR 4.1.4, 2020–2023)

 � BioGraft – biomimetyczne protezy naczyniowe małych średnic 
(German Research Foundation, 2018–2021)

 � Bioaktywne, osobowo-zależne, przeciwbakteryjne implanty 
PLA-PGA/tytan przeznaczone do regeneracji dużych ubytków 
kości szczęki po resekcji guza (NCBR, M.ERA.NET, 2017–2020)

mailto:tomasz.ciach%40pw.edu.pl?subject=
mailto:beata.raszeja%40pw.edu.pl?subject=
http://www.biomedlab.pw.edu.pl
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LABORATORIUM  
PŁYNÓW W STANIE 
NADKRYTYCZNYM (SCF-LAB) 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA CHEMICZNA;  INŻYNIERIA MATERIAŁOWA; 
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

Laboratorium Płynów w Stanie Nadkrytycznym  
(SCF-LAB) funkcjonuje w Zakładzie Inżynierii i Dyna-
miki Reaktorów Chemicznych na WIChiP PW. Labora-
torium wyposażone jest w aparaturę umożliwiającą  
badanie procesów wysokociśnieniowych, w szczególno-
ści z wykorzystaniem płynów w stanie nadkrytycznym,  
do zastosowań m.in. w inżynierii chemicznej, biotech-
nologii, inżynierii biomedycznej oraz inżynierii materia-
łowej.

Tematyka badawcza Laboratorium obejmuje m.in.:
 � fizyczną i reaktywną ekstrakcję nadkrytyczną, w tym  

z wykorzystaniem surowców pochodzenia natural-
nego,

 � wytwarzanie i obróbkę funkcjonalnych materiałów,
 � obróbkę nanomateriałów węglowych,
 � modelowanie matematyczne, projektowanie i opty-

malizację procesów z udziałem płynów w stanie nad-
krytycznym.

Pracownicy Laboratorium posiadają duże doświad-
czenie w projektowaniu, badaniu eksperymentalnym  
oraz modelowaniu matematycznym procesów wyso-
kociśnieniowych, uzyskane w trakcie realizacji licznych 
projektów badawczych oraz B+R, w tym we współpracy  
z partnerami naukowymi i przemysłowymi.

KONTAKT

dr inż. Jan Krzysztoforski
jan.krzysztoforski@pw.edu.pl

(+48) 22 234 64 38
https://www.ichip.pw.edu.pl/ichip/Pracownicy/

Krzysztoforski-Jan-dr-inz

#EKSTRAKCJA NADKRYTYCZNA #EKSTRAKCJA REAKTYWNA
#PŁYNY W STANIE NADKRYTYCZNYM #MODELOWANIE MATEMATYCZNE 
#PROCESY WYSOKOCIŚNIENIOWE #OPTYMALIZACJA PROCESOWA 
#MATERIAŁY POROWATE #ZIELONA CHEMIA #INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

OFEROWANE USŁUGI

 � badanie procesów ekstrakcji nadkrytycznej z zastosowaniem 
surowców ciekłych i stałych oraz porównanie ich z klasyczną 
ekstrakcją rozpuszczalnikową

 � badanie procesów ekstrakcji reaktywnej z udziałem płynów  
w stanie nadkrytycznym

 � badanie przebiegu reakcji chemicznych w środowisku płynów 
w stanie nadkrytycznym

 � badanie procesów oczyszczania materiałów porowatych przy 
użyciu płynów w stanie nadkrytycznym

 � obróbka materiałów przy użyciu płynów w stanie nadkrytycz-
nym

 � spienianie biopolimerów za pomocą płynów w stanie nadkry-
tycznych

 � modelowanie matematyczne, projektowanie, optymalizacja, 
powiększanie skali i analiza kosztów procesów z udziałem 
płynów w stanie nadkrytycznym

 � analiza składu oraz właściwości fizykochemicznych i biolo-
gicznych otrzymanych ekstraktów i materiałów

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � układ badawczy do ekstrakcji nadkrytycznej Spe-ed SFE 2, 
Applied Separations (100 ml, do 69 MPa)

 � reaktor wysokociśnieniowy Parr Instrument Company (600  
lub 1200 ml, do 20 MPa)

 � reaktor wysokociśnieniowy Amar Equipment (100 ml, do 20 
MPa)

 � pompa wysokociśnieniowa SFT-10 do CO2, Supercritical Fluid 
Technologies (do 24 ml/min, do 69 MPa)

 � pompa wysokociśnieniowa Knauer do współrozpuszczalni-
ków (do 10 ml/min, do 40 MPa)

 � aparat Soxhleta do ekstrakcji przy użyciu rozpuszczalników  
w stanie ciekłym

 � aparatura pomocnicza (suszarka laboratoryjna, młynek 
laboratoryjny, sita, układ do destylacji, układ do filtracji)

 � zaawansowana aparatura analityczna

KLUCZOWE PROJEKTY

 � Procesy zintegrowane reaktywnej ekstrakcji z zastosowa-
niem płynów w stanie nadkrytycznym (MNiSW, 2010–2014)

 � Badania i modelowanie procesu reaktywnej ekstrakcji 
kwasów karboksylowych z zastosowaniem ditlenku węgla 
w stanie nadkrytycznym (NCN, PRELUDIUM 5, 2014–2016)

 � Zjawiska transportowe w procesie oczyszczania membran 
mikrofiltracyjnych z udziałem płynów w stanie nadkrytycz-
nym (NCN, PRELUDIUM 8, 2015–2017)

 � Technologia ekstrakcji oleju o wysokiej zawartości kwasów 
tłuszczowych omega-3 (Green Goods sp. z o.o., 2018–2019)

 � Wytwarzanie katalizatorów do reakcji redukcji tlenu opartych 
na zredukowanym tlenku grafenu przy użyciu płynów  
w stanie nadkrytycznym (IDUB PW, 2021–2022) 

https://www.ichip.pw.edu.pl/ichip/Pracownicy/Krzysztoforski-Jan-dr-inz
https://www.ichip.pw.edu.pl/ichip/Pracownicy/Krzysztoforski-Jan-dr-inz
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ZESPÓŁ BADAWCZY 
AEROZOLI I INHALATORÓW 
(RESPI-LAB)

INŻYNIERIA CHEMICZNA; INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA 
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Zespół badawczy tworzą pracownicy Katedry Inżynierii 
Procesów Zintegrowanych WIChiP PW, eksperci  
w zakresie wytwarzania, charakterystyki i oceny 
aerozoli pod kątem zastosowań w medycynie 
(inhalacje leków), kosmetyce, chemii gospodarczej itp. 

Zespół dysponuje kompleksową i unikatową w skali 
kraju aparaturą do określania wydajności emisji 
oraz rozkładu wielkości cząstek aerozolowych 
powstających w inhalatorach (m.in. nebulizatory, 
pMDI, DPI), atomizerach podających leki donosowe  
i innych urządzeniach rozpylających. 

Zespół prowadzi badania dotyczące oceny depozycji 
inhalowanych cząstek aerozolowych w układzie 
oddechowym oraz ich wpływu na powierzchnię płuc. 
Oprócz aspektu czysto naukowego prace mają 
walor praktyczny w zakresie oceny działania  
i opracowywania nowych rozwiązań urządzeń  
do inhalacji, a także rozwoju i/lub porównania jakości 
inhalacyjnych produktów leczniczych. 

Zespół oferuje badania i ekspertyzy z zakresu oceny 
fizykochemicznego wpływu cząstek aerozolowych 
obecnych w środowisku (PM) na układ oddechowy.

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski 
tomasz.sosnowski@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 62 78 
https://www.ichip.pw.edu.pl/ichip/Pracownicy/

Tomasz-Sosnowski

#INHALATORY #NEBULIZACJA #AEROZOLE #INHALACJA #ATOMIZERY DONOSOWE 
#WIELKOŚĆ CZĄSTEK AEROZOLOWYCH #OCENA DEPOZYCJI PŁUCNEJ

OFEROWANE USŁUGI

 � pomiary wydajności emisji aerozolu wytwarzanego  
w inhalatorach, atomizerach i innych urządzeniach  
– ocena jakościowa i rozwój produktów

 � określanie online rozkładu wielkości cząstek aerozolo-
wych (zakres 0.1–900 μm) – ocena jakościowa i rozwój 
produktów

 � określanie wartości Dv50, MMAD, FPF itp. dla aerozoli 
wytwarzanych z inhalatorów – ocena jakościowa i rozwój 
produktów

 � ocena proszków do inhalacji na podstawie zdjęć SEM 
 � wytwarzanie proszków metodą suszenia rozpyłowego 
 � ilościowa ocena depozycji wdychanych cząstek w ukła-

dzie oddechowym
 � badanie oddziaływań wdychanych czynników z modelo-

wym surfaktantem płucnym 
 � ekspertyzy dotyczące inhalatorów i efektywności dostar-

czania leków inhalacyjnych

PATENTY

 � Patenty przyznane dotyczące: 
 ◻ inhalatorów (P.211358; P.234586)
 ◻ cząstek nośnika leku inhalacyjnego (P.220269) 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � szybki  analizator wielkości cząstek aerozolowych Malvern 
Spraytec (100 nm-900 μm)

 � automatyczny wyzwalacz atomizerów donosowych  
do analizatora Spraytec (Proveris)

 � dwuwymiarowy system dopplerowski LDA (Dantec)  
do pomiaru prędkości cząstek w chmurze aerozolu

 � symulator przepływów nieustalonych ASL 5000 XL 
(„sztuczne płuco”)

 � impaktory kaskadowe zgodne z Farmakopeą: Andersena  
i NGI

 � suszarka rozpyłowa do wytwarzania cząstek proszków 
inhalacyjnych (Büchi)

 � anatomiczne modele górnych dróg oddechowych
 � mikroskop elektronowy SEM Hitachi TM1000 (powiększenia 

do 10 000x) z napylarką 
 � układy badawcze do analizy oddziaływań wdychanych 

substancji i cząstek aerozolowych z surfaktantem płucnym 
(tensjometr PAT-1M, waga Langmuira-Wilhelmy’ego, 
tensjometr pęcherzykowy Krüss BP-2) 

WYBRANE PROJEKTY

 � Specyfika zjawisk fizykochemicznych i transportu masy  
w płynach układu oddechowego w obecności wdychanych 
mikro- i nanocząstek o złożonych właściwościach (NCN, 
2015–2019)

 � Dynamika zmian właściwości aerozoli emitowanych z elek-
tronicznych papierosów i jej wpływ na przewidywaną depo-
zycję w układzie oddechowym (NCN, 2016–2020)

 � Nanostrukturalne polisacharydowe mikrocząstki wziewne  
– otrzymywanie i właściwości (NCN, 2015–2018)

 � Wpływ dynamiki wdechu inhalacyjnego na aerozolizację, 
transport i depozycję aerozoli leczniczych emitowanych  
z pasywnego inhalatora proszkowego (NCN, 2018–2022)

 � Estimation of lung sensitivity to inhaled EC aerosol  
by dynamic surface tensiometry of the pulmonary surfactant 
(Philip Morris, Szwajcaria, 2018–2019)
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ZESPÓŁ INŻYNIERII AEROŻELI 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA CHEMICZNA; INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

KONTAKT

dr hab. inż. Jakub M. Gac, prof. uczelni
jakub.gac@pw.edu.pl

(+48) 22 234 65 08 

Zespół działa w Katedrze Inżynierii Proce-
sów Zintegrowanych na Wydziale Inżynie-
rii Chemicznej i Procesowej Politechniki 
Warszawskiej.

Zajmuje się kontrolowaną syntezą aero-
żeli do różnych zastosowań inżynierskich, 
np. modyfikacja filtrów powietrza i wody, 
podłoża do hodowli korzeni transgenicz-
nych, matryce wspomagające do układów 
destylacji solarnej. Działalność Zespołu 
skupia się zarówno na aspektach prak-
tycznych (synteza produktu o pożądanych 
właściwościach z zastosowaniem techni-
ki zol-żel), jak i teoretycznych (członkowie 
Zespołu posiadają duże doświadczenie  
w modelowaniu numerycznym procesów 
inżynierskich) syntezy aerożeli. 

Zespół realizuje projekty finansowane 
przez NCN, NCBiR oraz ze środków wła-
snych Politechniki Warszawskiej. Zespół 
posiada stałą współpracę z pracownika-
mi naukowymi Politechniki Wrocławskiej, 
Akademii Górniczo-Hutniczej, Centralne-
go Instytutu Ochrony Pracy, Uniwersytetu 
w Debreczynie (Węgry) oraz DLR w Kolonii 
(Niemcy).

#AEROŻELE #MATERIAŁY AMORFICZNE 
#FUNKCJONALIZACJA POWIERZCHNI #SORPCJA
#MATERIAŁY POROWATE #MODELOWANIE

OFEROWANE USŁUGI

 � kompleksowa analiza zwilżalności materiałów metodami kropli 
posadowionej/podwieszonej, wyznaczenie chłonności materiałów, 
histerezy kąta zwilżania

 � modelowanie procesów zachodzących w układach rozproszonych 
z uwzględnieniem reakcji chemicznych

 � opracowanie i synteza materiałów porowatych dostosowanych  
do wymagań aplikacji

 � modyfikacja powierzchni materiałów z wykorzystaniem technik 
zol-żel 

WYBRANE SUKCESY

 � Zgłoszenie patentowe: Zastosowanie aerożeli krzemoorganicz-
nych do proliferacji i immobilizacji biomasy roślinnej w hodowlach 
in vitro oraz zastosowanie aerożeli do intensyfikacji produkcji me-
tabolitów roślinnych i intensyfikacji ekstrakcji in situ metabolitów 
wtórnych w hodowlach in vitro (P.437075)

 � Nagrody American Filtration and Separation Society (AFS)  
przyznane podczas AFS Filtcon (Minneapolis, USA, 2018)

 � Nagroda Fundacji Młodej Nauki przyznana podczas 8th European 
Young Engineers Conference (Warszawa, Polska, 2019) 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � goniometr Dataphysics OCA25 z modułem TBU90 do badania 
kąta ześlizgu i histerezy kąta zwilżania

 � układ do generacji i badania filtracji aerozoli ciekłych (PALAS 
GmbH)

 � wyposażone laboratorium syntezy zol-żel opartych na organo-
alkoksysilanach oraz biopolimerach (wyciągi, wagi, cieplarki, 
mieszalniki, homogenizatory)

WYBRANE PROJEKTY

 � Odolejanie cieczy i gazów za pomocą materiałów filtracyjnych 
zmodyfikowanych aerożelem (NCBR LIDER, 2016–2019)

 � Opracowanie hierarchicznych struktur aerożelowych imitują-
cych macierz zewnątrzkomórkową do hodowli 3D (2018–2021)

 � Opracowanie metody badania kinetyki kondensacji aerożeli 
oraz opis modelowy procesu (2020–2021)

 � Formulacja wysoko sprężystych aerożeli na bazie organoalkok-
sysilanów (IDUB- POB, 2021–2022)

 � Bifunkcjonalne aerożelowe platformy do intensyfikacji biosyn-
tezy naftochinonów w hodowlach in vitro korzeni transgenicz-
nych (IDUB-POB, 2021–2022)

 � Materiały zmiennofazowe stabilizowane aerożelami krzemo-
organicznymi do układów destylacji solarnej (NCN Preludium, 
2022–2024) 
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INŻYNIERIA CHEMICZNA; INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 

Tematyką wiodącą badań prowadzonych w ze-
spole Laboratorium Filtracji Wody, Paliw Cie-
kłych i Gazów Procesowych są procesy filtracji, 
obejmujące filtry wgłębne do oczyszczania wody 
oraz filtry koalescencyjne do rozdziału emul-
sji W/O (odwadnianie paliw) i O/W (odolejanie 
wody) oraz separacji mgły olejowej i wodnej  
z gazu. 

Badania skupiają się na optymalizacji włóknin 
filtracyjnych pod kątem parametrów struk-
turalnych, a także metodach ich modyfikacji,  
nadających przegrodom filtracyjnym określone 
cechy funkcjonalne dostosowane do danych 
zastosowań. 

W ramach prac prowadzone są badania  
nad kompozytami filtracyjnymi posiadającymi 
cechy bakteriostatyczne (filtracja wody i biopa-
liw), a także modyfikacje chemiczne i plazmowe 
struktur filtracyjnych nadające włóknom pożą-
dane cechy powierzchniowe, co pozwala osią-
gnąć wysoką skuteczność separacji, zagwaran-
tować ich dużą elastyczność pracy w zmiennych 
warunkach operacyjnych i jednocześnie wydłu-
żyć czas pracy elementów filtracyjnych.

KONTAKT

dr hab. inż. Andrzej Krasiński, prof. uczelni
andrzej.krasinski@pw.edu.pl

(+48) 22 234 64 93

#FILTRY WGŁĘBNE #FILTRACJA WODY #FILTRY ANTYBAKTERYJNE 
#FILTRY KOALESCENCYJNE #USUWANIE MGŁY OLEJOWEJ 
#ROZDZIAŁ EMULSJI #ODOLEJANIE WODY #ODWADNIANIE PALIW 
#WŁÓKNINY POLIMEROWE #HYDROFOBOWE STRUKTURY SEPARACYJNE 
#KOMPOZYTOWE MATERIAŁY FILTRACYJNE

OFEROWANE USŁUGI

 � badania parametrów operacyjnych filtrów (skuteczność, opory 
przepływu, podatność na biofouling)

 � opracowywanie koncepcji złożonych procesów oczyszczania 
strumieni procesowych z wykorzystaniem technik filtracyjnych

 � wymiarowanie separatorów filtracyjnych i dobór elementów 
(materiał, wielkość powierzchni, propozycje rozwiązań 
konstrukcyjnych separatorów)

 � doradztwo techniczne w zakresie doboru i optymalizacji 
działania układów filtracji

 � opracowywanie elementów filtracyjnych przeznaczonych  
do danych zastosowań i dostosowanych do potrzeb klientów

WYBRANE PROJEKTY

 � Kompozytowe materiały filtracyjne o wydłużonym czasie pra-
cy przeznaczone do oczyszczania wody oraz do wysokospraw-
nej separacji układów rozproszonych gaz–ciecz i ciecz–ciecz 
(NCBR Techmatstrateg-III, 2021–2024)

 � Opracowanie i badania laboratoryjne wkładów koalescencyj-
nych i antybakteryjnych (Amazon Filters, 2020–2021)

 � Badanie właściwości sorpcyjnych haloizytu dla projektowania 
systemów oczyszczania wody (Amazon Filters, 2019–2020)

 � Opracowanie technologii produkcji filtrów koalescencyjnych 
paliw płynnych wraz z przeprowadzeniem badań jakościowych 
nad ich skutecznością (Sieć Brokerów Innowacji, 2014)

 � Koalescencja kropel w porowatych strukturach włóknistych 
(NCN, 2011–2014)

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � instalacja do badania filtrów koalescencyjnych oraz separa-
torów wody – układ wyposażony w trzy różne obudowy testo-
we, pozwalający na badanie filtrów wody, oleju napędowego 
w szerokim zakresie rozmiarów zgodnie ze standardami prze-
mysłowymi, a także struktur płaskich

 � instalacja do badania filtrów z dodatkami bakteriostatycz-
nymi

 � układ do badania skuteczności filtrów wody zanieczyszczo-
nych cząstkami abiotycznymi (m.in. pyły testowe, mikro-
plastki)

 � komercyjny zestaw testowy PALAS HFP 2000 do badania 
filtrów koalescencyjnych do rozdziału aerozoli ciekłych 
(odkraplanie gazów)

 � urządzenia analityczne, w tym titrator Titrando 851, 
spektrofotometr FTIR Nicolet iS 10, liczniki cząstek/
kropel: Spectrex PC2100, Welas 1000, Ultra DI 50, LiQuilaz, 
goniometr Dataphysics OCA 25 z pochylaną podstawą

WYBRANE SUKCESY

 � Patent: Separation system for simultaneous removal of both 
solid particles and liquid droplets suspended in another 
liquid (EP3319704, 2020, przyznany przez EPO)

 � Wdrożenia:
 ◻ Opracowanie dwustopniowego węzła filtracji amoniaku 

we współpracy z firmami Secura Nova i PFTechnology  
dla Grupy Azoty „Puławy” SA (2013)

 ◻ Wdrożenie nowej serii elementów koalescencyjnych  
do filtracji paliwa lotniczego opracowanych dla firmy 
Exmot (2014)

 ◻ Wdrożenie nowych elementów koalescencyjnych  
do usuwania mgły olejowej ze strumieni gazów przez  
firmę Amazon Filters (2020)
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LABORATORIUM  
FILTRACJI WODY, PALIW 
CIEKŁYCH I GAZÓW 
PROCESOWYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
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LABORATORIUM FILTRACJI 
AEROZOLI (AEROFIL) 

INŻYNIERIA CHEMICZNA; INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

KONTAKT

dr inż. Anna Jackiewicz-Zagórska  
anna.jackiewicz@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 62 47  
https://www.ichip.pw.edu.pl 

Zespół prowadzi działalność w ramach Katedry 
Inżynierii Procesów Zintegrowanych na Wydziale 
Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki 
Warszawskiej. Współpracuje z jednostkami badaw-
czymi oraz firmami z branży filtracyjnej.  

Tematyka badawcza skupiona jest wokół zagad-
nień separacji aerozoli o różnej morfologii i szero-
kim zakresie średnic cząstek – od nano- do kilkumi-
krometrycznych. 

Zespół prezentuje kompleksowe podejście obej-
mujące: 

 � projektowanie i wykonywanie włókninowych 
struktur filtracyjnych techniką rozdmuchu sto-
pionego polimeru, 

 � modyfikację istniejących struktur filtracyjnych, 
 � testowanie skuteczności działania otrzymanych 

struktur w różnych warunkach procesowych, 
 � modelowanie matematyczne procesu filtracji 

cząstek aerozolowych w polimerowych filtrach 
włókninowych.

W  ramach dotychczasowej działalności Zespół  
zrealizował kilka projektów badawczych, a także 
zlecenia i  umowy obejmujące analizy oraz badania 
na rzecz przemysłu.  

#AEROZOLE #CZĄSTKI AEROZOLOWE #CZĄSTKI STAŁE #FILTRACJA 
#FILTRY WŁÓKNINOWE #KROPLE #MATERIAŁY FILTRACYJNE 
#OCZYSZCZANIE GAZÓW #SEPARACJA CZĄSTEK 

OFEROWANE USŁUGI

 � określenie sprawności filtracji oraz spadków ciśnienia różnego 
rodzaju płaskich materiałów filtracyjnych

 � projektowanie i  produkcja włókninowego materiału filtracyjne-
go do konkretnego zastosowania 

 � modyfikacja materiałów filtracyjnych w celu poprawy ich sku-
teczności lub nadania im nowych właściwości

 � modelowanie procesu filtracji

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � PALAS MFP 2000 – stanowisko do badania procesu filtracji czą-
stek submikronowych i mikronowych w płaskich materiałach 
filtracyjnych

 � PALAS MFP NANO PLUS – stanowisko do badania filtracji nano-
cząstek i nanokropli w płaskich materiałach filtracyjnych

 � PALAS HFP 2000 – układ do testowania wkładów do filtrów 
koalescencyjnych (usuwanie kropli z gazu) 

 � instalacja do wytwarzania filtrów metodą rozdmuchu 
stopionego polimeru (melt-blown) 

 � mieszalnik dwuślimakowy do wytwarzania kompozytów na ba-
zie polimerów 

 � skaningowy mikroskop elektronowy HITACHI TM-1000
 � goniometr (Contact angle system OAC25) model: DATAPHY-

SICS TBU95 

WYBRANE PROJEKTY

 � Nowe metody przygotowania gazu złożowego do celów tech-
nologicznych i dystrybucji na bazie nowoczesnych materiałów 
filtracyjnych (projekt LIDER III, NCBR, 2013–2015)

 � Odolejanie cieczy i gazów za pomocą materiałów filtracyjnych 
zmodyfikowanych aerożelem (projekt LIDER VI, NCBR,  
2016–2019)

 � Filtracyjne materiały kompozytowe polipropylen-ZnO 
przeznaczone do skutecznego usuwania z powietrza cząstek 
abiotycznych i biotycznych dla poprawy jakości życia oraz 
bezpieczeństwa człowieka i środowiska (projekt POB_TM1, PW, 
2020–2021)

 � Formulacja wysoko sprężystych aerożeli na bazie organoalkok-
sysilanów (projekt POB_TM3, PW, 2021–2022)
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ZESPÓŁ INŻYNIERII 
PRODUKTU  

INŻYNIERIA CHEMICZNA; INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 

Zespół funkcjonuje w Zakładzie Procesów 
Rozdzielania na Wydziale Inżynierii Chemicznej  
i Procesowej Politechniki Warszawskiej.

Zajmuje się rozwiązywaniem praktycznych pro-
blemów z zakresu wytwarzania i przetwarzania 
mikro- i nanocząstek o zadanych właściwo-
ściach, selektywnego wytwarzania produktów 
złożonych reakcji chemicznych, badania reologii 
zawiesin w relacji do ich struktury oraz procesów 
rozdzielania. Prace Zespołu skupiają się zarówno 
na badaniach eksperymentalnych prowadzonych 
we własnych laboratoriach lub u partnerów prze-
mysłowych, jak i na teoretycznej interpretacji 
badanych zjawisk i komputerowym modelowaniu 
przebiegu procesów w różnych skalach na podsta-
wie obliczeniowwej mechaniki płynów i bilansu 
populacji.

Zespół wykonuje również prace z zakresu projek-
towania, powiększania skali i doboru warunków 
procesowych prowadzenia procesów w instala-
cjach przemysłowych z wykorzystaniem progra-
mów do komputerowo wspomaganej inżynierii 
procesowej.

Zespół oferuje badania i ekspertyzy dotyczące 
procesów w przemyśle chemicznym, farmaceu-
tycznym, spożywczym, kosmetycznym, przetwór-
stwie odpadów, produkcji farb i lakierów i wielu 
innych. Oferuje też pomiary rozkładu rozmiaru 
cząstek, reologii cieczy i zawiesin, właściwości 
trybologicznych, rozkładu prędkości i stężeń.

KONTAKT

dr hab. inż. Łukasz Makowski, prof. uczelni 
dr inż. Wojciech Orciuch 

lukasz.makowski.ichip@pw.edu.pl,  
wojciech.orciuch@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 62 94, (+48) 22 234 64 91 
https://www.ichip.pw.edu.pl 

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#INŻYNIERIA PRODUKTU #PROCESY MIESZANIA #PROCESY ROZDZIELANIA 
#INŻYNIERIA REAKTORÓW CHEMICZNYCH #UKŁADY WIELOFAZOWE 
#KRYSTALIZACJA #PRECYPITACJA #NANOCZĄSTKI #PROSZKI #ZAWIESINY

OFEROWANE USŁUGI

 � projektowanie, modyfikacja i optymalizacja procesów i urządzeń przemysło-
wych na podstawie badań doświadczalnych i modelowania komputerowego

 � dobór parametrów procesowych i konstrukcji aparatów przemysłowych pod 
kątem wydajności, właściwości produktu, oszczędności surowców i energii

 � badania właściwości reologicznych i trybologicznych cieczy i zawiesin
 � badanie właściwości układów rozproszonych, szczególnie zawiesin i emulsji
 � wytwarzanie i przetwarzanie nano- i mikrocząstek o zadanych właściwo-

ściach
 � projektowanie procesów selektywnego wytwarzania produktów złożonych 

reakcji chemicznych
 � modelowanie wytwarzania produktów na podstawie obliczeniowej mecha-

niki płynów i bilansu populacji

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � układ pomiarowy Particle Image Velocimetry (PIV)
 � układ pomiarowy Planar Laser Induced Fluorescence 

(PLIF) 
 � układ pomiarowy anemometrii dopplerowskiej (LDA) 
 � analizatory rozmiaru mikro- i nanocząstek Beckman 

Coluter LS 13 320 oraz Malvern Zetasizer
 � chromatograf cieczowy HPLC PERLAN Technologies 

Agilent 1260 Infinity 
 � reometr rotacyjny Anton Paar MCR 302
 � trybometr T-PTD200, T-PID/44 Anton Paar Tribometer
 � serwery obliczeniowe i oprogramowanie do obliczenio-

wej mechaniki płynów (CFD)
 � stanowiska badawcze mieszalników i reaktorów zbior-

nikowych i zderzeniowych w różnych skalach
 � dezintegratory ultradźwiękowe i wysokoobrotowe
 � aparatura w skali przemysłowej: wysokoobrotowy młyn  

kulowy, disolwer zbiornikowy 

WYBRANE PROJEKTY

 � Symulacje wielkowirowe złożonych procesów 
chemicznych przebiegających w reaktorach 
zderzeniowych (NCN, 2017)

 � Interpretation, modelling and CFD calculations of 
process involving comminuting of particles (projekt 
przemysłowy dla Bayer Technology Service, 2017)

 � Opracowanie wzorów użytkowych konstrukcji zespołu 
energooszczędnych urządzeń dla branży chemicznej,  
w szczególności produkcji farb i lakierów (projekt 
przemysłowy dla ICHEMAD-Profarb, 2018)

 � Badanie kinetyki powstawania kryształów disiarczku 
molibdenu w celu uzyskania produktu o pożądanych 
właściwościach w reaktorach zderzeniowych (NCN, 
2021)

 � Współpraca z przemysłem: BASF, Bayer, Unilever,  
Cuf-Quimicos Industriais, DSM, Givaudan Suisse, 
Huntsman, Solvay, ICHEMAD-Profarb, Grupa Azoty, 
Anwil 
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LABORATORIUM  
GRAFENOWE
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA CHEMICZNA; INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

KONTAKT

dr inż. Wojciech Orciuch
dr hab. inż. Łukasz Makowski, prof. uczelni

wojciech.orciuch@pw.edu.pl, 
lukasz.makowski.ichip@pw.edu.pl

(+48) 22 234 64 91;  (+48) 22 234 62 94 
https://www.ichip.pw.edu.pl

Laboratorium funkcjonuje w Zakładzie Procesów 
Rozdzielania na Wydziale Inżynierii Chemicznej  
i Procesowej Politechniki Warszawskiej. 

Główny obszar działań Laboratorium stanowi wy-
twarzanie i charakteryzacja nanomateriałów wę-
glowych (m.in. tlenek grafenu GO, zredukowany 
tlenek grafenu rGO, nanorurki węglowe SWCNTs  
i MWCNTs, nanocząstki i kropki węglowe CNPs  
i CNDs) oraz innych produktów funkcjonalnych  
w postaci nanocząstek. Ponadto Laboratorium 
zajmuje się poszukiwaniem i badaniem zastoso-
wań dla otrzymywanych nanomateriałów:

 � jako katalizatorów do reakcji elektroutleniania 
kwasu mrówkowego, redukcji tlenu, wydziela-
nia wodoru oraz fotokatalizy,

 � do produkcji biomateriałów, m.in. znaczników 
fluorescencyjnych, nośników leków, substan-
cji biobójczych, do terapii przeciwnowotworo-
wych,

 � do produkcji kompozytów polimerowych  
o właściwościach termoizolacyjnych, dużej 
wytrzymałości mechanicznej i właściwościach 
przewodzących (membrany, piany),

 � do produkcji środków smarnych na bazie  
disiarczku molibnenu i kompozytów nanowę-
glowych.

#GRAFEN PŁATKOWY #TLENEK GRAFENU 
#NANOCZĄSTKI WĘGLOWE #KROPKI WĘGLOWE 
#NANOKATALIZATORY #FOTOKATALIZATORY #NANOKOMPOZYTY 
#NANOCZĄSTKI #DISIARCZEK MOLIBDENU #OGNIWA PALIWOWE

OFEROWANE USŁUGI

 � wytwarzanie standaryzowanego grafenu płatkowego (GO i rGO) 
na potrzeby badań naukowych i zamówień przemysłowych

 � wytwarzanie modyfikowanych i funkcjonalizowanych 
nanomateriałów węglowych, w tym grafenu płatkowego (GO 
i rGO) i nanorurek węglowych (CNTs) pod kątem ich aplikacji, 
np. do wytwarzania materiałów kompozytowych, w przemyśle 
chemicznym czy w biomedycynie

 � wytwarzanie nanocząstek funkcjonalnych o ściśle zdefiniowa-
nych właściwościach, np. cząstek smarnych MoS2

 � badania właściwości fizykochemicznych nanomateriałów 
i kompozytów z wykorzystaniem dostępnej w laboratorium 
aparatury

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � reaktor do syntez chemicznych o obj. 20 l
 � wielkolaboratoryjny układ filtracyjny do nanozawiesin 

węglowych
 � kalander laboratoryjny
 � spektrofotometr UV-Vis
 � analizator elementarny CHNS/O
 � spektrometr fluorescencji rentgenowskiej (EDXRF)
 � wielomodułowe urządzenie TGA/DSC/FTIR/QMS
 � mikroskop optyczny inwersyjny z manipulatorami
 � komora klimatyczna
 � komora plazmowa
 � potencjostat z możliwością pomiarów impedancyjnych
 � spincoater
 � automatyczny aplikator farb – urządzenie do wytwarzania 

cienkich folii polimerowych

WYBRANE PROJEKTY

 � Materiały na bazie modyfikowanego tlenku grafenu o właści-
wościach ekranujacych promieniowanie podczerwone (NCBR 
projekt polsko-tajwański, 2019)

 � Wytwarzanie nanokropek węglowych o właściwościach 
fluorescencyjnych (NCBR Lider, 2021)

 � Opracowanie ogniwa paliwowego zasilanego kwasem mrówko-
wym o wysokiej stabilności działania i podwyższonej wydajno-
ści (IDUB ENERGYTECH-1, 2021)

 � Nowoczesne materiały hybrydowe na bazie disiarczku molibde-
nu ze zwiększonymi właściwościami fotokatalicznymi do reakcji 
wydzielania wodoru (NCBR projekt polsko-tajwański, 2022)

 � Współpraca z przemysłem: Polski Bazalt SA, nanoMAT sp. z o.o., 
Delphia Yachts sp. j., Radpol SA, Braster SA. 

mailto:anna.jackiewicz%40pw.edu.pl?subject=
https://www.ichip.pw.edu.pl
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ZESPÓŁ BIOMEDYCZNYCH 
SYSTEMÓW LAB-ON-A-CHIP
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

NAUKI CHEMICZNE; 
BIOTECHNOLOGIA; INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka
zbigniew.brzozka@pw.edu.pl

(+48) 22 234 54 27
http://kbm.ch.pw.edu.pl/index.php/

badania/loc-2/ 

Zespół Biomedycznych Systemów Lab-on-a-Chip 
działa od kilkunastu lat w Katedrze Biotechnologii 
Medycznej Wydziału Chemicznego PW. 

Tematyka badawcza podejmowana aktualnie 
przez Zespół obejmuje nowe rozwiązania kon-
strukcyjne i technologie wytwarzania miniaturo-
wych systemów Lab-on-a-Chip oraz metodologie 
i procedury ich zastosowań w biologii komórki  
i wczesnej diagnostyce chorób metabolicznych 
oraz badania efektywności wybranych terapii 
przeciwnowotworowych na poziomie komórko-
wym.

Zespół prowadzi badania nad mechanizmami in-
terakcji molekularnych komórek prawidłowych  
i nowotworowych oraz procesem uzupełniania 
wiedzy na temat ścieżek metabolicznych w ko-
mórkach nowotworowych. 

Zastosowanie nowoczesnych narzędzi i technik, 
w tym miniaturowych systemów Lab-on-Chip, po-
zwoli poszerzyć dotychczasową wiedzę z zakresu 
biologii, biochemii i inżynierii komórkowej.  Z kolei 
badanie funkcji komórek macierzystych umożliwi 
poznanie mechanizmu różnicowania się ich do 
określonych typów komórek, np. mięśnia serco-
wego. 

Wytworzony model posłuży do testowania  
nowo opracowywanych związków stosowanych  
w chorobach serca.

#MIKROSYSTEMY LAB-ON-A-CHIP #MIKROSYSTEMY ORGAN-ON-A-CHIP 
#MIKROSYSTEMY CELL-ON-A-CHIP #INŻYNIERIA KOMÓRKOWA I TKANKOWA 
#DIAGNOSTYKA I TERANOSTYKA MEDYCZNA #MIKROFLUIDYKA
#INTELIGENTNE DOZOWANIE LEKÓW #ZAAWANSOWANE MODELE KOMÓRKOWE

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � spektrofotometr UV-Vis
 � spektrofluorymetr  
 � mikroskop fluorescencyjny 
 � mikroskop konfokalny 
 � profilometr optyczny 
 � zestaw do elektroforezy kapilarnej 
 � czytnik płytek wielodołkowych
 � inkubatory do hodowli komórkowych
 � komory laminarne
 � generator plazmy
 � elektroporator
 � mikrofrezarka
 � drukarka 3D
 � cytometr przepływowy

WYBRANE PROJEKTY

 � Badania nad zastosowaniem systemów Lab-on-a-chip do analizy 
regeneracji komórek serca, NCN (2020–2024)

 � Badania nowych sfunkcjonalizowanych pochodnych płatko-
wego tlenku grafenu (GO) z wykorzystaniem długoterminowej 
hodowli sferoidów w kierunku selektywnego wychwytu przez 
komórki nowotworowe, NCN (2017–2020)

 � Mikrosystem Lab-on-a-chip do modelowania i badania wzrostu 
komórek mięśnia sercowego, NCN (2014–2017)

 � Opracowanie systemu lab-on-a-chip do badania i selekcji plem-
ników stosowanych w procedurze zapłodnienia pozaustrojowe-
go IDUB, PW (2020–2022)

 � Mikro- i nanosystemy w chemii i diagnostyce biomedycznej 
(MNS-DIAG), POIG (2009–2012)

OFEROWANE USŁUGI

 � analiza cytotoksyczności substancji bioaktywnych 
 � analizy mikroskopowe z wykorzystaniem mikroskopii 

fluorescencyjnej, konfokalnej, skaningowej
 � mikroprototypowanie
 � analizy z wykorzystaniem cytometrii przepływowej 

PATENTY

 � Mikrosystem przepływowy do tworzenia, hodowli oraz ob-
razowania fluorescencyjnego trójwymiarowych agregatów 
komórek wysp trzustkowych (PL 239354)

 � Przepływowy mikrosystem do oceny skuteczności proce-
dur terapii przeciwnowotworowej z uwzględnieniem wiel-
kości sferoidów oraz obecności komórek prawidłowych  
(PL 235424)

 � Kartridż mikrodozownika do badania skuteczności terapii  
w warunkach przepływowych (PL 234118) 

 � Mikrosystem do jednoczesnej analizy migracji komórek  
i oceny skuteczności procedur terapii fotodynamicznej 
(PL 223866)

 � Przepływowy mikrosystem z detekcją spektrofotometryczną 
do analizy medium hodowlanego (PL 222746) 

mailto:kamil.wojciechowski%40ch.pw.edu.pl?subject=
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ZESPÓŁ MIKROBIOLOGII 
I BIOINŻYNIERII 

NAUKI ŚCISŁE I PRZYRODNICZE; 
NAUKI CHEMICZNE; NAUKI BIOLOGICZNE

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#BIOINŻYNIERIA #MIKROBIOLOGIA 
#DROŻDŻE #BAKTERIE #GENETYKA #FERMENTACJA MLEKOWA 
#AKTYWNOŚĆ PRZECIWDROBNOUSTROJOWA #CHROMATOGRAFIA CIECZOWA  
#BIOTECHNOLOGICZNE WYTWARZANIE SUROWCÓW NATURALNYCH

Zespół działa w Katedrze Biotechnologii Środków Leczni-
czych i  Kosmetyków Wydziału Chemicznego PW, łącząc 
wiedzę z zakresu mikrobiologii, inżynierii genetycznej i bio-
technologii. Zaangażowany jest w  poszukiwanie nowych 
środków leczniczych i substancji hamujących rozwój mikro-
organizmów patogennych. 

Członkowie Zespołu zajmują się opracowywaniem bioproce-
sów, w których przy użyciu mikroorganizmów można wytwa-
rzać innowacyjne surowce kosmetyczne (barwniki, aromaty, 
oleje) oraz substancje o aktywnościach przeciwdrobnoustro-
jowych i antyoksydacyjnych. 

Z inicjatywy członków Zespołu powstał spin-off PW BIOTmi 
sp. z o.o., a jego działalność związana jest z rosnącym zapo-
trzebowaniem rynku na kosmetyki naturalne, pozbawione 
sztucznych dodatków. 

Zainteresowania Zespołu obejmują także obszar badań nad 
charakterystyką i określaniem potencjału technologicznego 
szczepów bakterii fermentacji mlekowej, pozyskiwanych 
z różnych źródeł, oraz wykorzystywanie bakterii mlekowych 
do produkcji związków cennych z punku widzenia przemysłu.  
Zespół stworzył w PW pierwszą ogólnodostępną kolekcję 
drożdży o nazwie WUT Yeast Collection, wykorzystywanych 
przy opracowywaniu różnych procesów biotechnologicznych.
 
Obecnie członkowie Zespołu współpracują z dwiema firmami 
kosmetycznymi – Senkara i SOHO Cosmetics, a także firmą 
Pro-mill s.c.

KONTAKT

dr hab. Jolanta Mierzejewska, prof. uczelni
jolanta.mierzejewska@pw.edu.pl

(+48) 22 234 74 70
https://kbslik.ch.pw.edu.pl/zespoly-badawcze/

https://www.researchgate.net/lab/ 
Jolanta-Mierzejewska-Lab

https://wutyeastcollection.pw.edu.pl/

WYBRANE PATENTY

 � Sposób wytwarzania 2-fenyloetanolu (aromatu różanego) 
(PL 234032)  

 � Sposób wytwarzania połączeń polilaktydu z pochodnymi fenolu  
(PL 227922) 

OFEROWANE USŁUGI

 � monitoring bioprocesów, w  tym wsparcie w  optymalizacji 
kluczowych parametrów procesów biotechnologicznych

 � analizy składu medium hodowlanego z wykorzystaniem techniki 
chromatografii cieczowej 

 � badania aktywności przeciwdrobnoustrojowej nowych związków 
chemicznych i polimerów

 � opracowywanie technologii zagospodarowania substancji 
odpadowych, takich jak serwatka, biomasa lignocelulozowa, 
melasa z wykorzystaniem mikroorganizmów umożliwiających  
wytwarzanie pożądanych produktów

 � identyfikacja i  charakterystyka nowych szczepów drożdży 
i bakterii (metody biologii molekularnej, analizy fizyko-chemiczne 
i biochemiczne)

 � zastosowanie inżynierii genetycznej do udoskonalania cech 
biotechnologicznych bakterii i drożdży

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � LABORATORIUM KATEDRY BIOTECHNOLOGII ŚRODKÓW 
LECZNICZYCH I KOSMETYKÓW WYDZIAŁU CHEMICZNEGO PW 
posiada szerokie zaplecze aparaturowe, umożliwiające badania 
mikrobiologiczne, biochemiczne czy analityczne:

 ◻ HPLC z detektorem RI i DAD (możliwość analizy składu mediów 
hodowlanych, w tym cukrów, kwasów, etanolu, barwników)

 ◻ spektrofotometr UV VIS z możliwością wyznaczania kinetyki 
reakcji enzymatycznych (oznaczanie stężenia białka, testy 
enzymatyczne)

 ◻ bioreaktor do hodowli mikroorganizmów o całkowitej obj. 4,5 l 
(prowadzenie hodowli mikrobiologicznych w kontrolowanych 
warunkach)

 ◻ inkubator z  wytrząsaniem do hodowli mikroorganizmów 
w  kolbach o  maksymalnej obj. 2 l (prowadzenie hodowli 
okresowych, reakcji chemicznych)

 ◻ cieplarki mikrobiologiczne
 ◻ piec do sterylizacji suchej (sterylizacja materiałów szklanych)
 ◻ autoklawy do sterylizacji parą wodną (sterylizacja materiałów 

i pożywek mikrobiologicznych)
 ◻ termocykler do PCR (analizy PCR)
 ◻ piec do hybrydyzacji DNA lub RNA (diagnostyka molekularna)
 ◻ termoblok z opcją chłodzenia
 ◻ zestawy do elektroforezy kwasów nukleinowych i białek w żelach 

agarozowych i poliakrylamidowych, zestaw do Western blot
 ◻ wirówka z chłodzeniem do obj. 1,5–500 ml  

WYBRANE PROJEKTY

 � Opracowanie technologii pieczywa funkcjonalnego w oparciu 
o tradycyjny żur piekarski wzbogacany wyselekcjonowanymi 
bakteriami fermentacji mlekowej (NCBR, 2014–2017) 

 � Interplay between glucose metabolism and RNA Polimerase III 
activity (FNP POMOST, 2013–2015)

 � Efficient & ecologically friendly pig and poultry production (UE,  
7 Program Ramowy, 2014–2017) 

 � Aromat różany (MNiSW, Inkubator Innowacyjności, 2018) 

mailto:jolanta.mierzejewska%40pw.edu.pl?subject=
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LABORATORIUM 
BADANIA ODDZIAŁYWAŃ 
BIOMOLEKULARNYCH

NAUKI CHEMICZNE; 
BIOTECHNOLOGIA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

#METODY BIOFIZYCZNE #HODOWLE KOMÓRKOWE 
#MODUŁ ELASTYCZNOŚCI KOMÓREK #OBRAZOWANIE BIOMATERIAŁÓW 
#ODDZIAŁYWANIA LIGAND–RECEPTOR #NANOBIOTECHNOLOGIA 
#NANODIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH 
#TERANOSTYKA IN SILICO #BADANIA SUROWCÓW KOSMETYCZNYCH 
#OCENA DZIAŁANIA KOSMETYKÓW

KONTAKT

dr hab. inż. Tomasz Kobiela, prof. uczelni
tomasz.kobiela@pw.edu.pl

(+48) 22 234 53 42
https://kbslik.ch.pw.edu.pl/ 

zespoly-badawcze/ 
http://kobiela.ch.pw.edu.pl  

Obszar zainteresowań badawczych Laborato-
rium Badania Oddziaływań Biomolekularnych 
(Katedra Biotechnologii Środków Leczniczych  
i Kosmetyków Wydziału Chemicznego PW) kon-
centruje się wokół wykorzystania metod badania 
oddziaływań biologicznych struktur powierzch-
niowych do zastosowań aplikacyjnych w biologii, 
medycynie i przemyśle. Zakres aplikacyjny zapro-
ponowanej przez Zespół metodologii w dziedzi-
nie kosmetologii dotyczy badania efektywności 
substancji aktywnych o charakterze ochronnym, 
które powinny zapobiegać lub eliminować skutki 
negatywnego wpływu środowiska. 

Zespół współpracuje w tym zakresie zarówno  
z firmami produkującymi kosmetyki (ocena 
skuteczności działania składników kosme-
tycznych na komórki skóry za pomocą AFM  
i mikroskopu fluorescencyjnego przy wdroże-
niu serii kosmetyków Dr Irena Eris NEOME-
TRIC), jak i dostarczającymi surowce kosme-
tyczne (zastosowanie metod biofizycznych 
do oceny wpływu surowców kosmetycznych  
na stan osłonki i strukturę warstwy korowej wło-
sów – BASF Polska sp. z o.o.). 

Opracowane przez Zespół modele badawcze sta-
nowią podstawę do opracowania innowacyjnych  
i wydajniejszych technik diagnostyki i progno-
styki przebiegu chorób nowotworowych (współ-
praca z Warszawskim Uniwersytetem Medycz-
nym, Pomorskim Uniwersytetem Medycznym, 
Wielkopolskim Centrum Onkologii, Charité  
– Universitätsmedizin Berlin).

OFEROWANE USŁUGI

 � badania skuteczności działania surowców i produktów 
kosmetycznych

 � badania wpływu czynników zewnętrznych na właściwości 
mechaniczne i biologiczne komórek skóry

 � ocena wpływu surowców i produktów kosmetycznych na stan 
płytki paznokciowej

 � ocena wpływu surowców i produktów kosmetycznych  
na stan osłonki i strukturę warstwy korowej włosów

 � zastosowanie metod biofizycznych i obliczeniowych do dia-
gnostyki i prognostyki przebiegu chorób nowotworowych

WYBRANE PROJEKTY

 � Zaawansowane techniki badań oddziaływań substancji czyn-
nych z komórkami skóry w celu opracowania innowacyjnej  
receptury produktu kosmetycznego (NCBR, PBS1/B9/14/2012, 
2012–2015) 

 � Metody bezznacznikowe do badania wpływu modyfikacji 
powierzchni na diagnostykę i prognostykę czerniaka (NCN, 
UMO-2017/27/N/ST4/01389, 2018–2021)

 � From algal cell surface properties to stress markers for aquatic 
ecosystems (Croatian Science Foundation, IP-2018-01-5840, 
2018–2022)

 � Opracowanie metodyki dotyczącej zastosowania metod bez-
znacznikowych do charakterystyki właściwości mechanicz-
nych pozwalających na diagnostykę reakcji podrażnienia skóry 
in vitro

 � Opracowanie metodyki do badań efektywności składników 
ochronnych kosmetyków stosowanych w celu zapobiegania 
i usuwania skutków nadmiernego promieniowania UVB  
dla skóry

 � Opracowanie nowej metody diagnostycznej pozwalającej  
na szybką charakterystykę i typowanie komórek pierwotnego 
i metastatycznego czerniaka

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � stanowisko do badania oddziaływań molekularnych: 
mikroskop sił atomowych (Park Scientific Instruments XE 120) 
zintegrowany z mikroskopem odwróconym (Olympus IX71)  
z zestawem do fluorescencji

 � badania właściwości układów biologicznych w środowisku 
ciekłym w kontrolowanej temperaturze, zarówno w trybie 
obrazowania, jak i spektroskopii sił. Badania sił oddziaływania 
pomiędzy białkami a różnymi ligandami oraz właściwości 
mechanicznych i adhezyjnych żywych komórek poddanych 
działaniu różnych czynników

 � mikrowaga kwarcowa z funkcją śledzenia zmian dyssypacji E1 
Q-Sense (Biolin Scientific)

 � badania zmian masy oraz właściwości lepko-sprężystych  
i strukturalnych warstw pochodzenia biologicznego, 
polimerów oraz warstw o specjalnych zastosowaniach 

PATENT

 � Baza kosmetyczna zawierająca kwas gamma-linolenowy  
i sposób wytwarzania bazy kosmetycznej zawierającej kwas 
gamma-linolenowy (PL 195377)  

INNE OSIĄGNIĘCIA

 � Nagroda firmy Courage Khazaka za projekt “Elasticity and 
viability of cells treated with surfactants and proteins”

mailto:kobiela%40ch.pw.edu.pl?subject=
https://kbslik.ch.pw.edu.pl/
zespoly-badawcze/
https://kbslik.ch.pw.edu.pl/
zespoly-badawcze/
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LABORATORIUM BIOLOGII 
SYSTEMOWEJ  
I SYNTETYCZNEJ
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

NAUKI CHEMICZNE; NAUKI BIOLOGICZNE

#INŻYNIERIA METABOLICZNA #BIOLOGIA SYSTEMOWA I SYNTETYCZNA 
#MANIPULACJA GRZYBÓW I BAKTERII #MANIPULACJA DNA, RNA, 
PEPTYDÓW I BIAŁEK NA UŻYTEK BIOSENSORÓW I WYTWARZANIA 
PRODUKTÓW O ZNACZENIU LECZNICZYM ORAZ PIELĘGNACYJNYM

KONTAKT

dr hab. inż. Małgorzata Adamczyk
malgorzata_adamczyk@pw.edu.pl

(+48) 22 234 76 77
https://kbslik.ch.pw.edu.pl/zespoly-badawcze/ 

https://www.researchgate.net/profile/ 
Malgorzata-Adamczyk-4 

https://madamczyk.ch.pw.edu.pl/ 

Laboratorium znajduje się w Katedrze Biotechnologii Środków 
Leczniczych i Kosmetyków Wydziału Chemicznego PW. Zajmuje 
się badaniem wzajemnych oddziaływań sieci regulacji transkryp-
cji genów kodujących i niekodujących z metabolizmem i łącze-
niem poszczególnych procesów komórkowych w spójny obraz.  
W badaniach stosuje podejście zintegrowane, eksperymentalne 
oraz in silico.  

Badania mają na celu identyfikację nowych celów terapeutycz-
nych i biomarkerów w chorobach metabolicznych, są również 
przydatne w typowaniu celów inżynierii metabolicznej i optymali-
zacji procesów biotechnologicznych z użyciem mikroorganizmów.

Do określania współzależności sieci na różnych poziomach 
regulacji komórkowej wykorzystywane są:

 � analizy wielkoskalowe (proteomiczne, metabolomiczne, fluk-
somiczne), które pozwalają na holistyczną ocenę badanych 
zjawisk na poziomie komórkowym,

 � analizy redukcjonistyczne, z zakresu inżynierii genetycznej 
bakterii i grzybów, biochemii (analiza aktywności enzymów), 
biofizyki (mikroskalowa termoforeza MST), lokalizacji białek 
w komórce (techniki obrazowania mikroskopowego), które 
umożliwiają szczegółową charakterystykę oddziaływań kom-
ponentów sieci (DNA, tRNA, białek, metabolitów oraz aktyw-
ności biologicznej i pozwalają na zrozumienie działania me-
chanizmów regulatorowych na poziomie molekularnym,

 � badanie oddziaływania białek na chromatynie wykonywane 
metodą immunoprecypitacji chromatyny,

 � poziomy RNA określane techniką PCR w czasie rzeczywistym 
(RT-PCR),

 � analizy in silico służące do przewidzenia istotności genów  
w badanych procesach metabolicznych oraz w analizie prze-
pływu metabolitów na poziomie komórkowym.   

OFEROWANE USŁUGI

 � prowadzenie hodowli wgłębnych mikroorganizmów w bioreak-
torze laboratoryjnym (max 2 l) z pobieraniem próbek w czasie 
do analizy eksometabolomu

 � walidacja wyników modelowania komputerowego: potwier-
dzenie funkcji białek, aktywności ścieżek metabolicznych, 
oddziaływania białko–białko, białko–metabolit, białko–RNA, 
technikami in vivo i in vitro

 � projektowanie białek/peptydów i RNA, DNA, klonowanie 
DNA do wektorów, modyfikacje białek/peptydów na poziomie 
translacji metodą Genetic Code Expansion (GCE), oczyszcza-
nie białek

 � analiza RT-PCR
 � modyfikacje genetyczne mikroorganizmów w celu optymaliza-

cji syntezy związków naturalnych o znaczeniu przemysłowym, 
opracowanie komórkowych biosensorów

 � modelowanie komputerowe procesów metabolicznych me-
todą FBA (Flux Balance Analysis), przeprowadzenie symulacji  
w skali genomowej

PATENT

 � Sposób wytwarzania trehalozy (PL 238244)  

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � bioreaktor laboratoryjny (Bio4 EDF-5.4) do kontrolowanej ho-
dowli mikroorganizmów o obj. max 4.5 l, z oprogramowaniem 

 � homogenizator BeadBeater24 mechanicznej homogenizacji 
materiału biologicznego

 � karuzela laboratoryjna (dla reakcji w obj. 1,5–50 ml 
wymagających homogennego środowiska reakcji, 4oC-RT)

 � aparat do analizy kinetyki reakcji enzymatycznych
 � wirówki z chłodzeniem o obj. 1,5–50 ml
 � termocykler PCR do manipulacji DNA, RNA
 � stojak magnetyczny do separacji materiału biologicznego
 � inkubator termostatyzowany z wytrząsaniem do hodowli 

mikroorganizmów (obj. 1 ml–2 l)
 � cieplarki mikrobiologiczne
 � termoblok ThermoMixer (4oC–100oC)
 � zestawy do elektroforezy DNA, RNA, białek i peptydów,  

w żelach agarozowych i poliakrylamidowych
 � zestawy Western blot: transfer mokry (Mini Trans-Blot)  

i półsuchy (Trans-Blot Turbo) 
 � stacja półautomatycznego oczyszczania białek
 � oprogramowanie Copasi, SurreyFBA, CellDesigner, SnapGene

WYBRANE PROJEKTY

 � Narzędzie inżynierii metabolicznej w regulacji strumienia  
w szlaku syntezy trehalozy u S. cerevisiae (RD Nauki 
Chemiczne, Wydział Chemiczny PW, 2021–obecnie)

 � Protein-Metabolite Interactions Controlling Cells decisions: 
An Integrated Biophysical Approach (EU MSCA, MNiSW, 
2019–2020)

 � Wpływ mobilnych elementów na metabolizm bakterii. 
Dynamiczne polimery alfa-helikalnego białka Kfr w organizacji 
prokariotycznego wrzeciona mitotycznego (NCN OPUS 9, 
2016–2020)

 � The NMR spectroscopy analysis of maf1Δ yeast strain 
metabolome (Fundacja Niemiecka EMBO, 2015)

 � Zastosowanie biologii systemowej w analizie ścieżek 
sygnałowych glukozy u S. cerevisiae (NCN, SONATA BIS 1, 
2013–2017) 

mailto:kobiela%40ch.pw.edu.pl?subject=
https://www.researchgate.net/profile/
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ZESPÓŁ MIKROANALIZY  
I BIOANALIZY ŚLADOWEJ 

NAUKI CHEMICZNE; NAUKI ŚCISŁE I PRZYRODNICZE 

KONTAKT

dr hab. inż. Katarzyna Pawlak, prof. uczelni 
katarzyna.pawlak@pw.edu.pl

(+48) 22 234 71 11 
http://kcha.ch.pw.edu.pl/

Zespół Mikroanalizy i  Bioanalizy Śladowej  
w  Katedrze Chemii Analitycznej na Wydziale 
Chemicznym PW tworzą specjaliści z wielolet-
nim doświadczeniem w  zakresie stosowania 
technik spektroskopowych, spektrometrycz-
nych i rozdzielania. 

W ramach dotychczasowej działalności zreali-
zowano kilkanaście projektów badawczych, 
a także liczne zlecenia, projekty i umowy obej-
mujące analizy i ekspertyzy na rzecz przemysłu, 
instytucji B+R i instytucji ochrony dziedzictwa 
narodowego. 

Klienci Zespołu to m.in.: Centralne Laboratorium 
Optyki, Instytut Optyki Stosowanej, Instytut 
Techniczny Wojsk Lotniczych, Reckitt 
Benckiser Production, DJ Chemicals Poland 
SA, EADS-PZL, Saponlabs sp. z o.o., MasDiag 
sp. z  o.o., Drwalewskie Zakłady Przemysłu 
Bioweterynaryjnego SA, Zamek Królewski na 
Wawelu, Muzeum Pałac w Wilanowie, Archiwum 
Narodowe w  Krakowie, Muzeum Narodowe 
w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, 
Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków 
SA, Pracownia Badań i  Konserwacji Tkanin 
Zabytkowych. 

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#ANALITYKA CHEMICZNA #ANALIZA ELEMENTARNA #JONOMIKA I SPECJACJA METALI 
#ANALIZA ŚLADOWA #BIOANALITYKA #ZWIĄZKI MAŁOCZĄSTECZKOWE 
#KROPKI KWANTOWE #BARWNIKI #ARCHEOMETRIA #SPEKTROMETRIA MAS 
#CHROMATOGRAFIA CIECZOWA #ELEKTROFOREZA KAPILARNA/ŻELOWA 
#DETEKTORY OPTYCZNE #DIODY ELEKTROLUMINESCENCYJNE 

PATENTY

 � Plazmowa świeca zapłonowa (PL 223646)  
 � Inertny chemicznie układ dozowania małych objętości próbek  

w przepływie (PL 418883) 
 � Układ chłodzenia elektrod w wieloelektrodowym źródle wzbudzenia 

plazmy mikrofalowej (US 8829770 B2, CN 103891418 B, PL 223814) 
 � Palnik do rotacyjnego źródła wzbudzenia plazmy (US20150373825 A1, 

EP2958407 A1, CN105208760 A, P.408615) 
 � Nebulizer ultradźwiękowy (PL 211804, WO 2008108672 A2) 

WYBRANE PROJEKTY

 � Stabilna helowa plazma podtrzymywana mikrofalami jako 
źródło wzbudzenia w  optycznej spektroskopii emisyjnej  
(MIP-OES) i jako źródło jonów w spektrometrii mas (MNiSW, 2007–
2009)

 � Opracowanie i  atestacja nowych typów materiałów odniesienia 
niezbędnych do uzyskania akredytacji europejskiej przez polskie 
laboratoria zajmujące się analityką przemysłową (NCBR, MODAS  
– INNOTECH, 2012–2015) 

 � Oznaczanie mikroilości selenu, jodu i  chromu w  żywności 
funkcjonalnej i suplementach diety z zastosowaniem plazmy helowej 
i spektrometrii optycznej (MNiSW, 2011–2013)

 � Badanie wpływu funkcjonalizacji nanokryształów CdSe na ich 
rozpuszczalność, fotoluminescencję i ruchliwość elektroforetyczną 
(MNiSW, 2009–2010)

 � Analiza specjacyjna ołowiu i cynku jako komplementarna metoda 
badania mechanizmów bioakumulacji oraz oceny przydatności 
roślin do fitoremediacji na przykładzie Arabidopsis thaliana (MNiSW, 
2003–2006)

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � spektrometr emisyjny z plazmą ICP, Integra XL, GBC 
 � minispektrometry optyczne firmy Avantes 
 � unikatowy na skalę światową prototyp spektrometru 

emisyjnego z plazmą mikrofalową do analizy nanomateriałów 
 � spektrometr mas z  plazmą ICP, 8800 ICP MS/MS, Agilent 

Technologies 5. Analizator elementarny CHNS, Vario EL III, 
Elementar 

 � zestaw do elektroforezy kapilarnej i żelowej 
 � spektrometr mas połączony z  chromatografią cieczową  

lub elektroforezą kapilarną (w skali nano-, mikro- i analitycz-
nej), 6460 LC-MS/MS, Agilent Technologies

OFEROWANE USŁUGI

 � analiza chemiczna i morfologiczna materiałów proszkowych 
o  mikrometrycznych i  nanometrycznych rozmiarach 
ziaren,  np. cementy, pyły, katalizatory, nanonawozy i  inne 
nanomateriały 

 � opracowanie metod analitycznych i  analiza chemiczna 
nieorganiczna materiałów przemysłowych, odpadów, próbek 
środowiskowych, żywności 

 � opracowywanie metod analitycznych oznaczania związków 
małocząsteczkowych i jonów metali 

 � oznaczanie metali w materiałach pochodzenia biologicznego 
i  syntetycznego (w  przypadku gleb – tylko pierwiastków 
mobilnych/fitodostępnych) 

 � analiza elementarna CHNS 
 � oznaczanie SLS i SLES w kosmetykach 
 � analiza składu ekstraktów roślinnych (białka, alkaloidy, 

konserwanty) za pomocą technik elektroforetycznych
 � identyfikacja substancji barwiących w  farmaceutykach, 

żywności, dokumentach, włóknach, farbach i  obiektach 
historycznych 

 � synteza, funkcjonalizacja i charakteryzacja półprzewodniko-
wych kropek kwantowych 

 � konstrukcja detektorów optycznych opartych na diodach 
elektroluminescencyjnych do mobilnych instrumentów 
analitycznych  
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SynBioProc – ZESPÓŁ 
KONTROLOWANEJ SYNTEZY, 
PRZETWÓRSTWA 
MATERIAŁÓW 
FUNKCJONALNYCH 
I BIOPOLIMERÓW 
SYNTETYCZNYCH 

INŻYNIERIA CHEMICZNA; NAUKI CHEMICZNE; 
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

KONTAKT

dr hab. inż. Andrzej Plichta, prof. uczelni
andrzej.plichta@pw.edu.pl

(+48) 22 234 56 32
http://synbioproc.ch.pw.edu.pl/

Zespół SynBioProc działa w Katedrze Chemii i Techno-
logii Polimerów na Wydziale Chemicznym PW. 

Zajmuje się kontrolowaną syntezą funkcjonalnych 
(ko)polimerów, w tym blokowych, biodegradowalnych 
i hybrydowych (np. organofosforany metali). Modyfiku-
je i bada ich strukturę, właściwości oraz zdolność do 
biodegradacji, tworzy i przetwarza (reaktywnie) blendy 
oraz (nano)kompozyty. 

Członkowie Zespołu posiadają duże doświadczenie 
we wdrażaniu i realizacji projektów badawczych oraz 
projektów zleconych przez przemysł – przykładem 
tego są takie projekty jak: POIG (MARGEN, BIOPOL, 
AERONET), PBS (LACMAN),  NCN,  POIR. Ostatnio re-
alizowano m.in. projekt CARBOPUR w ramach wspól-
nego działania SynCHEM, współfinansowanego przez 
NCBR i firmę Synthos SA.

WYBRANE PROJEKTY

 � Opracowanie technologii otrzymywania innowa-
cyjnych jednoskładnikowych reaktywnych klejów 
poliuretanowych i komponentów umożliwiających 
spajanie materiałów o wysokiej swobodnej ener-
gii powierzchniowej (CARBOPUR) (NCBR, POIR 
2014–2020, 2017–2020) 

 � Materiały polimerowe nowej generacji z tworzywa 
polimerowego ulegającego recyklingowi organicz-
nemu (MARGEN) (POIG 2007–2013, 2009–2013)

 � Technologia otrzymywania biodegradowalnych 
poliestrów z wykorzystaniem surowców odnawial-
nych (BIOPOL) (POIG 2007–2013, 2010–2014)

 � Nowoczesne technologie materiałowe stoso-
wane w przemyśle lotniczym (AERONET) (POIG  
2007–2013, 2008–2015)

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

#KONTROLOWANE METODY POLIMERYZACJI 
#CRP #ATRP #ROP #SPRZĘGANIE SEGMENTÓW #„CLICK” CHEMISTRY 
#NOŚNIKI LEKÓW #FUNKCJONALNE KOPOLIMERY BLOKOWE 
#REAKTYWNE MODYFIKATORY #POLIMERY BIODEGRADOWALNE 
#POLIMERY ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH  
#REAKTYWNE PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH  
#RECYKLING NIEMATERIAŁOWY POLIMERÓW  
#(NANO)KOMPOZYTY POLIMEROWE #POLIMERY HYBRYDOWE

OFEROWANE USŁUGI

 � badanie składu, struktury materiału oraz jego po-
datności na (bio)degradację

 � badanie właściwości mechanicznych tworzyw wy-
tworzonych przez Zespół oraz dostarczonych przez 
zleceniodawców

 � komponowanie lub badanie struktury, morfologii 
i właściwości kompozytu polimerowego

 � przetwarzanie termoplastów metodami wytłacza-
nia, wtrysku i termoformowania

 � przetwórstwo polimerów biodegradowalnych (PLA, 
PHA, PBAT) – handlowych oraz otrzymywanych 
przez Zespół

 � przetwarzanie i uzyskiwanie kształtek do badań 
oraz wsparcie klientów w ich uzyskiwaniu

WYBRANE PATENTY

 � Sposób wytwarzania biodegradowalnego tworzy-
wa polimerowego (PL 217819)

 � Sposób wytwarzania granulatu polilaktydowego 
(PL 222692)

 � Sposób wytwarzania nowych kopoliestrów za-
wierających segmenty poli(kwasu mlekowego)  
(PL 227029)

 � Reaktywny modyfikator poli(kwasu mlekowego) 
i sposób wytwarzania reaktywnego modyfikatora 
poli(kwasu mlekowego) (PL 227237)

 � Sposób otrzymywania blokowych terpolimerów 
dwutlenku węgla (PL 225849)

 � Methods of Preparing Modifiers for Liquid Epoxy 
Resins and Reducing Flammability Thereof (EP 
26287669 B1) 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � LABORATORIA SYNTEZY ORGANICZNEJ, w tym syntezy polimerów, przystoso-
wane do pracy w warunkach gazu obojętnego wraz ze sprzętem laboratoryjnym: 
suszarki, suszarki próżniowe, wyparki, mieszadła magnetyczne, mechaniczne, 
wagi, wagosuszarka, reaktory ciśnieniowe do pracy ze sprężonymi gazami etc.

 � aparatura do syntezy organicznej w powiększonej skali (reaktor stalowy 2 l, ka-
skada: reaktor szklany 5 l oraz reaktor stalowy 2 l, reaktor stalowy 10 l z wypo-
sażeniem w mieszadła, czujniki temperatury i ciśnienia oraz system do kontroli 
procesów i archiwizacji danych)

 � aparatura pozwalająca prowadzić proste prace z mikroorganizmami (autoklaw, 
komora inkubacyjna)

 � aparatura do przetwórstwa tworzyw sztucznych: wytłaczarka laboratoryjna dwu-
ślimakowa stożkowa MiniLab II (ThermoHaake), wyposażona w kanał powrotny 
(pomiar lepkości) oraz zestaw ślimaków współbieżnych i przeciwbieżnych, wytła-
czarka dwuślimakowa współbieżna z konfigurowalnymi ślimakami (KraussMaf-
fei), wtryskarka ślimakowa hydrauliczna ARBURG ALLROUNDER 170 S 180-30, 
maszyna do termoformowania Kompleksrem 500 x 500 mm pozytywowa

 � aparatura badawcza GPC służąca do określania średnich mas molowych i ich 
rozkładów dla polimerów metodami kalibracji konwencjonalnej oraz absolutnej 
z możliwością analizy rozgałęzień i składu kopolimerów 

 � aparatura badawcza pozwalająca określić czystość monomerów, inicjatorów 
i postęp reakcji (chromatografia gazowa GC-FID), strukturę chemiczną (FTIR 
transmisyjna i ATR oraz bazy danych), wielkość (nano)cząstek w dyspersjach 
metodą DLS (MALVERN INSTRUMENTS Zetasizer Nano ZS)

 � maszyna do badań wytrzymałościowych Instron 5566 oraz młot wahadłowy  
do badań udarności metodami Izoda i Charpy (Zwick HIT50 Plus)

mailto:andrzej.plichta%40pw.edu.pl?subject=
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ZESPÓŁ BIOMATERIAŁÓW  
I POLIMERÓW  
DO ZASTOSOWAŃ 
BIOMEDYCZNYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

NAUKI CHEMICZNE; INŻYNIERIA CHEMICZNA

#MATERIAŁY I POKRYCIA PRZECIWBAKTERYJNE I PRZECIWPOROSTOWE 
#MATERIAŁY DO REGENCJI TKANEK, RUSZTOWANIA TKANKOWE 
#KONTROLOWANA MODYFIKACJA POLIMERÓW
#MATERIAŁY BIODEGRADOWALNE DO ZASTOSOWAŃ MEDYCZNYCH

KONTAKT

dr hab. inż. Dominik Jańczewski, prof. uczelni
dominik.janczewski@pw.edu.pl

(+48) 22 234 55 83
http://biomat.ch.pw.edu.pl/ 

Zespół badawczy tworzą pracownicy 
Katedry Chemii i Technologii Polimerów 
Wydziału Chemicznego PW. 

Grupa zajmuje się materiałami i techno-
logiami z pogranicza nauk chemicznych  
i biologicznych. Główne zainteresowa-
nia Zespołu skupiają się wokół wykorzy-
stania polimerów w różnych obszarach 
zastosowań biomedycznych, takich jak:

 � synteza i badanie właściwości poli-
merów przeciwbakteryjnych i mate-
riałów przeciwporostowych,

 � otrzymywanie i badania właściwości 
rusztowań tkankowych (substytuty 
kości gąbczastej),

 � synteza materiałów biodegradowal-
nych do zastosowań medycznych,

 � badania kontrolowanej modyfikacji 
polimerów na etapie postpolimery-
zacji.

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � laboratoria syntezy chemicznej
 � reaktor automatyczny 
 � spektrofluorymetr
 � spektrofotometr
 � komora rękawicowa
 � chromatograf cieczowy z podwójnym systemem detekcji

OFEROWANE USŁUGI

 � materiały i pokrycia przeciwbakteryjne i przeciwporostowe
 � materiały do regencji tkanek 

WYBRANE PROJEKTY

 � Metoda kontrolowanej modyfikacji polimerów na etapie 
„post-polimeryzacji” i jej zastosowanie do otrzymywania 
polimerowych czynników zaburzających strukturę ściany 
komórkowej (NCN, 2021–2025)

 � Porowate, biodegradowalne implanty do regeneracji kości 
gąbczastej (NCBiR Lider 11, 2021–2023)

 � Otrzymywanie i badanie właściwości rusztowań komórko-
wych z poli(cytrynianiu glicerolu) (NCN, 2019–2020)

 � Poliestry glicerolu do zastosowań medycznych (MNiSW, 
2018–2022)

 � Kontrolowana degradacja membrany komórkowej przy 
użyciu polimerów amfifilowych: aktywacja przy użyciu 
bodźców, aktywność przeciwko Mycobacterium (NCN, 
2016–2022) 

PATENTY

 � Sposób wytwarzania polilaktydowego substytutu kości 
gąbczastej (PL 239644)

 � Sposób wytwarzania dwufunkcyjnych polilaktydowych 
skafoldów przeznaczonych do hodowli komórkowych  
(PL 234640)

 � Sposób otrzymywania poli(bursztynianiu glicerolu)  
(PL 238248) 

http://lulinski.ch.pw.edu.pl
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LABORATORIUM 
PROCESÓW W PLAZMIE 
NIERÓWNOWAGOWEJ
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA CHEMICZNA; INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk
krzysztof.krawczyk@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 75 53

W Zespole Procesów Plazmowych Katedry Technologii 
Chemicznej (Wydział Chemiczny PW) prowadzone są 
badania:

 � osadzania powłok z SiO2 na szkle, krzemie, meta-
lach i polimerach – uzyskane powłoki zwiększały 
twardość, samosmarowność oraz ograniczały prze-
puszczalność gazów lub pary wodnej,

 � z zakresu zastosowania wyładowań elektrycz-
nych (wyładowanie powierzchniowe i barierowe)  
do modyfikacji powierzchni włóknin i rurek wyko-
nanych z polietylenu oraz tkanin bazaltowych,

 � dotyczące plazmowego i plazmowo-katalityczne-
go przetwarzania substancji szczególnie trwałych 
i szkodliwych dla środowiska,

 � sprzęgania metanu do wyższych węglowodorów, w 
warunkach wyładowania ślizgowego i wyładowania 
barierowego. 

Ważnym aspektem działalności Zespou są badania 
nakierowane na uzyskanie wodoru, co może spowo-
dować przełom w energetyce. W szczególności doty-
czą  one otrzymywania wodoru z etanolu, metanolu 
lub amoniaku.

#OSADZANIE CIENKICH POWŁOK #MODYFIKACJA POWIERZCHNI 
#USUWANIE SZKODLIWYCH SUBSTANCJI #SYNTEZA OZONU
#SPRZĘGANIE METANU DO WĘGLOWODORÓW #WYTWARZANIE WODORU 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � chromatograf gazowy, Chrompack CP-9002
 � analizator tlenków azotu, URAS 10B
 � chromatograf gazowy firmy Hewlett Packard
 � chromatograf gazowy firmy Agilent Technologies typ 

6890N
 � spektrofotometr IR z transformacją Fouriera, Nicole
 � chromatograf gazowy Trace 1310 firmy ThermoScien-

tific

WYBRANY PROJEKT

 � Wielkolaboratoryjny reaktor plazmowo-katalityczny  
do prowadzenia procesów rozkładu zanieczysz-
czeń ciekłych i gazowych w warunkach plazmy nie-

równowagowej wyła-
dowania ślizgowego  
– opracowano, wykona-
no i uruchomiono wiel-
kolaboratoryjny reaktor 
plazmowo-katalityczny, 
w którym generowana 
jest plazma wyładowania 
ślizgowego; reaktor ten 
zapewnia maksymalny 
stopień wypełnienia prze-
strzeni reakcyjnej plazmą, 
dobrą izolacyjność elek-
tryczną elektrod; opraco-
wana konstrukcja reakto-
ra umożliwia stosowanie 
dużych mocy wyładowa-
nia oraz pozwala w prosty 
sposób powiększać skalę 
(projekt badawczy NCBR 
w trakcie realizacji)

OFEROWANE USŁUGI

 � analiza składu gazów
 � rozkład toksycznych substancji
 � synteza wodoru

WZÓR UŻYTKOWY I PATENTY

 � Reaktor do prowadzenia procesów chemicznych (RWU.070846)
 � Reaktor do modyfikacji porowatych tworzyw polimerowych  

(PL 234557)
 � Reaktor plazmowo-katalityczny do prowadzenia reakcji chemicznych 

etanolu z wodą (PL 234033)
 � Reaktor do prowadzenia procesów chemicznych w plazmie wyłado-

wania ślizgowego (PL 238468)
 � Reaktor do prowadzenia rozkładu ciekłych substancji w plazmie nie-

równowagowej wyładowania ślizgowego (P.427459)
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ZAKŁAD KATALIZY I CHEMII 
METALOORGANICZNEJ
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

NAUKI CHEMICZNE; INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński
janusz.lewinski@pw.edu.pl

(+48) 22 234 73 15
http://zkichm.ch.pw.edu.pl/

http://lewin.ch.pw.edu.pl/

Zespół jest wiodącą grupą Zakładu Katalizy i Chemii 
Metaloorganicznej na Wydziale Chemicznym PW. Jego 
działalność naukowa ma charakter interdyscyplinarny  
i obejmuje badania w zakresie chemii nieorganicznej, me-
taloorganicznej i koordynacyjnej, chemii supamolekular-
nej, katalizy, fotokatalizy, projektowania i syntezy materia-
łów funkcjonalnych. 

Główne obszary zainteresowań stanowią:
 � aktywacja tlenu cząsteczkowego i innych małych 

cząsteczek nieorganicznych (np. N2, CO2, SO2) przez 
związki kompleksowe metali oraz ich transformacje  
do pożądanych materiałów funkcjonalnych,

 � racjonalne projektowanie układów katalitycznych  
do enancjoselektywnej syntezy organicznej, poli-
meryzacji olefin i monomerów heterocyklicznych, 
technologie fine chemicals na bazie selektywnych  
katalizatorów, a także fotokatalityczne transformacje 
małych cząsteczek z udziałem nanokatalizatorów opar-
tych na kropkach kwantowych tlenku cynku,

 � synteza związków metaloorganicznych o wysokiej czy-
stości dla elektroniki oraz związków kompleksowych  
o pożądanych właściwościach, w tym potencjalnych 
magnesów molekularnych,

 � projektowanie i otrzymywanie nowych materiałów 
funkcjonalnych o określonych właściwościach fizyko-
chemicznych, takich jak: 

 ◻ kropki kwantowe ZnO do aplikacji biomedycznych, 
fotowoltaicznych i fotokatalitycznych,

 ◻ nieorganiczno-organiczne materiały mikroporowate  
i polimery koordynacyjne o potencjalnym zastoso-
waniu w katalizie oraz sorpcji i separacji gazów,

 ◻ materiały perowskitowe do aplikacji fotowoltaicz-
nych.

#CHEMIA METALOORGANICZNA I NIEORGANICZNA #MECHANOCHEMIA 
#CHEMIA MATERIAŁÓW #NANOTECHNOLOGIA #MATERIAŁY FUNKCJONALNE 
#NANOMATERIAŁY #NANOKOMPOZYTY #KROPKI KWANTOWE #PEROWSKITY 
#MATERIAŁY POROWATE MOF #POLIMERY #ZNACZNIKI OPTYCZNE I BIOSONDY 
#KATALIZA I FOTOKATALIZA

Zespół blisko współpracuje z Instytutem Chemii Fizycznej 
PAN, jak również z firmą Nanoxo SA. Ponadto prowadzi szeroką 
współpracę badawczą z wieloma ośrodkami krajowymi, m.in. 
z UAM w Poznaniu, AGH i UJ w Krakowie, oraz zagranicznymi, 
m.in. EPFL (Szwajcaria), University of Cambridge (Anglia), RWTH 
Aachen University (Niemcy), Université Grenoble Alpes (Fran-
cja). 

OFEROWANE USŁUGI

 � pomiary powierzchni właściwej oraz izoterm adsorpcji gazów 
(N2, CO2, Ar, H, CH4)

 � analiza elementarna, analiza termograwimetryczna/ rozkład 
termiczny

 � badanie właściwości optycznych nanomateriałów
 � synteza metaloorganiczna
 � projektowanie i synteza materiałów funkcjonalnych, m.in. na-

nometrycznych form ZnO, perowskitów halogenkowych, sub-
stancji porowatych, fotokatalizatorów 

WYBRANE PROJEKTY

 � Rozwijanie nowych metod zagospodarowania CO2 : Od uciąż-
liwego odpadu do użytecznego surowca chemicznego (OPUS 
NCN, 2018–2021)

 � Aktywacja tlenu molekularnego przez związki metaloorganicz-
ne metali grup głównych: Nowe spojrzenie na stary problem 
(Maestro NCN, 2012–2017) 

 � Multinuklearne kompleksy metali jako molekularne jednostki 
budulcowe funkcjonalnych układów supramolekularnych: ra-
cjonalne projektowanie oparte na oddziaływaniach niekowa-
lencyjnych (FunSup) (Maestro NCN, 2022–2025) 

 � Inżynieria nanostrukturalnych form perowskitów i tlenku cynku 
poprzez kontrolę składu i morfologii w celu radykalnej poprawy 
efektywności urządzeń przetwarzających energię świetlną (Ma-
estro NCN, 2020–2023) 

 � Functional Hybrid Materials and Interfaces‚ FUNMAT-FACE’ 
(TEAM FNP, 2017–2020) 

 � GOTSolar: New technological advances for the third generation 
of Solar cells (Horizon 2020, 2016–2018) 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � liczne specjalistyczne stanowiska badawcze do pracy ze związka-
mi wrażliwymi na powietrze i/lub wilgoć, tj. linie Schlenka, komory 
rękawicowe MBRAUN 

 � spektrofluorymetr Hitachi F-7000 
 � spektrofotometr Hitachi U-2910
 �  aparat do pomiaru sorpcji ASAP 2020 
 � waga termograwimetryczna z różnicową analizą termiczną  

(TG-DTA/TG-DSC), Q600 SDT TA Instruments 
 � młynki kulowe 
 � chromatograf gazowy Nexus GC-2030

PATENTY

 � Sposób otrzymywania półprzewodnikowych nanokryształów tlen-
ku cynku (PL 239047) 

 � Sposób wytwarzania nanocząstek tlenku cynku (PL 238480)
 � Polimery koordynacyjne oparte na jonach chromu (II) i sposób 

wytwarzania polimerów koordynacyjnych opartych na jonach 
chromu (I) (PL 232242)

 � Sposób otrzymywania materiałów porowatych MOF (PL 228519)
 � Sposób wytwarzania mezoporowatych materiałów opartych  

na nanocząstkach węglanu cynku oraz zastosowanie (PL 229008)
 � Opracowanie nowatorskiej metody wytwarzania nanopłytek ZnO 

o wysoce kontrolowanej liczbie warstw z prekursorów metaloor-
ganicznych

 � Opracowanie nowatorskiej strategii enkapsulacji leków w nie-
organiczno-organicznych materiałach porowatych 
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ZESPÓŁ BioMaterials 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA; 
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA 

#BIOMATERIAŁY #INŻYNIERIA TKANKOWA #DRUK 3D 
#BIODRUKOWANIE #SYSTEMY DOSTARCZANIA LEKÓW 
#ELEKTROPRZĘDZENIE #CHARAKTERYZCJA MATERIAŁÓW

Zespół Badawczy BioMaterials jest częścią Zakładu 
Projektowania Materiałów na Wydziale Inżynierii 
Materiałowej PW. Główny obszar zainteresowań 
Zespołu obejmuje: 

 �  opracowywanie nowych materiałów dla medycyny, 
 � inżynierię tkankową i medycynę regeneracyjną, 
 � druk 3D polimerów i kompozytów (FDM/SLA)  

oraz metali (SLM), 
 � biodrukowanie 3D – druk komórek i tkanek, 
 � 3D elektroprzędzenie ze stopu (Melt electrowriting, 

MEW) 
 � elektroprzędzenie i enkapsulację z roztworów, 
 � charakteryzację biomateriałów i zaawansowane 

techniki obrazowania 3D metodami mikro-  
i nanotomografii komputerowej, 

 � modelowanie komputerowe nowych materiałów, 
tkanek i produktów inżynierii tkankowej,  

 � systemy dostarczania leków – mikro i nanokapsułki, 
powłoki oraz systemy drukowane 3D.  

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski
wojciech.swieszkowski@pw.edu.pl

(+48) 22 234 86 88
www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-

badawcze/Biomaterialy  
www.bio.materials.pl

BioMaterials
Group

 INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � drukarki 3D: 3DDiscovery (RegenHU), 3D-Bioplotter 
(EnvisionTEC) (obie w komorach laminarnych), 
Bioscaffolder (SYSENG), VShaper MED, Realizer SLM50, 
Form 2 (Formlabs) 

 � AFM MFP-3D-Bio (Asylum Research)
 � goniometr OCA20 (dataphysics) 
 � różnicowy kalorymetr skaningowy DSC Q2000
 � analizator termograwimetryczny TGA Q5000IR
 � dynamiczny analizator mechaniczny DMA800
 � chromatograf żelowy GPC Agilent 1200
 � plastometr (Instron CEAST) 
 � spektroskop w podczerwieni FTIR Nicolet 8700 

(ThermoScientific)
 � spektroskop Ramana InVia (Renishaw)
 � mikro i nanotomografy rentgenowskie np. micro CT 

SkyScan 1172 (Bruker), Xradia XCT-400 (Zeiss)
 � mikroskop konfokalny Leica TCS SP8
 � laboratorium badań komórkowych wyposażone  

w komory laminarne, inkubatory, autoklaw, czytnik 
płytek, bioreaktorTC-3 load (Ebers) 

PATENTY I ZGŁOSZENIA PATENTOWE

 � Mikrokapsułki typu rdzeń/otoczka i sposób wytwarzania 
mikrokapsułek typu rdzeń/otoczka (PL 235870) 

 � Method for manufacturing bone implants and bone 
implant (EP 3291850)  

 � Method for obtaining a composite coating on titanium 
implants for tissue engineering (US 10053791B2) 

 � Bioaktywne hydroksyapatytowe powłoki o hierarchicznej 
nano/mikrostrukturze, sposób ich wytwarzania  
oraz zastosowanie  (P.434340) 

 � Bioaktywny śródkostny implant stomatologiczny 
(P.425508) 

OFEROWANE USŁUGI

 � druk 3D polimerów, kompozytów oraz metali
 � wytwarzanie struktur metodą elektroprzędzenia z roztworu  

oraz z uplastycznionego polimeru
 � charakteryzacja materiałów i produktów:  

 ◻ AFM w powietrzu i w cieczy
 ◻ badanie kąta zwilżania i swobodnej energii powierzchniowej
 ◻ pomiary TGA, DSC, DMA, oraz GPC
 ◻ badanie współczynników płynięcia (masowego  

i objętościowego) 
 ◻ spektroskopia FTIR oraz Ramana
 ◻ pomiary łączone TGA-FTIR
 ◻ mikro- i nanotomografia komputerowa (skany, rekonstrukcje 

3D, analiza porowatości, badania mechaniczne in situ, itp.)
 � ocena biologiczna: cytotoksyczność, adhezja, proliferacja  

i różnicowanie komórek oraz ich obrazowanie (mikroskopia 
fluorescencyjna, konfokalna i elektronowa)

WYBRANE PROJEKTY

 � 3D biomimetic breast cancer invasion model for testing new 
therapies (NCBR, POLTUR 4, 2021–2024) 

 � Metoda leczenia dużych ubytków tkanki kostnej u chorych 
onkologicznych z wykorzystaniem inżynierii tkankowej in vivo 
(NCBR. STRATEGMED 3, 2017–2021) 

 � Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp 
trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu 
stworzenia bionicznej trzustki (NCBR, STRATEGMED 3, 2017 
–2020) 

 � Synteza i charakterystyka nowych biomateriałów na bazie 
trójwymiarowych (3D) wielofunkcyjnych podłoży tytanowych 
(NCN, OPUS 13, 2018–2021) 

 � Multidisciplinary European training network for development of 
personalized anti-infective medical devices combining printing 
technologies and antimicrobial functionality (H2020-MSCA-ITN, 
2017–2020)

http://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Biomaterialy
http://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Biomaterialy
http://www.bio.materials.pl
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ZESPÓŁ SPAJANIA 
MATERIAŁÓW 
ZAAWANSOWANYCH  
I MODYFIKACJI 
POWIERZCHNI
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA MECHANICZNA;
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

#SPAWANIE HYBRYDOWE #ROBOTYZACJA SPAJANIA #ZGRZEWANIE PRÓŻNIOWE 
#NATRYSKIWANIE CIEPLNE #NATRYSKIWANIE DETONACYJNE 
#ZGRZEWANIE TARCIOWE #SPIEKANIE KOMPOZYTÓW #LUTOWANIE PRÓŻNIOWE 
#MODELOWANIE PROCESÓW SPAJANIA #AUTOMATYZACJA PROCESÓW 
#NAPAWANIE PLAZMOWE #SPAWANIE LASEROWE #ANALIZA OBRAZU
#BADANIA NIENISZCZĄCE ZŁĄCZY #BADANIA METALOGRAFICZNE

Zespół działa w Zakładzie Inżynierii Spajania w Instytucie 
Technik Wytwarzania na Wydziale Mechanicznym Techno-
logicznym. 

Głównymi obszarami zainteresowań są badania nauko-
we związane ze spajaniem materiałów zaawansowanych,  
tj. wysokowytrzymałych materiałów konstrukcyjnych  
(stali termomechanicznych, stali pancernych, metali 
ultradrobnoziarnistych), kompozytów metalowo-ceramicz-
nych, ceramiki, półprzewodników i materiałów o wysokiej 
entropii. 

Zespół specjalizuje się w modyfikacji powierzchni i obrób-
kach przyrostowych metodami spawalniczymi i pokrewny-
mi np. natryskiwanie detonacyjne, napawanie plazmowe 
i laserowe, druk 3D (np. wytwarzanie powłok ochronnych 
dla energetyki cieplnej i przemysłu wydobywczego). 
Prowadzi badania odporności powierzchni na zużycie 
ścierno-udarowe i ścierno-strumieniowe, badania zwilżal-
ności ciał stałych. Prowadzone są eksperymentalne bada-
nia spajania z zastosowaniem drgań mechanicznych. 

W obszarze zainteresowań mieszczą się również modelo-
wanie matematyczne procesów spajania oraz właściwości 
złączy i analiza obrazu. Zespół specjalizuje się w automa-
tyzacji procesów spajania i budowie urządzeń specjalizo-
wanych.

WZÓR UŻYTKOWY

 � Narzędzie do tarciowego nanoszenia powłok na po-
wierzchnie ceramiczne. Numer prawa ochronnego: 
W-126984

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski
tomasz.chmielewski@pw.edu.pl

(+48) 22 234 84 52
www: www.mt.pw.edu.pl/zis

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � wysokoobrotowa zgrzewarka tarciowa RSM210 firmy 
Harms&Wende  

 � zgrzewarka kondensatorowa typ ZPEa-64,  
 � zgrzewarka kondensatorowa MICROWELDER GM-3450A 
 � zgrzewarki punktowe ZPa-6A, oraz typ Zpf-40
 � mikroprocesorowy przyrząd do pomiaru i rejestracji 

złożonych cykli zgrzewania rezystancyjnego typu Pp  
we współpracy z komputerem IBM PC

 � zgrzewarka przemienno-prądowa doczołowa ZDZa-7 
współpracująca z rejestratorem X-Y do rejestracji zmian 
napięcia zgrzewania w czasie procesu łączenia  

 � mikrozgrzewarka punktowa typ E-146A 
 � urządzenie do spawania TIG/Mikro-plazma typ PLASMA-

FIX40 wyposażone w układ mechanizacji spawania spoin 
wzdłużnych i obwodowych 

 � zrobotyzowane stanowisko do napawania przyrostowego 
(Robot IRp-6 z interfejsem ROB  3000, spawalnicze źródło 
TPS  2700 CMT Fronius) 

 � urządzenie do napawania plazmowego Hettiger PTA 301 
Control M firmy Hettiger zintegrowane z manipulatorem 
kartezjańskim 

 � zgrzewarka dyfuzyjna UZD 001 do spajania w próżni  
 � piec oporowy do lutowania w próżni firmy SEAVOM 
 � zgrzewarka ultradźwiękowa do metali 
 � generator ultradźwiękowy wraz z uniwersalnym układem 

drgającym mogącym służyć do zgrzewania ultradźwięko-
wego, lutowania wprowadzania drgań w czasie spawania 

 � urządzenia do badania zwilżalności w próżni i atmosferze 
ochronnej 

 � system natryskiwania detonacyjnego z komorą  
akustyczną

 � stanowisko do natryskiwania termicznego łukowego
 � unikalny zestaw urządzeń do kompleksowego badania 

zużycia powłok w warunkach statycznych i dynamicz-
nych: zużycia ściernego wg normy ASTM G65, zużycia 
udarowo-ściernego oraz strumieniowo-ściernego  

WYBRANE PROJEKTY

 � Innowacyjne pokrycia Ni-Cr-Re o podwyższonej odporności korozyj-
nej i erozyjnej do zastosowań wysokotemperaturowych w przemyśle 
energetycznym (NCBR, M-Era Net 2, 2017–2021)

 � Opracowanie nowej antykorozyjnej powłoki ochronnej wraz z techno-
logią jej nanoszenia dedykowanej do zabezpieczenia elementów funk-
cjonalnych wykorzystywanych w branży energetycznej, chemicznej, 
petrochemicznej i spożywczej (PARP, 2019–2020)

 � Opracowanie innowacyjnej technologii przygotowania rudy miedzi  
do flotacji z wykorzystaniem wysokoenergetycznych technik rozdrab-
niania (NCBR, CuBR, 2015–2018)

 � Opracowanie wzorcowych technologii dla procesów lutowania próż-
niowego stali wysokostopowych i superstopów nilu na bazie Ni oraz 
Cu części stosowanych w silnikach lotniczych (NCBR , PBS 1)

 � Modelowanie i analiza komputerowa w technologii warstw (powłok) 
nakładanych metodami termicznymi na część maszyn i urządzeń 
(NCN, B/T0 2)

OFEROWANE USŁUGI

 � badania nad sterowaniem strukturą i właściwościami fizycznymi złą-
czy spajanych i powłok ochronnych

 � opracowanie technologii napawania łukowego, plazmowego i lasero-
wego powłok ochronnych na potrzeby energetyki cieplnej, przemy-
słu wydobywczego, transportu i inżynierii lądowej oraz innych gałęzi 
przemysłu

 � opracowanie technologii wytwarzania przyrostowego elementów 
metalowych za pomocą zrobotyzowanego napawania łukowego  
oraz druku 3D

 � opracowanie technologii lutowania miękkiego i twardego (również  
w warunkach próżniowych)

 � badania nieniszczące złączy spawanych, lutowanych i zgrzewanych
 � optymalizacja konstrukcji spajanych
 � badania metalograficzne złączy spajanych i powłok funkcjonalnych
 � badania naprężeń własnych w powłokach metodą krzywizny wygięcia
 � automatyzacja i robotyzacja procesów spajania i kontroli NDT
 � opracowanie technologii zgrzewania tarciowego (w stanie stałym) 

metali i kompozytów wrażliwych na cykl cieplny spajania

mailto:rafal.swiercz%40pw.edu.pl%0D?subject=


ZESPOŁY B+R

694 695POWRÓT DO SPISU TREŚCI

ZESPÓŁ PRZETWÓRSTWA 
TWORZYW 
POLIMEROWYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA MECHANICZNA;
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

#PROCESY PRZETWÓRSTWA TWORZYW #WTRYSKIWANIE #WYTŁACZANIE 
#PROJEKTOWANIE NARZĘDZI #FORMY WTRYSKOWE #GŁOWICE 
WYTŁACZARSKIE #MATERIAŁY POLIMEROWE #PROJEKTOWANIE WYROBÓW 
#PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRZETWÓRCZYCH #REOLOGIA
#POMIARY REOMETRYCZNE #WSKAŹNIK SZYBKOŚCI PŁYNIĘCIA (MFI) 
#LEPKOŚĆ #MODELOWANIE PROCESÓW PRZETWÓRSTWA TWORZYW

Zespół Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych zlokalizo-
wany jest w Zakładzie Przetwórstwa Tworzyw Sztucz-
nych, w Instytucie Technik Wytwarzania na Wydziale 
Mechanicznym Technologicznym PW. 

Wśród działań Zespołu z zakresu szeroko rozumianego 
przetwórstwa tworzyw polimerowych wymienić można:

 � badania materiałowe (m.in. pomiary reometryczne) 
zaawansowanych tworzyw polimerowych, mieszanin 
tworzyw, kompozytów i nanokompozytów polimero-
wych oraz tworzyw biodegradowalnych,

 � projektowanie wyrobów z tworzyw,
 � projektowanie i optymalizacja procesów technolo-

gicznych (wytłaczanie, wtryskiwanie),
 � projektowanie narzędzi do przetwórstwa tworzyw 

(formy wtryskowe, głowice wytłaczarskie),
 � komputerowe modelowanie przepływów lepkich  

i lepkosprężystych w procesach przetwórstwa two-
rzyw na podstawie narzędzi CFD (Ansys Polyflow),

 � komputerowe wspomaganie projektowania 
wtryskiwania (Autodesk Moldflow, Moldex3D)  
oraz wytłaczania tworzyw (SSEM, TSEM),

 � badania teoretyczne i doświadczalne w zakresie 
optymalizacji procesów przetwórstwa tworzyw,

 � zastosowanie metod sztucznej inteligencji w za-
gadnieniach przetwórstwa tworzyw oraz  badania  
w zakresie recyklingu tworzyw. 

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilczyński 
zpts.mt@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 85 70
www.wip.pw.edu.pl/zpts

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � wytłaczarka jednoślimakowa Metalchem T-45 
 � wtryskarka Ponar Żywiec UT-90T 
 � reometr kapilarny Rheograph 25 (Göttfert)
 � plastometr Melt Indexer MI-2 (Göttfert)
 � programy CAD/CAE (Ansys Polyflow, Autodesk Moldflow, 

SSEM, TSEM) 

WYBRANE PROJEKTY

 � Model procesu wytłaczania jednoślimakowego polimero-
wych kompozytów drzewnych (NCN, 2016–2021)

 � Model procesu wytłaczania jednoślimakowego tworzyw 
polimerowych z dozowanym zasilaniem (NCN, 2012–2015)

 � Modelowanie procesu przeciwbieżnego wytłaczania 
dwuślimakowego tworzyw polimerowych (MNiSW, 2008 
–2011)

 � Model procesu wytłaczania dwuślimakowego tworzyw 
(KBN, 2003–2006)

 � Modelowanie rozwoju morfologii mieszanin tworzyw 
sztucznych w procesie wytłaczania (KBN, 1999–2002) 

OFEROWANE USŁUGI

 � wyznaczanie charakterystyk reologicznych tworzyw 
polimerowych (krzywe lepkości, wskaźnik szybkości 
płynięcia MFI)

 � procesy technologiczne przetwórstwa tworzyw  
(wytłaczanie, wtryskiwanie)

 � projektowanie narzędzi do przetwórstwa tworzyw 
(formy wtryskowe, głowice wytłaczarskie) 

 � komputerowe modelowanie procesów przetwórstwa 
tworzyw

 � ekspertyzy dotyczące wyrobów, procesów i narzędzi 
przetwórstwa tworzyw (formy wtryskowe, głowice 
wytłaczarskie)

mailto:adrian.lewandowski%40pw.edu.pl%0D?subject=
http://www.wip.pw.edu.pl/zpts
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ZESPÓŁ BADAWCZY 
ZAKŁADU TECHNOLOGII 
POLIGRAFICZNYCH 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA MECHANICZNA;
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

#OCENA BARWY DRUKÓW #WŁAŚCIWOŚCI PODŁOŻY DRUKOWYCH 
#WŁAŚCIWOŚCI FARB #USZLACHETNIANIE DRUKÓW 
#TECHNOLOGIE DRUKOWANIA #TECHNOLOGIE INTROLIGATORSKIE 
#OPAKOWALNICTWO #JAKOŚĆ PRODUKTÓW POLIGRAFICZNYCH

Zespół działa na Wydziale Mechanicznym Techno-
logicznym PW, w Instytucie Mechaniki i Poligrafii. 

Tematyka działań koncentruje się na zagad-
nieniach materiałoznawstwa poligraficznego,  
oceny jakości procesów reprodukcji wielobarwnej,  
obróbki po druku oraz opakowalnictwa. 
Członkowie Zespołu są autorami wielu publikacji 
naukowych (artykułów, książek i skryptów) z zakre-
su nowoczesnych procesów poligraficznych. 

Zespół posiada doświadczenie oraz realizuje pra-
ce badawcze i ekspertyzy techniczne na zlecenie 
przemysłu poligraficznego w zakresie nowocze-
snych procesów technologicznych w drukarniach 
i przedsiębiorstwach przetwórstwa papierniczego. 

Członkowie zespołu specjalizują się również  
w opracowaniu innowacyjnych procesów introli-
gatorskich, modelowaniu konstrukcji opakowań, 
prognozowaniu wytrzymałości opraw i opakowań 
oraz wykonują opinii o innowacyjności planowa-
nych projektów inwestycyjnych w przemyśle po-
ligraficznym i opakowaniowym. Realizują prace 
badawcze w kraju i za granicą, posiadają również 
międzynarodowe patenty. 

KONTAKT

dr hab. inż. Georgij Petriaszwili, prof. uczelni
georgij.petriaszwili@pw.edu.pl

(+48) 22 234 33 66
www.wip.pw.edu.pl/poligrafia

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � goniometr Drop Shape Analyzer DSA 30E Kruss  
 � aktywator koronowy Corona-Plus Vetaphone 
 � komora starzeniowa Suntest CPS+ 
 � reometr Rheolab QC Anton Paar 
 � spectrofotometry Gretag Spectrolino, X-Rite i1, GregagMacbeth 

SpectroEye, X-Rite eXact 
 � komora do oceny barw Pantone Just Normalicht 
 � automatyczny aplikator farb K Paint Aplicator Rk Prints 
 � urządzenie do badania drukowności farb mazistych IGT 
 � urządzenie do wykonywania wydruków próbnych Flexiproof RK  
 � urządzenie do badania ścieralności Ink Rub Tester 
 � połyskomierz Erichsen Picogloss 503 
 � tester wytrzymałości opraw PT-1 
 � maszyna wytrzymałościowa Zwick/Roell 0,5 kN 
 � ploter tnąco-bigujący ProDigi 1613 
 � oprogramowanie ArtiosCad 
 � oprogramowanie InkFormulation 
 � laboratorium klimatyzacji precyzyjnej Stulz 

WYBRANE PROJEKTY

 � Poliglicerole jako nowoczesne związki przyjazne środowisku  
poprawiające zwilżalność podłoża z tworzyw sztucznych (NCN, 2014 
–2018) 

 � Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem MultiDot – nowator-
skiej i przełomowej dla branży poligraficznej technologii rasteryzacji 
obrazu wykorzystywanej dla procesów drukowania (NCBR, 2017–2018) 

 � Opracowanie innowacyjnych i prośrodowiskowych opakowań  
kartonowych z zabezpieczeniem optycznym na podłożu metalizowa-
nym (Dot2 Dot S.A., 2019–2020)  

 � Opracowanie technologii wytwarzania etykiet z drukiem Braille 
(Office System Sp. z o.o., 2014–2015) 

 � Zastosowanie technologii wspomagania zaklejenia grzbietów książek 
klejem typu hot-melt w procesie oprawiania bezszyciowego (Books 
Sp. z o.o., 2020–2021) 

 � Badanie zjawisk zachodzących w agregatach drukujących maszyn 
offsetowych (NCN, 2012–2016)  

OFEROWANE USŁUGI

 � badania i analizy z zakresu: 
 ◻ procesów: reprodukcji poligraficznej, technologii  

drukowania tradycyjnego i cyfrowego
 ◻ standaryzacji procesów poligraficznych i barwometrii
 ◻ systemów sterowania barwą
 ◻ druku cyfrowego 
 ◻ materiałoznawstwa poligraficznego
 ◻ technologii produkcji opraw i opakowań 

 � modelowanie i prognozowanie wytrzymałości opakowań  
z tektury litej i falistej 

 � analiza wpływu różnych wymiarów geometrycznych  
opakowań oraz parametrów mechanicznych na wytrzyma-
łość opakowań 

 � badanie innowacyjnych sposobów krojenia papieru i tektury 
 � ocena jakości produktów poligraficznych 

PATENTY

 � Sposób wykonywania wkładów zeszytowych do opraw  
złożonych i urządzenie do wykonywania wkładów zeszyto-
wych do opraw złożonych (PL 229586)

 �  Sposób wykonywania opraw zeszytowych i urządzenie  
do wykonywania opraw zeszytowych (PL 225865)

mailto:georgij.petriaszwili%40pw.edu.pl?subject=
https://wip.pw.edu.pl/poligrafia
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ZESPÓŁ KONSTRUKCJI 
MASZYN I INŻYNIERII 
BIOMEDYCZNEJ 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA;
INŻYNIERIA MECHANICZNA

#WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW I ELEMENTÓW KONSTRUKCJI 
#TECHNOLOGIE PRZYROSTOWE  #BADANIA EKSPERYMENTALNE 
#SYMULACJE KOMPUTEROWE #BIOMATERIAŁY #REGENERACJA TKANEK 
#SKANOWANIE 3D #MODELOWANIE PROCESÓW BIOLOGICZNYCH 
#TEORETYCZNE I EKSPERYMENTALNE BADANIE METAMATERIAŁÓW 
#ENDOPROTEZY #IMPLANTY #CAD I OBLICZENIA MES  
#ODDZIAŁYWANIE POMIĘDZY TKANKĄ A IMPLANTEM
#ERGONOMIA #BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE

Zespół Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Biomedycznej 
funkcjonuje w  ramach Zakładu Konstrukcji Maszyn 
i  Inżynierii Biomedycznej w  Instytucie Mechaniki 
i Poligrafii na Wydziale Mechanicznym Technologicznym 
PW.

Interdyscyplinarny Zespół tworzą eksperci z zakresu: 
mechaniki, inżynierii materiałowej, chemii i inżynierii 
biomedycznej, mający doświadczenie w projektowaniu 
elementów konstrukcji i maszyn, trójwymiarowym ska-
nowaniu i opracowywaniu modeli 3D, w wydrukach 3D, 
w obliczeniach wytrzymałościowych metodą elemen-
tów skończonych, w inżynierii biomedycznej, m.in. w za-
opatrzeniu ortopedycznym, w badaniu i modelowaniu 
metamateriałów oraz bioresorbowalnych materiałów 
stosowanych w regeneracji tkanek, w matematycznym 
modelowaniu i komputerowych symulacjach procesów 
zachodzących podczas gojenia i  regeneracji tkanek  
oraz rozwoju chorób szczególnie układu chrzęstno-kost-
nego, symulacjach komputerowych w obszarze biome-
chaniki i mechanobiologii, w projektowaniu endoprotez 
i innych produktów stosowanych w ortopedii. 

Członkowie zespołu prowadzą badania i  ekspertyzy 
na rzecz producentów sprzętu biomedycznego. 
Klientami lub partnerami mogą być producenci sprzętu 
biomedycznego, lekarze oraz inne jednostki badawcze. 

KONTAKT

prof. dr. hab. inż. Tomasz Lekszycki
tomasz.lekszycki@pw.edu.pl

(+48) 22 234 83 62

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � maszyny wytrzymałościowe 
 � zaawansowane drukarki 3D 
 � skaner 3D 
 � mikroskop elektroniczny (Keyence) 
 � biurkowy elektronowy mikroskop skaningowy (JEOL) 
 � mikroskopy optyczne 
 � laboratorium do hodowli komórkowych i badania inte-

rakcji pomiędzy komórkami a materiałami stosowany-
mi w regeneracji tkanek 

 � laboratorium ergonomii
 � własne programy do symulacji i badania procesów 

mechano-biologicznych w  żywych organizmach 
podczas zmian patologicznych lub podczas gojenia, 
regeneracji tkanek i rehabilitacji

WYBRANE PROJEKTY

 � Badanie i modelowanie rozwoju osteoartrozy (NCN) 
 � Badanie i modelowanie oddziaływań pomiędzy biore-

sorbowalnym i biodegradowalnym materiałem kościo-
zastępczym a tkanką kostną (NCN) 

 � Badanie stabilizatorów zewnętrznych Carboelastofix 
i  wpływu stymulacji mechanicznej na zrost kości 
(NCBR)

 � Opracowanie modelu serca 3D do zaplanowania 
operacji kardiochirurgicznej (współpraca z lekarzami) 

OFEROWANE USŁUGI

 � ekspertyzy i analiza wytrzymałościowa wyrobów technicznych 
i biomedycznych 

 � wykorzystanie metod szybkiego prototypowania, obliczeń wy-
trzymałościowych oraz symulacji procesów biologicznych w pla-
nowaniu operacji i rehabilitacji oraz przy projektowaniu wyrobów 
biomedycznych 

 � projektowanie i badanie materiałów o specjalnej mikrostruktu-
rze do zastosowań w technice i medycynie

mailto:tomasz.lekszycki%40pw.edu.pl%0D?subject=
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SUSTAIN 4.0  
– ZESPÓŁ BADAWCZY 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI;
INŻYNIERIA MECHANICZNA

#PRZEMYSŁ 4.0 #INDUSTRY 4.0 #LEAN GREEN #LEAN MANAGEMENT 
#SZCZUPŁE ZARZĄDZANIE #ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 
#SUSTAINABLE DEVELOPMENT #SUSTAINABILITY ASSESSMENT 
#TRIPLE BOTTOM LINE #CZYSTSZA PRODUKCJA #CLEANER PRODUCTION 

Zespół badawczy SUSTAIN 4.0 (SUSTAinable INdustry 
4.0) to grupa naukowców z Instytutu Organizacji 
Systemów Produkcyjnych, Wydziału Mechanicznego 
Technologicznego PW. Misją Zespołu jest prowadzenie 
badań naukowych i wdrożeń oraz promowanie wiedzy  
w zakresie zrównoważonego Przemysłu 4.0. 

Obszary działania SUSTAIN 4.0 to: 
 � analizy bibliometryczne, 
 � sondaże diagnostyczne, 
 � diagnoza jakościowa i ilościowa dla zrównoważone-

go rozwoju i Przemysłu 4.0, 
 � metodyczne i metodologiczne aspekty wdrożeń 

koncepcji zrównoważonego rozwoju i Przemysłu 4.0, 
 � metody oceny wdrożeń, 
 � studia przypadków, 
 � ekspertyzy. 

Zespół obecnie prowadzi: 
 � program badań dotyczący wpływu pandemii  

COVID-19 na działalność operacyjną firm produk-
cyjnych w kontekście aspektów zrównoważonego 
rozwoju i roli Przemysłu 4.0 w przeciwdziałaniu pan-
demii, 

 � badanie diagnostyczne i modelowanie relacji  
Przemysłu 4.0 i zrównoważonego rozwoju w polskiej 
branży poligraficznej.

Współpracuje m.in. z badaczami z SUPSI (Szwajcaria), 
Politechniki Mediolańskiej czy Politechniki Madryckiej.

KONTAKT

dr inż. Bartłomiej Gładysz
sustain_4.0@pw.edu.pl

(+48) 22 234 81 26
www.sustain4.edu.pl

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � oprogramowanie do modelowania symulacyjnego (dynami-
ka systemów, modele zdarzeń dyskretnych, modele agento-
we, modele hybrydowe) 

 � STATISTICA, Minitab i inne narzędzia do analizy statystycz-
nej 

WYBRANE PROJEKTY

 � Interactive Manual Assembly Operations for the Human-
Centered Workplaces of the Future (UE, 7 Program Ramowy, 
2013–2016)

 � Platform-enabled KITs of arTificial intelligence FOR an easy 
uptake by SMEs (UE, Horyzont 2020, 2020–2024)

 � Industry 4.0 w inżynierii produkcji i aeronautyce (Narodowa 
Agencja Wymiany Akademickiej, 2018–2021)

 � Zrównoważony Przemysł 4.0 w branży poligraficznej 
[Sustainable Printing 4.0] – diagnoza i kierunki rozwoju 
(projekt własny, 2020–2021)

 � Model referencyjny oceny zależności pomiędzy technologia-
mi Przemysłu 4.0 i najlepszymi praktykami zrównoważonego 
rozwoju dla przedsiębiorstw przemysłowych (projekt własny, 
2021–2022)

 � Wpływ pandemii COVID-19 na działalność operacyjną firm 
produkcyjnych [COVID-19 impacts on operational activities 
of manufacturing companies] (projekt własny, 2020–2022) 

OFEROWANE USŁUGI

 � badanie zależności jakościowych i ilościowych pomiędzy 
zrównoważonym rozwojem a Przemysłem 4.0 

 � modelowanie relacji Przemysł 4.0 i zrównoważony rozwój 
 � diagnoza jakościowa i ilościowa firm w zakresie zrównowa-

żonego rozwoju i Przemysłu 4.0 
 � konsultacje dla firm w ramach planowanych wdrożeń  

Przemysłu 4.0 i/lub zrównoważonego rozwoju 
 � umożliwianie nawiązywania kontaktów i realizacji wspól-

nych projektów dla jednostek naukowych oraz przedsię-
biorstw zainteresowanych rozwojem zrównoważonego 
Przemysłu 4.0 

 � możliwa realizacja na zlecenie: seminariów, webinariów, 
analiz, ekspertyz i studiów przypadków w zakresie Przemy-
słu 4.0 i zrównoważonego rozwoju 

mailto:sustain_4.0%40pw.edu.pl%0D?subject=
http://sustain4.edu.pl/
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AIBC (AI, BLOCKCHAIN, 
CYBERBEZPIECZEŃSTWO)
- ZESPÓŁ BADAWCZY 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

#AI #BLOCKCHAIN #CYBERBEZPIECZEŃSTWO #IOT #IIOT #AIOT  
#HPC #BI #ARYTMETYKA KOMPUTEROWA

Zespół badawczy AIBC to zespół interdyscyplinarny  
z Zakładu Technologii Informacyjnych Instytutu 
Organizacji Systemów Produkcyjnych Wydziału 
Mechanicznego Technologicznego łączący partnerów  
z Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, 
Extreme Computing Research Center - King Abdullah 
University of Science and Technology, Politechniki 
Lwowskiej oaz Graphcore Ltd.
Misją zespołu jest prowadzenie prac badawczych 
oraz prac rozwojowych w zakresach: sztucznej 
inteligencji (AI), arytmetyki komputerowej, technologii 
Blockchain, Cyberbezpieczeństwa, Internetu Rzeczy 
(IoT), Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT), Sztucznej 
Inteligencji Rzeczy (AIoT), w celu osiągnięcia bardziej 
wydajnych operacji IoT, poprawy interakcji człowiek-
maszyna oraz usprawnienia zarządzania danymi i analiz.

Obszary działania zespołu to: 
 � sztuczna inteligencja,
 � arytmetyka komputerowa, 
 � technologia blockchain, 
 � cyberbezpieczeństwo,
 � internet rzeczy, 
 � przemysłowy internet rzeczy, 
 � sztuczna inteligencja rzeczy,
 � infrastruktura informatyczna.

Członkowie zespołu współpracują̨ w ramach projektów 
z przedsiębiorstwami krajowymi i międzynarodowymi, 
np.: Graphcore Ltd., a także z instytucjami rządowymi 
i ośrodkami naukowymi np.: Wojskową Akademią 
Techniczną, King Abdullah University of Science and 
Technology, Politechnika Lwowska.

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � oprogramowanie inżynierskie do obliczeń nume-
rycznych i badań symulacyjnych

 � oprogramowanie do badania podatności systemów 
informatycznych (OWASP ZAP, VisualCodeGepper)

 � Platforma JDK 
 � IDE (Integrated Development Environment)

OFEROWANE USŁUGI

 � wspólne projekty interdyscyplinarne w obszarze 
technik informatycznych (projekty badawcze  
oraz dydaktyczne)

 � prowadzenie, na zlecenie przedsiębiorstw, insty-
tucji otoczenia biznesu, seminariów, webinariów  
w zakresie implementacji rozwiązań techniki cyfro-
wej w przedsiębiorstwach

 � analizy, ekspertyzy i studia przypadków w zakresie 
możliwości implementacji technologii cyfrowych  
w przedsiębiorstwie

WYBRANE TYPY PROJEKTÓW

 � projekty obejmujące badania naukowe lub prace 
rozwojowe finansowane ze środków:  

 ◻ Unii Europejskiej
 ◻ Międzynarodowych programów, inicjatyw  

i przedsięwzięć ́badawczych
 ◻ Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 ◻ Narodowego Centrum Nauki

702 703POWRÓT DO SPISU TREŚCI

KONTAKT

dr hab. inż. Paweł Gepner,  prof. uczelni 
pawel.gepner@pw.edu.pl

(+48) 22 234 81 29
https://wip.pw.edu.pl/iosp
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NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI; 
INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT; 
INŻYNIERIA MECHANICZNA; 
PSYCHOLOGIA

# START-UP #AKCELERATOR #INNOWACJE #INNOVATIONS 
#ACCELERATOR #VENTURE CAPITAL #SEED INVESTMENT 
#TRANSPORT #INTELLIGENT TRANSPORT #ELECTROMOBILITY
#BEHAVIOR IN THE ORGANIZATION #CHANGES IN THE ORGANIZATION  
#SUSTAINABLE DEVELOPMENT

KONTAKT

dr Michał Bańka 
michal.banka@pw.edu.pl

https://wip.pw.edu.pl/iosp

ACCELERACE+ 
- ZESPÓŁ BADAWCZY 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ACCELERACE+ to interdyscyplinarny zespół badawczy  
z Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych Wydziału  
Mechanicznego Technologicznego, łączący partnerów z Wy-
działu Transportu PW, Instytutu Transportu Samochodowego, 
Uniwersytetu SWPS, Centrum Przedsiębiorczości i Transferu 
Technologii SGH.  

Misją Zespołu jest prowadzenie prac badawczych oraz prac 
rozwojowych w zakresie innowacji, start-upów, akcelerato-
rów, inteligentnego transportu oraz zmianach zachodzących  
w przedsiębiorstwach w związku z transferem technologii  
i wdrożeniami innowacyjnych produktów, usług na rynek.   

Podejmowane obszary działania  to: 
 ◻ programy akceleracyjne łączące start-upy z odbiorcami 

technologii,
 ◻ akceleratory, w tym korporacyjne akceleratory, 
 ◻ przedsiębiorczość,
 ◻ fundusze venture capital,
 ◻ transfer technologii, 
 ◻ organizacja i technologie w transporcie,
 ◻ modelowanie systemów i procesów w transporcie  

i logistyce,
 ◻ zachowania organizacyjne,
 ◻ jakość i efektywność pracy organizacji,
 ◻ zrównoważony rozwój.  

Pracownicy Zespołu współpracują̨ w ramach projektów  
z szeregiem firm z kraju i zagranicy np.: IBM, Microsoft, AXA, 
Santander Bank Polska, Relyon IT Services, 360 Code Lab, 
7Bulls.com, MamStartup, Flying Bisons oraz Altkom Akade-
mia, a także z instytucjami rządowymi i ośrodkami naukowymi  
np: Uniwersytetem Zielonogórskim, Polską Agencją Rozwoju 
Przedsiębiorczości, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � laboratorium komputerowe (20 stanowisk pracy)
 � oprogramowanie inżynierskie do obliczeń numerycznych  

i badań symulacyjnych
 � STATISTICA i inne narzędzia do analizy statystycznej 
 � profesjonalne zaplecze badawcze UXlab
 � studio multimedialne wraz ze stanowiskiem do post-  

produkcji 
 � technologie ADC, w tym rozwiązania RFID 
 � infrastruktura informatyczna, audiowizualna 
 � studio badawcze ze stanowiskiem eyetracker

OFEROWANE USŁUGI

 � wspólne projekty interdyscyplinarne w obszarach nauk  
o zarządzaniu i jakości, inżynierii lądowej i transportu,  
psychologii (projekty badawcze oraz rozwojowe)

 � realizacja na zlecenie przemysłu, instytucji otoczenia 
biznesu: seminariów, webinariów w zakresie innowacji, 
transferu technologii, start-upów, inteligentnego trans-
portu, zmian w organizacjach

 � analizy, ekspertyzy i studia przypadków w zakresie akce-
leracji, transferu technologii, zrównoważonego rozwoju, 
zachowań organizacyjnych, transportu i logistyki, start-
-upów

 � zaawansowane modelowanie systemów i procesów  
w transporcie oraz logistyce 

 � zarządzanie zmianą w organizacji, poprawa jakości i efek-
tywności pracy organizacji 

 � zarządzanie projektami
 � projektowanie oraz optymalizacja interfejsów użytkow-

nika (UX/UI) 

WYBRANE TYPY PROJEKTÓW

 � projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe finan-
sowane ze środków:  

 ◻ programów ramowych Unii Europejskiej 
 ◻ programów Unii Europejskiej
 ◻ międzynarodowych programów, inicjatyw lub przedsięwzięć́  

badawczych, 
 ◻ projektów dofinansowanych przez Narodowe Centrum Badań  

i Rozwoju oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 
 ◻ odbiorców technologii (średnie i duże przedsiębiorstwa, w tym 

zlecone przez przemysł, centra logistyczne, firmy transportowe) 
oraz instytucji otoczenia biznesu 
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LABORATORIUM 
DIAGNOSTYKI LASEROWEJ
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA; 
INŻYNIERIA MECHANICZNA

#WIZUALIZACJA PROCESÓW WTRYSKU #MIE SCATTERING 
#POMIAR WIELKOŚCI KROPEL #WIZUALIZACJA PROCESÓW SPALANIA 
#NIEINWAZYJNA ANALIZA PŁOMIENIA #RAYLEIGH SCATTERING
#LIF #LASER INDUCED FLUORESCENCE #PLIF #ROZWÓJ MODELI CFD 

W Laboratorium Diagnostyki Laserowej Politechniki 
Warszawskiej prowadzone są prace z zakresu proce-
sów spalania, wtrysku oraz mieszania płynów z  wy-
korzystaniem nieinwazyjnych metod pomiarowych. 
Laboratorium funkcjonuje w ramach Zakładu Silników 
Lotniczych na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lot-
nictwa PW, będąc jednocześnie częścią szerszego kom-
pleksu laboratoriów LATIS (Laboratorium Aerodynamiki 
Turbin Lotniczych i Spalania). 

W Laboratorium zrealizowany został szereg projektów, 
w  tym jeden w  ramach programu HORYZONT 2020  
we współpracy z firmami: Wärtsilä Finland Oy, najwięk-
szym producentem silników okrętowych i stacjonar-
nych na świecie oraz AVL LIST GmbH, liderem rynku 
w  zakresie badań rozwojowych napędów pojazdów. 
Firmy te należą do grona kluczowych partnerów, wśród 
których jest również firma Katcon Polska Sp. z  o.o.,  
jeden z głównych dostawców układów wydechowych 
do czołowych koncernów motoryzacyjnych.

KONTAKT

dr inż. Łukasz Jan Kapusta
lukasz.kapusta@pw.edu.pl

(+48) 22 234 52 41 
www.itc.pw.edu.pl/Pracownicy/Badawczo-dy-

daktyczni/Kapusta-Lukasz-Jan

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � laserowy układ do wizualizacji płomienia i aerozoli (metody: 
PLIF, Rayleigh scattering, shadowgraphy, Mie scattering, SLIPI, 
LIF/Mie) 

 � kamery do obserwacji procesów szybkozmiennych 
 � mikroskop dalekiego zasięgu do obserwacji rozpadu strugi 

cieczy i pomiaru wielkości kropel 
 � układy akwizycji danych do rejestracji procesów szybkozmien-

nych
 � metody obliczeniowe mechaniki płynów (CFD) do analiz prze-

pływów i wymiany ciepła 
 � komory o stałej objętości do obserwacji procesów wtrysku 

i spalania w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury
 � stanowisko przepływowe do testowania układów wydecho-

wych i obserwacji zjawisk w warunkach silnego przepływu 
 � analizator spalin CLD do pomiaru NOx oraz NH3

WYBRANE PROJEKTY

 � KNOCKY Knock prevention and increase of reliability and 
efficiency of high power gaseous internal combustion engines 
(Horyzont 2020, MSCA-RISE-2015, 2015–2019)  

 � Zaawansowany układ wydechowy do konwencjonalnych 
i hybrydowych pojazdów pasażerskich stanowiący pomostową 
technologię w drodze do pełnej elektryfikacji (NCBR, Ścieżka 
dla Mazowsza, 2020–2023) 

 � Proces mieszania zderzających się strumieni cieczy w pobliżu 
oraz powyżej temperatury wrzenia w otoczeniu nieruchomym 
oraz w warunkach silnego przepływu poprzecznego (NCN, 
SONATA, 2021–2024)

 � Proces mieszania przegrzanej strugi cieczy w warunkach sil-
nego przepływu ośrodka gazowego (NCN, OPUS, 2019–2022)  

 � Opracowanie układów mieszania i  konwersji roztworu 
wodnego mocznika w systemach SCR w celu uruchomienia 
produkcji układu wylotowego dla silników o  zapłonie 
samoczynnym, spełniającego normy emisji Euro 7 (NCBR, 
POIR, 2015–2020)  

OFEROWANE USŁUGI

 � Pomiar wielkości kropel generowanych przez wtryskiwa-
cze paliwa, układy gaśnicze, dysze do rozpylania medyka-
mentów, dysze wykorzystywane w maszynach rolniczych  
do aplikacji nawozów i środków ochrony roślin  

 � Analiza rozprzestrzeniania się aerozoli generowanych przez 
człowieka poprzez kaszel bądź kichanie 

 � Wizualizacja procesów szybkozmiennych z zakresu mecha-
niki płynów oraz dotyczących ciał stałych 

 � Analiza płomienia, w tym określanie miejsc głównej reakcji 
i formowania szkodliwych substancji oraz określanie pola 
temperatury

 � Analiza procesów mieszania gazów oraz cieczy w urządze-
niach praktycznych  

 � Weryfikacja oraz rozwój i kalibracja modeli dotyczących spa-
lania, wtrysku i przepływu 

WYBRANE OSIĄGNIĘCIA

 � Wyróżnienie w programie Innovation Radar Komisji Europej-
skiej dla projektu KNOCKY realizowanego w Laboratorium 
Diagnostyki Laserowej Politechniki Warszawskiej  

 � Opracowanie układu wydechowego wprowadzonego do se-
ryjnej produkcji: B20 DTR 

 � Opracowanie układu wydechowego wprowadzonego do se-
ryjnej produkcji: B20 DTH 

mailto:lukasz.kapusta%40pw.edu.pl%20?subject=
http://www.itc.pw.edu.pl/Pracownicy/Badawczo-dydaktyczni/Kapusta-Lukasz-Jan
http://www.itc.pw.edu.pl/Pracownicy/Badawczo-dydaktyczni/Kapusta-Lukasz-Jan
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LABORATORIUM 
NAPĘDÓW 
SATELITARNYCH 
I DETONACYJNYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA;
INŻYNIERIA MECHANICZNA

#LOTNICTWO #KOSMONAUTYKA #NAPĘDY RAKIETOWE #NAPĘDY 
SATELITARNE #DETONACJA WIRUJĄCA #SILNIKI DETONACYJNE #COLDGAS 
#RESISTOJET #MONOPROPELLANT #BIPROPELLANT  
#RAKIETOWY MATERIAŁ PĘDNY 

Laboratorium Napędów Satelitarnych i  Detonacyjnych 
znajduje się w  Instytucie Techniki Cieplnej na Wydziale 
Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa PW.  

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz rozbudowanej 
infrastrukturze Zespół prowadzi zaawansowane badania 
nad stałymi i ciekłymi  rakietowymi materiałami pędnymi  
oraz konstrukcjami silników, w których mogą być zastoso-
wane. Dostępne stanowiska badawcze dla stałych mate-
riałów pędnych pozwalają opracowywać charakterystyki  
w warunkach normalnych, zmiennej temperatury, a także 
pod działaniem przyspieszeń. Doświadczenie Zespołu w pra-
cach nad detonacją, w tym także wirującą, pozwala z kolei 
na testy z  zakresu detonacyjności mieszanin gazowych  
paliwo-utleniacz i wykorzystania ich m.in. w zastosowa-
niach napędowych. Całości dopełnia możliwość tworzenia 
zaawansowanych modeli sterowania obiektów kosmicznych 
z wykorzystaniem napędów rakietowych. 

W ramach wielu projektów Zespół współpracował i współ-
pracuje m.in. z Europejską Agencją Kosmiczną, rodzimym 
przemysłem obronnym (MESKO S.A.) oraz firmami z sekto-
ra kosmicznego (Alenia Space Polska, Jakusz SpaceTech)  
– na liście tej wciąż pojawiają się nowe instytucje i ośrod-
ki badawcze. Dotychczasowymi klientami Zespołu byli  
m.in.: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Orga-
nicznego, Jakusz SpaceTech Sp. z o.o. czy Wydział Chemicz-
ny Politechniki Warszawskiej.

KONTAKT

dr hab. inż. Jan Kindracki, prof. uczelni
jan.kindracki@pw.edu.pl

(+48) 22 234 52 17 
www.itc.pw.edu.pl/Pracownicy/Badawczo-dy-

daktyczni/Kindracki-Jan

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � komory próżniowe (do badań silników rakietowych) 
 � kamera szybka (do 600 000 klatek/s), kamera termowizyjna 
 � ciśnieniowe układy zasilania dla silników rakietowych wraz 

z oprzyrządowaniem pomiarowym (pomiar ciśnienia, temperatury, 
masowego natężenia przepływu, ciągu)

 � systemy pomiarowe National Instruments: DAQ, PXI wraz z oprogra-
mowaniem własnym  

 � rury detonacyjne do badania własności detonacyjnych mieszanin 
gazowych

 � komory detonacyjne do badania zjawiska wirującej detonacji 
 � komory badawcze do badania procesu spalania stałych materiałów 

pędnych w warunkach kontrolowanej temperatury w zakresie od 
-40°C do +50°C 

 � komora spalania do badania wpływu przyśpieszenia grawi-
tacyjnego na proces spalania stałego materiału pędnego  
ze zdalnym pomiarem ciśnienia w komorze spalania

 � stanowisko do tworzenia mieszanin gazowych metodą ciśnień cząst-
kowych 

 � stanowisko do badania zapłonu hipergolicznego metodą „drop test”

WYBRANE PROJEKTY

 � Opracowanie i wykonanie demonstratorów układów wykonawczych 
dla sterów gazodynamicznych PB-1 i PB-2 (MESKO S.A., 2018–2019)  

 � Opracowanie projektu elementów układu wykonawczego  
dla sterów gazodynamicznych (MESKO S.A.,2017–2018)  

 � Opracowanie technologii silników rakietowych na ciekły materiał 
pędny do zastosowań w nośnikach rakietowych nowej generacji 
(NCBR, Programy i  projekty – obronność i  bezpieczeństwo,  
2016–2021) 

 � Opracowanie i  walidacja modelu laboratoryjnego robota ko-
smicznego zawierającego układ silników resistojet (NCBR,  
PBS 3, 2015–2017) 

 � Catalyst bed for 1N class HTP thruster (Jakusz SpaceTech, ESA,  
2018–2021) 

OFEROWANE USŁUGI

 � badania prędkości regresji stałego materiału pędnego w tem-
peraturach z zakresu od -40°C do +50°C 

 � badania prędkości regresji stałego materiału pędnego dla róż-
nych przyśpieszeń nadawanych ziarnu badanego materiału 
w warunkach temperatury pokojowej 

 � badania opóźnienia samozapłonu mieszanin hipergolicznych 
 � budowa stanowisk badawczych dla badań stałych materiałów 

pędnych 
 � pomiar ciągu małych silników na stały materiał pędny  

(do 500N)
 � badania rozwiązań silników rakietowych typu coldgas, 

resistojet, monopropellant 
 � badania własności detonacyjnych dla mieszanin paliwo-

utleniacz w stanie gazowym 
 � badania eksperymentalne związane z silnikami detonacyjnymi

PATENT

 � Laboratoryjne stanowisko do badań właściwości stałych rakie-
towych materiałów pędnych (P.434707) 

mailto:jan.kindracki%40pw.edu.pl%20?subject=
http://www.itc.pw.edu.pl/Pracownicy/Badawczo-dydaktyczni/Kindracki-Jan
http://www.itc.pw.edu.pl/Pracownicy/Badawczo-dydaktyczni/Kindracki-Jan
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LABORATORIUM 
POMIARÓW WŁAŚCIWOŚCI 
TERMOFIZYCZNYCH 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA;
INŻYNIERIA MECHANICZNA; INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 

#CIEPŁO WŁAŚCIWE #WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA 
#PROCESY CIEPLNE #POMIARY WŁAŚCIWOŚCI TERMOFIZYCZNYCH 
#POMIARY TERMOFIZYCZNE #BADANIA EKSPERYMENTALNE 
#POMIARY WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWYCH 
#KRZYWE SORPCJI #DYFUZYJNOŚĆ CIEPLNA #PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ  

Laboratorium mieści się w Zakładzie Termodynamiki  
Instytutu Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym 
Energetyki i Lotnictwa PW.  

W Laboratorium realizowane są pomiary właściwości 
termofizycznych, parametrów cieplno-wilgotnościo-
wych oraz procesów wymiany ciepła i masy.

Zespół przeprowadza pomiary w ramach realizacji 
projektów badawczych oraz zleceń z innych ośrodków 
naukowych i przemysłu, zarówno krajowych, jak i zagra-
nicznych. 

Do zleceniodawców należeli m.in. Sieć Badawcza Łuka-
siewicz – Instytut Lotnictwa, Instytut Techniczny Wojsk 
Lotniczych, PKN Orlen S.A., Veolia Energia Warszawa 
S.A., Jenbacher (Austria).
 

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski 
tomasz.wisniewski@pw.edu.pl 

 (+48) 22 234 52 50 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � aparat LFA 447 Nanoflash firmy Netzsch 
 � aparat LFA 457 Microflash firmy Netzsch 
 � kalorymetr DSC 404 F1 firmy Netzsch 
 � kalorymetr DSC-7 firmy Perkin-Elmer 
 � bomba kalorymetryczna Parr 6120 EF 
 � aparat płytowy do pomiaru współczynnika przewodzenia 

ciepła
 � komora klimatyczna KBK-200WL firmy Wamed
 � komora klimatyczna KKS 240 TOP+ firmy POL-EKO APARA-

TURA
 � wiskozymetr wysokotemperaturowy CAP2000+ High 

Torque High Temp firmy Brookfield 
 � komory suszarnicze do 250°C
 � stanowiska do badań procesu osuszania w materiałach 

budowlanych i w małych konstrukcjach budowlanych 
 � stanowisko do badań procesów cieplno-wilgotnościowych 

w materiałach budowlanych 

WYBRANE PROJEKTY

 � Nowe materiały konstrukcyjne o  podwyższonej 
przewodności cieplnej (TERMET) (NCBR, POIG 2009–2014) 

 � Opracowanie innowacyjnego systemu stanowisk do badań 
ochron osobistych (INNOOS) (NCBR, 2013–2016) 

 � Opracowanie innowacyjnej technologii osuszania 
i izolowania murów (DRYWALL) (NCBR, POIG 2017–2020) 

 � Technologia wytwarzania produktów budowlanych 
wykonanych z  ekologicznych kompozytów włóknistych 
o podwyższonych właściwościach z mikrokapsułkami PCM 
do aplikacji NZEB (NCBR, 2020–2023) 

OFEROWANE USŁUGI

 � pomiary właściwości termofizycznych: 
 ◻ dyfuzyjności cieplnej 
 ◻ ciepła właściwego 
 ◻ współczynnika przewodzenia ciepła ciał stałych i cieczy 
 ◻ oznaczanie ciepła i temperatur przemian fazowych 
 ◻ wyznaczanie ciepła spalania paliw stałych i ciekłych 

 � pomiary parametrów cieplno-wilgotnościowych  
(np. materiałów budowlanych): 

 ◻ krzywych sorpcji 
 ◻ współczynników paroprzepuszczalności 

 � badania procesów wymiany ciepła i masy oparte o dedyko-
wane stanowiska eksperymentalne (np. procesy osuszania 
materiałów, konwersji energii oraz magazynowania energii)

mailto:tomasz.wisniewski%40pw.edu.pl%20?subject=
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ZESPÓŁ ANALIZ 
OBLICZENIOWYCH 
WYMIANY CIEPŁA I MASY
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA; 
INŻYNIERIA MECHANICZNA; INŻYNIERIA CHEMICZNA 

#OBLICZENIA NUMERYCZNE #OBLICZENIOWA MECHANIKA PŁYNÓW 
#OBLICZENIOWA WYMIANA CIEPŁA #WYMIANA CIEPŁA I MASY 
#PRZEWODZENIE CIEPŁA #KONWEKCJA #PROMIENIOWANIE CIEPLNE 
#PRZEPŁYWY WIELOFAZOWE #ZMIANA FAZY #KRYSTALIZACJA STOPÓW 
#WYMIENNIKI CIEPŁA #KONWERSJA I MAGAZYNOWANIE ENERGII 
#METODA OBJĘTOŚCI KONTROLNYCH #METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH   

Zespół funkcjonuje w ramach Zakładu Termodynamiki 
Instytutu Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym 
Energetyki i Lotnictwa PW. 

Zespół realizuje prace obliczeniowe w zakresie analiz 
złożonych zagadnień wymiany ciepła i masy w różnych 
procesach, urządzeniach i układach, z wykorzystaniem 
zarówno komercyjnego oprogramowania obliczenio-
wego, kodów open-source, jak i własnych programów 
obliczeniowych. Rozwija również własne modele skie-
rowane do specyficznych zagadnień (np.: wymienni-
ków ciepła i masy) oraz implementuje nowe modele  
(np.: transportu wilgoci, przemian fazowych) do istnie-
jących programów. Wykonuje także prace w ramach 
projektów badawczych (m.in.: NCN, NCBR, FP7, H2020) 
oraz zleceń z innych ośrodków naukowych i przemysłu. 

Zespół współpracował z wieloma wydziałami PW (m.in.: 
Wydziałem Mechatroniki, Inżynierii Materiałowej,  
Samochodów i Maszyn Roboczych) oraz realizował 
prace m.in. dla: Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, 
Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, 
Warbud S.A., Eneon Sp. z o.o., SILTEN Terbud Sp. z o.o., 
Enea Badania i Rozwój Sp. z o.o., PKN Orlen S.A., PGNiG 
GAZOPROJEKT S.A., WSK „PZL-Rzeszów” SA, ALSTOM 
Power Sp. z o.o.  

KONTAKT

dr hab. inż. Piotr Łapka, prof. uczelni
 piotr.lapka@pw.edu.pl  

(+48) 22 234 52 51
www.itc.pw.edu.pl/Pracownicy/Badawczo-dydak-

tyczni/Lapka-Piotr

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � czteroprocesorowa stacja robocza SuperMicro, 256 GB 
RAM, 4 procesory Intel Xeon, 40 rdzeni 

 � czteroprocesorowa stacja robocza SuperMicro, 256 GB 
RAM, 4 procesory Intel Xeon E, 24 rdzenie 

 � dwuprocesorowa stacja robocza SuperMicro, 64 GB RAM, 
2 procesory Intel Xeon, 12 rdzeni

 � licencje oprogramowania ANSYS CFD (ANSYS Academic 
Research, ANSYS Academic Associate), w  tym licencja 
pozwalająca na wykonywanie prac komercyjnych 

 � licencje oprogramowania CAD/CAM/CAE (NX), w  tym 
licencja pozwalająca na wykonywanie prac komercyjnych 

 � kompilatory i biblioteki numeryczne (m.in.: Intel Parallel 
Studio, Intel C++ Composer, Intel MKL, Microsoft Visual 
Studio), w tym licencje pozwalające na wykonywanie prac 
komercyjnych 

WYBRANE PROJEKTY

 � Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft ESPOSA 
(UE,  PR 7, 2011–2015) 

 � Opracowanie innowacyjnej technologii osuszania i izolowa-
nia murów (NCBR, 2017–2020) 

 � Opracowanie nowej generacji odwadniaczy działających 
w  oparciu o  strumienicę (zlecenie z  ENEON Sp. z  o.o. 
w ramach realizacji projektu NCBR, 2018–2021) 

 � Technologia wytwarzania produktów budowlanych wyko-
nanych z ekologicznych kompozytów włóknistych o pod-
wyższonych właściwościach z  mikrokapsułkami PCM  
do aplikacji w NZEB (NCBR w ramach M-era.net 2, 2020–
2023)

 � Innowacyjny system pozyskiwania energii cieplnej z pod-
ziemnych konstrukcji wielkokubaturowych obiektów  
budowlanych (zlecenie z Warbud S.A. w ramach realizacji 
projektu NCBR, 2020–2023) 

OFEROWANE USŁUGI

 � analizy obliczeniowe procesów wymiany ciepła i masy 
 � analizy parametryczne pracy elementów urządzeń i układów 

cieplnych 
 � wsparcie na etapie projektowania i rozwoju urządzeń i ukła-

dów cieplnych 
 � optymalizacja procesów transportu energii w urządzeniach 

i układach 
 � optymalizacja cieplna urządzeń i układów (np.: wymienni-

ków ciepła i masy, układów chłodzenia itd.) 
 � ekspertyzy obliczeniowe (np.: związanie z szacowaniem po-

prawności wykonania elementów urządzeń i maszyn, izolacji 
cieplnych itd.) 

 � zagadnienia odwrotne (m.in. wyznaczanie warunków  
wymiany ciepła lub właściwości termofizycznych z wykorzy-
staniem pomiarów pośrednich) 

 � obliczeniowe wyznaczanie efektywnych właściwości  
cieplno-wilgotnościowych 

mailto:piotr.lapka%40pw.edu.pl%20%20%20?subject=
mailto:piotr.lapka%40pw.edu.pl%20%20%20?subject=
http://www.itc.pw.edu.pl/Pracownicy/Badawczo-dydaktyczni/Lapka-Piotr
http://www.itc.pw.edu.pl/Pracownicy/Badawczo-dydaktyczni/Lapka-Piotr
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ZESPÓŁ LABORATORIUM 
AERODYNAMIKI TURBIN 
LOTNICZYCH I SPALANIA 
(LATIS)  

INŻYNIERIA MECHANICZNA;
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Jacek Szumbarski
jacek.szumbarski@pw.edu.pl 

 (+48) 22 234 74 44   
www.meil.pw.edu.pl/za/ZA/Laboratory  

Zespół LATiS działa na Wydziale Mechanicznym Energetyki  
i Lotnictwa PW w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Sto-
sowanej. Prowadzi prace badawcze m.in. z zakresu wewnętrznej 
aerodynamiki silników lotniczych, aerodynamiki środowiskowej, 
urbanistycznej oraz szeroko pojętej aerodynamiki przemysło-
wej. Swoje usługi kieruje głównie do firm z branży: lotniczej, 
energetycznej, motoryzacyjnej, oświetleniowej, nieruchomo-
ściowej. 

Wśród klientów wymienić można firmy i instytucje takie jak: 
Kongsberg Automotive S.A., Atmotherm, Wentech, Philips 
Lightning Poland Sp. z o.o., RADMOR S.A., Signify, Zelmotor, 
PHN, Avio-Aero, Instytut Sportu.
  

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

Zespół LATiS dysponuje unikalną infrastrukturą badawczą 
nie tylko w Europie, ale także i jedną z nielicznych na świecie. 
Posiada:  

 � tunel aerodynamiczny do badania opływu łopatek turbin 
 � tunel zmiennej turbulencji 
 � tunel transoniczny 
 � tunel do badań środowiskowych  
 � tunele uzupełniające 
 � klaster obliczeniowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem 

do badań aeroakustycznych i obliczeń strukturalno-przepły-
wowych

 � aparaturę pomiarową, m.in.: wagi aerodynamiczne, czuj-
niki ciśnienia (ok. 1000 punktów pomiarowych), aparaturę  
do pomiaru pól prędkości i poziomu turbulencji, a także apa-
raturę  do wizualizacji przepływu; kamery szybkoklatkowe 
oraz termograficzne; stację szybkiego prototypowania

#AERODYNAMIKA #LOTNICTWO #HYDRODYNAMIKA #AKUSTYKA 
#BADANIA ŚRODOWISKOWE #TUNEL AERODYNAMICZNY #TURBULENCJA 
#OBLICZENIOWA MECHANIKA PŁYNÓW #STEROWANIE PRZEPŁYWEM  

OFEROWANE USŁUGI

 � modelowanie (doświadczalne i  numeryczne) przepływów jedno- 
i wielofazowych ze spalaniem 

 � badania warstwy przyściennej, śladów spływowych i przepływów w kana-
łach międzyłopatkowych 

 � prace studialne i badawcze dotyczące zmniejszenia oporu profilowego 
łopatek, hałasu turbin, sterowania przepływem, przejścia laminarno- 
-turbulentnego oraz procesu oderwania 

 � rozwój metod chłodzenia łopatek turbin 
 � rozwój metodyki pomiaru/wizualizacji szybkozmiennego ciśnienia i pręd-

kości w jedno-, dwu- i trójwymiarowym przepływie ściśliwym 
 � badanie zagadnień hydrodynamicznych 
 � badania nowych rodzajów profili łopatek turbinowych ze zwiększonym 

zakresem przepływu laminarnego i sterownym przejściem laminarno-
-turbulentnym 

 � analiza pracy palisady przy pulsującym ciśnieniu zasilania  
 � analiza chłodzenia łopat turbiny przepływem przez porowaty materiał ło-

paty oraz przez otwory wentylacyjne w ścianach łopaty 
 � analiza pracy palisady z łopatkami o krzywoliniowej krawędzi natarcia, 

łopatkami z klapkami Gurneya, ze skośnymi łopatami  
 � badania sterowania przepływem na przykładzie pojazdu  
 � badania eksperymentalne zjawisk zachodzących w atmosferycznej war-

stwie przyziemnej 
 � zjawiska i modelowanie przepływów jedno- i wielofazowych oraz wymiana 

masy i ciepła w takich przepływach 
 � zagadnienia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń  
 � badania wpływu planowanej zabudowy na straty energii, zmianę lokalnych 

warunków wiatrowych i przewietrzalność okolicznych osiedli 
 � badania wpływu wiatru i charakteru zabudowy na koszty ogrzewania bu-

dynków oraz obciążenia wiatrem  
 � badania modelowe urządzeń i układów przepływowych 
 � walidacja metod numerycznych 
 � rozwijanie metod pomiaru szybkozmiennego ciśnienia i  prędkości 

w jedno-, dwu- i trójwymiarowym przepływie   
 � badania dotyczące pędników elektrowni wiatrowych oraz wdrożenia 

małych urządzeń do produkcji prądu o pionowej osi obrotu pędnika w celu 
zastosowania ich w budowie jednorodzinnej lub małych gospodarstwach 
wiejskich  

WYBRANE PROJEKTY

 � Zaawansowany zespół turbiny ciśnienia o podwyższonej 
sprawności (NCBR, INNOLOT, 2014–2019) 

 � Aktywny system tłumienia drgań pojazdu (NCBR, PBS, 
2015–2019)  

 � AboutFlow – Optymalizacja przepływów niestacjonarnych 
przy wykorzystaniu metody operatora sprzężonego (UE,  
7 Program Ramowy, 2014–2016)  

 � Badania wyznaczające oddziaływanie wiatru na elewację 
i konstrukcję budynku wieżowego w wysokości H=150 
m, zlokalizowanego przy ul. Świętokrzyskiej oraz wpływ 
budynku na komfort wiatrowy przechodniów w jego 
otoczeniu i komfort użytkowników tego budynku (Projekt 
Polsko – Belgijska Pracownia Architektury Sp. z o.o., 2019)     

 � Wykonanie optymalizacji lotniczego profilu skrzydła  
z mechanizacją oraz prób w tunelu aerodynamicznym  
w celu uzyskania charakterystyk profilu niezbędnych dla 
dalszych obliczeń skrzydła  (Ładzińska Sylwia Metal Master, 
2018) 

PATENTY

 � Rotacyjny naddźwiękowy silnik cieplny z komorą spalania 
z wirującą falą detonacyjną (P.430728) 

 � Rotacyjny naddźwiękowy silnik cieplny z komorą spalania 
z  wirującą falą detonacyjną o  zwiększonej sprawności 
(P.430727)

 � Sposób tłumienia drgań nadwozia w czasie szybkiej jazdy 
przez synchronizowane generowanie szybkozmiennych sił 
aerodynamicznych (P.426981) 

 � Uszczelnienie nośnej poduszki gazowej pojazdu kolei 
próżniowej (P.425924) 

mailto:jacek.szumbarski%40pw.edu.pl%20%20?subject=
mailto:jasz%40meil.pw.edu.pl%E2%80%AF%20%0D?subject=
http://www.meil.pw.edu.pl/za/ZA/Laboratory
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ZESPÓŁ SYMULACJI 
NUMERYCZNYCH MES 
W BIOMECHANICE
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
INŻYNIERIA MECHANICZNA; INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

#SYMULACJE NUMERYCZNE MES #MODELE PARAMETRYCZNE TKANEK 
#ODWZOROWANIE GEOMETRII TKANEK #STRUKTURY IMPLANT-KOŚĆ 
#IMPLANTY KRĄŻKÓW MIĘDZYKRĘGOWYCH #PŁYTKI STABILIZUJĄCE ZŁAMANIA 
#SYSTEMY ZESPOLEŃ ŻUCHWY #SYMULACJE PRZEBUDOWY KOŚCI 
#ZUŻYCIE ŚCIERNE IMPLANTÓW #STYMULACJA PRZEWODNICTWEM KOSTNYM

Zespół prowadzi działalność na Wydziale Mechanicz-
nym Energetyki i Lotnictwa PW, w Instytucie Techniki 
Lotniczej i Mechaniki Stosowanej. W skład Zespołu 
wchodzą pracownicy i doktoranci Zakładu Wytrzyma-
łości Materiałów i Konstrukcji, współpracując z ośrod-
kami medycznymi w Polsce. 

Prowadzona od wielu lat działalność Zespołu doty-
czy głównie tworzenia modeli struktur biomecha-
nicznych z  przeznaczeniem do symulacji nume-
rycznych, przeprowadzanych metodą elementów 
skończonych (MES), walidacji modeli numerycz-
nych w  oparciu o  wyniki badań eksperymentalnych  
oraz wykorzystania uzyskanych modeli przy formu-
łowaniu wytycznych w projektowaniu nowych typów 
implantów lub opracowywaniu nowych materiałów  
na implanty.

Wśród partnerów Zespołu wymienić można m.in.:  
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Paleobiolo-
gii PAN, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy 
Instytut Badawczy, Aurismed S.A. oraz Signovia Interna-
tional Sp. z o.o. 

KONTAKT

dr inż. Paweł Borkowski
pawel.borkowski@pw.edu.pl

(+48) 22 234 74 48
www.meil.pw.edu.pl/zwmik/ZWMiK/Badania

 INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � laboratorium metod numerycznych w mechanice konstruk-
cji (dwa pomieszczenia wyposażone w komputerowe stacje 
robocze) 

 � oprogramowanie ANSYS z  licencją Academic Research 
przeznaczone do prowadzenia symulacji numerycznych 
metodą elementów skończonych

WYBRANE PROJEKTY

 � Opracowanie innowacyjnej metody bezpośredniej stymula-
cji struktur ucha wewnętrznego na drodze przewodnictwa 
kostnego (NCBR, projekt realizowany przez konsorcjum: 
WUM - PW - Aurismed S.A. - Signovia International Sp. z o.o., 
2015–2019) 

 � Materiały elastyczne do zastosowania w konstrukcjach im-
plantu dysku międzykręgowego (NCBR, projekt realizowany 
przez Wydział Inżynierii Materiałowej, Wydział Chemiczny, 
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki 
Warszawskiej, 2010–2013) 

 � Opracowanie i weryfikacja właściwości nanokompozytu 
poliuretanowego do zastosowania jako implant krążka 
międzykręgowego (MNiSW, 2009–2010) 

OFEROWANE USŁUGI

 � odwzorowanie geometrii struktur anatomicznych w syste-
mie ANSYS na podstawie przetworzonych danych z obrazo-
wania (CT) (np.: kręgosłup, kość skroniowa, ucho wewnętrz-
ne, żuchwa) 

 � tworzenie modeli parametrycznych wybranych struktur 
kostnych i implantów (kręgosłup, żuchwa, sztuczne krążki 
międzykręgowe, płytki do stabilizacji złamań żuchwy, 
stymulator przewodnictwa kostnego w uchu) 

 � modelowanie numeryczne izotropowych i anizotropowych 
właściwości tkanek oraz zjawisk takich jak: naprężenia 
cieplne, kontakt, plastyczność, lepkosprężystość, hiper-
sprężystość, procesy przebudowy kości, zużycie ścierne 
implantów

 � analizy strukturalne w systemie ANSYS dotyczące zagad-
nień biomechanicznych w zakresie statyki (analizy liniowe 
i nieliniowe) i dynamiki (drgania własne, drgania harmonicz-
ne, analizy stanów nieustalonych)

PATENTY

 � Podatny implant krążka międzykręgowego kręgosłupa 
(Numer patentu/prawa: 401816)

 � Implant krążka międzykręgowego kręgosłupa (Numer 
patentu/prawa: 213019)

mailto:pawel.borkowski%40pw.edu.pl%20?subject=
http://www.meil.pw.edu.pl/zwmik/ZWMiK/Badania
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ZESPÓŁ ROBOTYKI 
I UKŁADÓW 
DYNAMICZNYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA MECHANICZNA;  
AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA

#ROBOT #MANIPULATOR #DYNAMIKA UKŁADÓW MECHANICZNYCH
#SYSTEMY STEROWANIA I PROGRAMOWANIA RUCHU  
#OPTYMALIZACJA #OBLICZENIA NUMERYCZNE  
#UKŁADY WIELOCZŁONOWE #UKŁADY DYNAMICZNE 
#UKŁADY MECHANICZNE #KONSTRUOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 
#PROJEKTOWANIE  MASZYN I URZĄDZEŃ #BIOROBOTYKA #BIOMECHANIKA

Zespół Robotyki i Układów Dynamicznych związany jest 
z Zakładem Teorii Maszyn i Robotów w Instytucie Techniki 
Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicz-
nym Energetyki i Lotnictwa PW. Zainteresowania badawcze 
Zespołu to:

 � robotyka obliczeniowa – planowanie trajektorii, oblicze-
nia dynamiczne i sterowanie robotów manipulacyjnych 
oraz mobilnych,

 � kinematyka i  dynamika układów wieloczłonowych  
– modelowanie, identyfikacja, symulacja i optymalizacja 
złożonych układów mechanicznych,

 � projektowanie układów robotycznych i mechanizmów 
– roboty medyczne, urządzenia rehabilitacyjne, układy 
wykonawcze,

 � biorobotyka i biomechanika – maszyny kroczące, roboty 
humanoidalne, biomechanika pracy oraz zderzeń 
i systemy bezpieczeństwa biernego.

Wśród partnerów Zespołu wymienić można: Przemysłowy 
Instytut Automatyki i Pomiarów, PCO S.A., MESKO S.A., 
ZAP Robotyka oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB. 

KONTAKT

dr hab. inż. Marek Wojtyra, prof. uczelni 
marek.wojtyra@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 56 10 
ztmir.meil.pw.edu.pl/web/Badania 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � LABORATORIUM ROBOTYKI
 ◻ dwa eksperymentalne roboty redundantne KUKA LWR 4+ 

z otwartym układem sterowania, z pomiarem obciążeń narzę-
dzia i przegubów

 ◻ robot KUKA Agilus z pozycjonerem
 ◻ robot Fanuc M10iA z 2-osiowym pozycjonerem i nadgarstkowym 

siłomierzem
 ◻ robot równoległy Fanuc M1iA
 ◻ zestaw do badań zachowań grupowych małych robotów mobil-

nych
 ◻ dwa roboty mobilne Seekur Jr (z manipulatorem)
 ◻ robot mobilny Pionier P3-DX
 ◻ osprzęt: kamery wizyjne, kamery RGB-D podajniki, chwytaki,  

tor testowy
 � LABORATORIUM POMIARÓW, AUTOMATYKI I STEROWANIA

 ◻ komputery pomiarowe NI (PXI 1078, CompactRIO 9038)
 ◻ różnorodne czujniki i karty pomiarowe
 ◻ kamery szybkie (FASTEC TSHRMS, PHANTOM 310v) z osprzętem
 ◻ skaner 3D Smarttech
 ◻ stanowisko testowe PLC (Simatic S7)
 ◻ zestaw badawczy QUANSER
 ◻ zastawy testowe Maxon EPOS2

 � węzeł obliczeniowy ASUS ESC4000 G4 (2x Xeon Gold 6242,  
192GB RDIMM DDD4 2933MHz, NVidia Quadro RTX6000)

 � oprogramowanie własne oraz ADAMS, Matlab, LabView i in.

PATENTY

 � Device for spine correction and measurement system (US 9949884)
 � Urządzenie do przewozu dzieci w pojazdach (PL 236856)
 � Urządzenie do namierzania krótkotrwale nadającego terminala 

abonenckiego (PL 227323)
 � Urządzenie do wymuszania nadawania przez terminale abonenckie 

GSM w celu umożliwienia ich zlokalizowania (PL 227116)
 � Device for Spine Correction (EP2974709A1) 

OFEROWANE USŁUGI

 � badania kinematyki i  dynamiki układów wieloczłonowych 
i robotycznych oraz ich eksperymentalna identyfikacja

 � projektowanie, integracja i optymalizacja konstrukcji manipu-
latorów robotów (w tym medycznych i rehabilitacyjnych) oraz 
robotów mobilnych

 � projektowanie układów robotycznych oraz metod ich stero-
wania na bazie modeli symulacyjnych (model-based design 
and control)

 � doradztwo techniczne w zakresie programowania robotów 
przemysłowych (KUKA, Fanuc) oraz złożonych systemów 
robotycznych

 � badania w zakresie projektowania trajektorii manipulatorów 
i systemów wielorobotowych w środowiskach dynamicznie 
zmiennych

 � rejestracja i analiza ruchu człowieka
 � planowanie i  programowanie ruchu  robotów kroczących, 

kołowych, gąsiennicowych i innych

WYBRANE PROJEKTY

 � PROTEUS – Zintegrowany mobilny system wspomagający 
działania antyterrorystyczne i antykryzysowe (we współpracy 
z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów NCBiR, 
POIG, 2007–2013)

 � SwarmITFix – Self Reconfigurable Intelligent Swarm Fixtures  
for machining flexible  aircrafts parts (we współpracy z WEiTI 
PW, UE, 7 Program Ramowy, 2008–2012)

 � Modelowanie odkształcalnych i nadmiarowych układów wie-
loczłonowych z zastosowaniem obliczeń sekwencyjnych i rów-
noległych (NCN, OPUS, 2013–2017)

 � Hamiltonowskie podejście do efektywnego modelowa-
nia wielkiej skali układów wieloczłonowych z  tarciem  
oraz do obliczeń w czasie rzeczywistym układów robotycznych 
(NCN, OPUS, 2019–2022) 

http://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Metale-niezelazne-i-ich-stopy
http://ztmir.meil.pw.edu.pl/web/Badania
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ZESPÓŁ SYSTEMÓW 
STEROWANIA POCISKÓW 
I RAKIET
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA MECHANICZNA; 
AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA

#SYSTEMY STEROWANIA #TECHNIKA RAKIETOWA  
#POCISKI STEROWANE #UKŁADY WYKONAWCZE STEROWANIA RAKIET  
#MODELOWANIE DYNAMIKI RAKIET I POCISKÓW 

Zespół działa na Wydziale Mechanicznym 
Energetyki i Lotnictwa w Instytucie Techniki 
Lotniczej i MechanikiStosowanej w Zakładzie 
Mechaniki. 

Jego członkowie, korzystając z wieloletniego 
doświadczenia z zakresu techniki rakietowej, 
prowadzą projekty badawcze, a także wykonują 
ekspertyzy dla firm. Prowadozne projekty B+R 
wiążą się z szeroko zakrojonymi pracami nad 
systemami sterowania pocisków i rakiet. 

Zespół współpracuje z firmami z Polskiej Grupy 
Zbrojeniowej (w tym MESKO S.A.), firmami pry-
watnymi krajowymi i zagranicznymi (np. Lock-
heedMartin, THALES), instytutami badawczy-
mi oraz uczelniami zajmującymi się tematyką 
pocisków sterowanych, małymi startupami 
technologicznymi, Ministerstwem Obrony 
Narodowej i Siłami Zbrojnymi RP. 

KONTAKT

dr hab. inż. Robert Głębocki, prof. uczelni  
dr. inż. Mariusz Jacewicz

 robert.glebocki@pw.edu.pl,
mariusz.jacewicz@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 59 33; (+48) 22 234 74 42

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � zweryfikowane badaniami poligonowymi środowisko symu-
lacyjne

 � laboratorium hardware in the loop do badania systemów 
rakietowych

 � autorskie oprogramowanie i  metodyki do identyfikacji  
dynamiki rakiet i pocisków

WYBRANE PROJEKTY

 � Rozwój technologii układów wykonawczych sterowania dla 
rakiet (NCBR, BIO, 2016–2020)

 � Opracowanie gazodynamicznego modułu sterującego, 
precyzyjnego naprowadzania dla pocisku rakietowego 
(NCBR, BIO, 2021–2024)

 � Uniwersalny moduł inercyjnej nawigacji zliczeniowej (IMU) 
do układów sterowania i naprowadzania rakiet (NCBR, BIO, 
2021–2024)

 � Prace badawcze nad rakietą Feniks do zestawu Langusta 
(MESKO S.A., 2016–2019)

 � Impulsowe sterowanie lotem małych inteligentnych poci-
sków przy wykorzystaniu metod naprowadzania opartych 
na sztucznych sieciach neuronowych (MNiSW, 2004–2006)

OFEROWANE USŁUGI

 � modelowanie dynamiki pocisków i  rakiet oraz ich układów  
sterowania

 � opracowanie i badania algorytmów sterowania i autopilotów   
 � analizy wyników prób locie
 � identyfikacja dynamiki lotu rakiet i pocisków sterowanych
 � badania układów wykonawczych sterowania rakiet i pocisków
 � badania systemów w laboratorium hardware in the loop

https://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Szkla-metaliczne
https://www.meil.pw.edu.pl/
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OFEROWANE USŁUGI

 � badania oparte o załogowe i bezzałogowe latające platformy 
badawcze

 � badania platform bezzałogowych w lotach poza horyzont  
- BVLOS

 � testy nowych metod pomiarowych oraz aparatury pomia-
rowej i rejestrującej, używanych do badań w locie statków 
powietrznych

 � badania nowych systemów zasilania w energię elektryczną 
statków powietrznych

 � monitorowanie upraw i dzikich zwierząt
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OŚRODEK BADAŃ 
LOTNICZYCH 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA MECHANICZNA; 
AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA

#LOTNICTWO #SYSTEMY STEROWANIA #BEZZAŁOGOWE SYSTEMY LATAJĄCE  
#DRONY #NAWIGACJA I STEROWANIE #STEROWANIE LOTEM #DYNAMIKA LOTU 
#IDENTYFIKACJA DYNAMIKI OBIEKTÓW LATAJĄCYCH

Ośrodek Badań Lotniczych PW działa na Wydziale  
Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa w Instytucie 
Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej. 

Prace B+R prowadzone w  ośrodku dotyczą za-
gadnień związanych z systemami bezzałogowymi  
oraz małego lotnictwa. W obszarze badań nad BSL 
ośrodek jest centrum kompetencji dla wykorzy-
stania dronów w rolnictwie i leśnictwie. Jednostka 
współpracuje z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, 
Lasami Państwowymi oraz kołami łowieckimi. 

W prowadzonych projektach szczególny nacisk  
kładziony jest na prace związane z  lotami auto-
nomicznymi poza horyzont oraz autonomią pracy 
i współdziałaniem BSLi w powietrzu. 

Kolejnym obszarem badań z zakresu platform zało-
gowych i bezzałogowych są prace B+R nad zmniej-
szeniem oddziaływania lotnictwa na środowisko. 
Działania z tego zakresu koncentrują się na zasto-
sowaniu energii ze źródeł odnawialnych oraz napę-
dów elektrycznych, zwiększeniu efektywności pracy 
silników oraz optymalizacji energetycznej systemów 
nawigacji i sterowania.

Partnerami Ośrodka są firmy z  branży lotniczej 
i  systemów bezzałogowych, uczelnie i  instytuty 
badawcze, samorządy, administracja państwowa, 
oraz Państwowa Straż Pożarna.

KONTAKT

dr hab. inż. Robert Głębocki prof. uczelni  
dr inż. Antoni Kopyt

 robert.glebocki@pw.edu.pl,
antoni.kopyt@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 59 33; (+48) 22 234 74 42

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � lotnisko Politechniki Warszawskiej w  Sierakowie koło 
Przasnysza wraz z infrastrukturą lotniskową

 � laboratorium systemów lotniczych i autonomicznych
 � laboratorium współdziałania systemów bezzałogowych
 � laboratorium systemów BSL dla precyzyjnego rolnictwa 

i leśnictwa
 � laboratorium monitorowania obszarów 
 � laboratorium samolotów i napędów
 � flota dronów i  załogowych platform powietrznych 

przystosowanych do prowadzenia pomiarów i badań w locie
 � laboratorium pomiarowe dla obiektów latających
 � laboratorium obliczeniowe
 � warsztat wyposażony w obrabiarki CNC i drukarki 3D
 � warsztat kompozytów (min. komora cieplna i  maszyna  

do weryfikacji struktur kompozytowych)
 � stanowisko do pomiarów alternatywnych napędów

fo
t. 
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https://www.wim.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Grupy-badawcze/Szkla-metaliczne
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#ELEKTRONIKA DRUKOWANA #ELEKTRONIKA ELASTYCZNA 
#ELEKTRONIKA PAPIEROWA #SENSORY BIOMEDYCZNE #TEKSTRONIKA
#DRUKOWANE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA #DRUKOWANE ANTENY #PRZETWORNIKI 
#POWŁOKI FUNKCJONALNE #NANOMATERIAŁY #NANORURKI WĘGLOWE 
#NANOPROSZKI METALI #GRAFEN #SITODRUK #MIKRODRUK

Zespół Elektroniki Drukowanej działa przy Zakładzie 
Mikro- i  Nanotechnologii na Wydziale Mechatroniki 
PW oraz w  Centrum Zaawansowanych Materiałów 
i  Technologii CEZAMAT. Prowadzi interdyscyplinarne 
badania i prace wdrożeniowe związane z zastosowaniem 
technik drukarskich do wytwarzania elementów i układów 
elektronicznych związane zarówno z  opracowywaniem 
nowatorskich materiałów i  technik ich nanoszenia, jak 
i  udoskonalania oraz tworzenia nowych produktów 
bazujących na opracowywanych technologiach.  

W  obszarze zainteresowań Zespołu znajdują się takie 
działania, jak:

 � opracowywanie nowych materiałów (farb, past 
i  atramentów) drukarskich przeznaczonych  
do wytwarzania warstw przewodzących, dielektrycznych 
lub funkcyjnych (np. zawierających enzymy) 
przeznaczonych do nanoszenia metodami druku –
materiały często zawierają nanomateriały węglowe lub 
nanoproszki metali,

 � budowa oraz modyfikacje urządzeń przeznaczonych do 
druku elementów oraz układów elektronicznych takich 
jak urządzenia do mikrodruku – dostosowywanie maszyn 
poligraficznych do druku elektroniki drukowanej,

 � projektowanie i wdrażanie do produkcji kompletnych 
układów bazujących na technologii elektroniki 
drukowanej – transfer wyników badań ze skali 
laboratoryjnej do skali przemysłowej. 

Dotychczas z usług Zespołu korzystały m.in. laboratoria 
badawcze oraz firmy opracowujące innowacyjne produkty. 
Zespół zaproszony został również do sieci 11 europejskich 
laboratoriów elektroniki drukowanej, we współpracy 
z którymi realizuje projekt EMERGE w ramach programu 
Horyzont 2020.

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska
malgorzata.jakubowska@pw.edu.pl

(+48) 22 234 81 39
www.mchtr.pw.edu.pl

ZESPÓŁ ELEKTRONIKI 
DRUKOWANEJ
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA;  
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA; INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � linia technologiczna do wytwarzania farb, past i atramentów 
drukarskich m.in. mieszadła, homogenizatory ultradźwiękowe, 
wirówki, trójwalcarki

 � linia technologiczna do produkcji serii pilotażowych układów 
elektronicznych w technologii elektroniki drukowanej składająca 
się z sitodrukarek, drukarki aerozolowej, drukarki strumieniowej, 
robota do powlekania natryskowego oraz urządzeń do 
utwardzania warstw m.in. urządzeń konwekcyjnych, pieców 
próżniowych, pieców promiennikowych, suszarek UV

 � zespół urządzeń do charakteryzacji materiałów: farb, past 
i atramentów (m.in. reometry) oraz warstw (m.in. mikroskopy 
optyczne, profilometry, skaningowe mikroskopy elektronowe) 

 � urządzenia do badań niezawodności materiałów m.in. komora 
klimatyczna, komora do szoków termicznych oraz maszyna 
wytrzymałościowa

PATENTY I INNE OSIĄGNIĘCIA

 � Sonda pomiarowa do nasierdziowego monitorowania EKG oraz 
system pomiarowy do nasierdziowego monitorowania EKG 
zawierający taką sondę (P.433596)

 � Rezystancyjny czujnik do wykrywania i  usuwania wilgoci 
(PAT.231484) 

 � Czujnik pH do pomiaru metodą potencjometryczną oraz sposób 
wytwarzania elektrody wskaźnikowej i  sposób wytwarzania 
elektrody odniesienia (P.430147) 

 � Application of carbon nanomaterials for the manufacture of 
intelligent wood products (P.427380, [WIPO ST 10/C PL427380])

 � Method for producing layers of graphene (P.400739, PAT.224415)
 � Multifunctional wood coatings (P.46639GB) 
 � Electromagnetic radiation absorbing panel (PL 223793) 

OFEROWANE USŁUGI

 � opracowywanie materiałów drukarskich na bazie 
nanomateriałów lub innych cząstek funkcjonalnych, 
zaprojektowanych pod konkretne maszyny i zastosowania

 � opracowywanie lub udoskonalanie produktów bazujących 
na technologii elektroniki drukowanej oraz wdrażanie ich 
w środowisku przemysłowym partnera

 � opracowywanie konkretnych kompozycji materiałów 
dostosowanych do zastosowań i technik druku stosowanych 
przez partnera

 � projektowanie i wdrażanie kompletnych układów bazujących 
na drukowanych komponentach elektronicznych i biomedycz-
nych

WYBRANE PROJEKTY

 � Metody i Sposoby Ochrony i Obrony przed Impulsami HPM – 
Absorbery promieniowania elektromagnetycznego – projekt 
realizowany na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa 
(NCBR, 2016–2021)

 � Opracowanie technologii wytwarzania materiałów 
funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach 
fotowoltaicznych (NCBR, TECHMATSTRATEG II, 2019–2022) 

 � Funkcjonalna SSL w  innowacyjnej autorskiej technologii 
Masterpress S.A  – otrzymanie etykiety termokurczliwej 
z elementami drukowanej elektroniki (NCBR, Szybka Scieżka, 
2019–2021)

 � Opracowanie kompozycji metaliczno-polimerowych oraz 
technologii wytwarzania na ich bazie włóknin warstwowych  
o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i filtracyjnych dla 
produktów sanitarnych lub ochrony medycznej (NCBR, Szybka 
ścieżka – Koronawirusy, 2020–2022)

 � Funkcjonalne materiały kompozytowe do   drukowalnych sen-
sorów do telerehabilitacji – Eukines (NCBR, TECHMATSTRA-
TEG III, 2021–2023)

mailto:malgorzata.jakubowska%40pw.edu.pl?subject=
http://www.mchtr.pw.edu.pl
http://www.mchtr.pw.edu.pl/
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#OBRAZOWANIE 3D #METROLOGIA OPTYCZNA 
#POMIAR GEOMETRII OBIEKTÓW W RUCHU #POMIAR GEOMETRII CZŁOWIEKA 
#AUTOMATYZACJA SKANOWANIA 3D #PRZETWARZANIE CHMUR PUNKTÓW 
#WYZNACZANIE STRUKTUR ANATOMICZNYCH

Zespół optycznych pomiarów powierzchni 3D/4D działa 
w Zakładzie Technik Rzeczywistości Wirtualnej Instytutu 
Mikromechaniki i Fotoniki na Wydziale Mechatroniki PW. 
Prowadzi interdyscyplinarne badania i prace wdrożeniowe  
związane z  technikami rzeczywistości wirtualnej 
i  wzbogaconej, szczególnie w  obszarze obrazowania 
3D/4D.

Zagadnieniami szczególnie interesującymi Zespół są:
 � budowa systemów obrazowania 3D/4D z  analizą 

danych oraz prezentacją wyników dla użytkownika 
końcowego, 

 � badania w  obszarze metod i  algorytmów  
do przetwarzania oraz rozpoznawania obiektów/
zdarzeń w scenach 3D/4D,

 � algorytmy i  metody wizualizacji/interakcji 
z użytkownikiem 2D/3D/haptyczne.

Zespół posiada kompetencje zarówno w  obszarze 
konstrukcyjno-projektowym, jak i w zakresie opracowania 
algorytmów przetwarzania danych. Pozwala to zapewnić 
zindywidualizowane podejście do każdego problemu 
badawczego/wdrożeniowego.

Z usług Zespołu skorzystały dotychczas takie organizacje 
i firmy, jak: Telewizja Polska S.A., Muzeum Pałacu 
Króla Jana III w Wilanowie, Centralne Laboratorium 
Kryminalistyczne Policji czy Warszawski Uniwersytet 
Medyczny.

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Robert Sitnik
robert.sitnik@pw.edu.pl

(+48) 22 234 82 83 
www.mchtr.pw.edu.pl

ZESPÓŁ OPTYCZNYCH 
POMIARÓW 
POWIERZCHNI 3D/4D
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
INŻYNIERIA MECHANICZNA; 
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � czterokierunkowy skaner 3D dokonujący pomiarów geometrii 
ciała człowieka z częstotliwością 120 Hz z wykorzystaniem techniki 
z oświetleniem strukturalnym

 � zautomatyzowane stanowisko do skanowania 3D obiektów 
o nieznanej geometrii

 � specjalistyczne, autorskie oprogramowanie do kalibracji 
geometrycznej i pomiarów 3D w zastosowaniach skanowania 3D

 � specjalistyczne, autorskie oprogramowanie FRAMES do 
przetwarzania chmur punktów z pomiarów z łatwą możliwością 
konfiguracji i rozbudowy o nowe funkcjonalności

WYBRANE PROJEKTY

 � System obrazowania 4D ciała człowieka w ruchu – OGX|4DBODY 
(NCBR PBS 3, 2015–2018) – opracowanie modelu systemu do ska-
nowania człowieka w ruchu; dodatkowo opracowanie algorytmów 
do wspomagania diagnostyki w zakresie monitorowania postępów 
terapii ruchowej; aktualnie realizowane wdrożenie w firmie STARS 
IMPRESARIAT FILMOWY S.A.

 � Improving Safety and predictability of complex musculo- 
-skeletal surgery using a patient-specific navigation system 
– TLEMsafe (UE, 7 Program Ramowy, ICT, 2009–2014) – 
opracowanie systemu pomiarowego 4D jako alternatywy do 
pomiarów fotogrametrycznych realizowanych komercyjnym 
systemem Vicon; opracowanie automatycznych algorytmów 
detekcji struktur anatomicznych widzianych na powierzchni 
ciała pacjenta; opracowanie dedykowanego systemu o nazwie 
SPE3D pozwalającego chirurgowi na inspekcję modelu pacjenta  
i zaplanowanie interwencji chirurgicznej w technice rzeczywistości 
wirtualnej

 � Rekonstrukcja przebiegu zdarzenia na podstawie wyglądu 
śladów krwawych (NCBR, BiO, 2012–2017) – opracowanie 
systemu i  metody rekonstrukcji przebiegu zdarzenia  
na podstawie dokumentacji i  analizy śladów krwawych 
w  kontekście dokumentacji 3D, w  celu usprawnienia działań 
dowodowych i wykrywczych organów prowadzących postępowania 
przygotowawcze

 � Badania antropometryczne funkcjonariuszy służb 
podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych (NCBR, BiO, 
2014–2018)  – budowa mobilnego systemu pomiarowego  
do skanowania 3D sylwetki człowieka oraz jej wymiarowania 
do celów odzieżowych

OFEROWANE USŁUGI

 � rozpoznawanie, identyfikacja i  detekcja różnego typu 
obiektów (uszkodzeń, zanieczyszczeń, konkretnych 
elementów) z  zastosowaniem optycznych technik 
pomiarowych 2D/3D/4D

 � budowa systemów obrazowania/skanowania 3D/4D 
z analizą danych oraz prezentacją wyników dla użytkownika 
końcowego – dostosowanych do potrzeb w konkretnym 
zastosowaniu/biznesie

 � opracowanie i  implementacja systemów/aplikacji 
realizujących przetwarzanie danych 3D/4D oraz interfejs 
człowiek-komputer

mailto:robert.sitnik%40pw.edu.pl%0D?subject=
http://www.mchtr.pw.edu.pl
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#OPTYCZNE METODY POMIAROWE #ILOŚCIOWE OBRAZOWANIE FAZOWE 
#MIKROSKOPIA HOLOGRAFICZNA #TOMOGRAFIA HOLOGRAFICZNA 
#BADANIA KOMÓREK I TKANEK #CYFROWA HISTOPATOLOGIA FAZOWA 
#ROZKŁAD SUCHEJ MASY #3D ROZKŁAD WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA

Zespół działa w  Instytucie Mikromechanikii Fotoniki  
na Wydziale Mechatroniki PW. Zajmuje się budową 
mikroskopów i  tomografów optycznych bazujących 
na holografii cyfrowej oraz ich zastosowaniem do 
ilościowego trójwymiarowego obrazowania mikrostruktur 
technicznych i biologicznych. 

Obecnie Zespół dysponuje wieloma autorskimi 
urządzeniami pomiarowymi (demonstratorami 
technologii na poziomie TRL 7), przewyższającymi swoimi 
parametrami tomografy dostępne komercyjnie na rynku 
oraz zweryfikowanymi pod względem metrologicznym. 
Urządzenia te znajdują zastosowanie w  badaniach 
i  kontroli trójwymiarowego rozkładu współczynnika 
załamania w mikroobiektach fotonicznych (światłowody, 
mikrosoczewki i in.)  oraz pomiarach rozkładu gęstości 
suchej masy i monitorowaniu ich zmian w komórkach 
biologicznych i tkankach. Badania mogą być prowadzone 
długofalowo z  inkubacją komórek do 72 godzin 
w poszerzonym obszarze pomiarowym (stitching).

Zespół posiada duże doświadczenie w  aplikowaniu 
i realizacji projektów badawczych (NCN (Maestro), NCBR, 
H2020, FNP (Team, Team-Tech) i zleceń dla firm (w ramach 
ACTPHAST4.0, PhotonHub Europe). Na bieżąco gotów 
jest współpracować lub świadczyć usługi pomiarowe 
w zakresie zastosowań technicznych i biomedycznych. 

Ponadto Zespół jest zainteresowany nawiązaniem 
współpracy z nowymi partnerami do komercjalizacji 
opracowanych rozwiązań. 

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska,  
dr inż. Arkadiusz Kuś

malgorzata.kujawinska@pw.edu.pl,  
arkadiusz.kus@pw.edu.pl

(+48) 22 234 84 89, (+48) 22 234 83 96
www.biophase.pl    

ZESPÓŁ MIKROSKOPII 
I TOMOGRAFII 
HOLOGRAFICZNEJ 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA; 
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � cyfrowy mikroskop holograficzny zaintegrowany z mikroskopem 
światła białego i fluorescencyjnym 

 � tomograf holograficzny do badań próbek technicznych
 � tomograf holograficzny do badań statycznych lub wolnozmiennych 

mikroobiektów  biologicznych
 � tomograf holograficzny do badań szybkozmiennych mikroobiektów 

i procesów biologicznych 
 � unikalne oprogramowanie do tomograficznej rekonstrukcji 3D 

rozkładu współczynnika załamania

WYBRANE PROJEKTY

 � 3DPhase: Phase microscopy and tomography – new approach to 
3D measurements of biological and technological structures (UE, 
FNP, Team, 2012–2016)

 � Platforma holograficznej mikroskopii fazowe (FNP, Impuls, 2015–
2016)

 � Nowa metoda wyznaczania trójwymiarowego rozkładu 
współczynnika załamania z projekcji obiektu zarejestrowanych 
w  silnie ograniczonym zakresie kątowym (NCN, PRELUDIUM, 
2016–2017)

 � NeuroPhase: Metody ilościowego (3D/4D) obrazowania fazy 
w  neuronauce na poziomie komórkowych (NCBR,Bilateralny 
Program Polsko-Tajwański, 2018–2022)

 � BiOpTo: tomograficzny mikroskop fazowy do zastosowań  
w biomedycynie (UE, FNP, Team-Tech, 2018–2022)

 � REVEAL: Mikroskopia neuronowa do badania i kontroli zachowania 
komórek  (UE, Horyzont 2020, 2021–2024)

OFEROWANE USŁUGI

 � badania technicznych mikroobiektów fazowych, 
w szczególności wyznaczanie trójwymiarowego rozkładu 
współczynnika załamania w światłowodach, falowodach 
i innych mikroobiektach fotonicznych

 � badania biologicznych mikroobiektów (komórek, 
hodowli komórkowych i  tkanek) w  trybie statycznym, 
time-laps i dynamicznym, w szczególności wyznaczania 
i  monitorowania zmian w  rozkładzie współczynnika 
załamania (i gęstości suchej masy) 

 � budowa mikroskopów holograficznych i tomograficznych 
dedykowanych do zastosowań medycznych i technicznych

 � projektowanie i  wytwarzanie obiektów kalibracyjnych  
dla mikroskopii i tomografii fazowej

PATENTY I INNE OSIĄGNIĘCIA

 � Wzorzec rozkładu współczynnika załamania (P.4299994)
 � Refractive index distribution standard (PCT/IB2020/054772)
 � Złoty medal na targach iENA 2018 International Trade Fair 

-Ideas-Inventions-New Products- Nuremberg za wynalazek 
Holographic optical tomography system for biological 
applications

 � 2021 SPIE Denis Gabor Award za osiągnięcia w obszarze 
optyki dyfrakcyjnej 

mailto:malgorzata.kujawinska%40pw.edu.pl?subject=
mailto:arkadiusz.kus%40pw.edu.pl%0D?subject=
http://www.biophase.pl
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#MIKROSKOPIA OPTYCZNA #METROLOGIA OPTYCZNA 
#OBRAZOWANIE OBLICZENIOWE #OBRAZOWANIE BIOMEDYCZNE 
#OBRAZOWANIE KOMÓREK BIOLOGICZNYCH #DEEP LEARNING
#MIKROSKOPIA INTERFERENCYJNA #ANALIZA OBRAZÓW PRĄŻKOWYCH 
#ADAPTACYJNA ANALIZA DANYCH #MACHINE LEARNING

Zespół Ilościowej Mikroskopii Obliczeniowej prowadzi 
badania w  Zakładzie Inżynierii Fotonicznej Instytutu 
Mikromechaniki i Fotoniki na Wydziale Mechatroniki PW. 

W obszarze jego zainteresowań znajdują się m.in.:
 � bez-znacznikowe ilościowe obrazowanie preparatów 

biologicznych,
 � pomiary parametrów komórek,
 � wysokorozdzielcze obrazowanie w  dużym polu 

widzenia,
 � pomiary struktur półprzewodnikowych
 � badania z zakresu przetwarzania i analizy obrazów 

(danych z  optycznych układów pomiarowych,  
t j .  mikroskopów, interferometrów etc.) , 
w szczególności obrazów prążkowych,

 � badania i  pomiary półprzewodnikowych struktur 
krzemowych (statyczne i dynamiczne).

Zespół współpracuje z Instytutem Medycyny Doświad-
czalnej i  Klinicznej PAN w  zakresie badania komórek 
macierzystych i  komórek nerwowych. Bada  również 
potencjalne procesy dostarczania leków do komórek.  
 
Ponadto Zespół realizował lub realizuje wspólne przedsię-
wzięcia z uczelniami, w tym: Uniwersytet w Walencji, The 
Arctic University of Norway,  Nanjing University of Science 
and Technology, University of Technology Sydney, Kaunas 
Technical University oraz z firmami, w tym: Italray (Wło-
chy), Difrotec (Estonia) czy Chishine 3D (Chiny).

KONTAKT

dr inż. Maciej Trusiak
maciej.trusiak@pw.edu.pl

(+48) 22 234 85 08
www.zif.mchtr.pw.edu.pl,

www.mchtr.pw.edu.pl

GRUPA ILOŚCIOWEGO 
OBRAZOWANIA 
OBLICZENIOWEGO (GIOO)
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA;  
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

Z usług Zespołu korzystali dotychczas zarówno klienci zainteresowani 
bezkontaktowymi pomiarami struktur półprzewodnikowych 
(nanometryczne pomiary wysokości), jak i laboratoria biologiczne 
zainteresowane bezznacznikowym i  ilościowym obrazowaniem 
komórek biologicznych.

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � mikroskop interferencyjny wspólnej drogi
 � fourierowski mikroskop ptychograficzny
 � bezsoczewkowy mikroskop Gabora
 � specjalistyczne oprogramowanie do analizy danych interferencyj-

nych i holograficznych

WYBRANE PROJEKTY

 � [PHAICELL] Koherentna mikroskopia z  ilościowym kontrastem 
fazowym: powrót do podstaw i zaproponowanie nowej techniki 
numerycznej rekonstrukcji z zastosowaniem do zaawansowanego 
obrazowania biomedycznego bez znaczników (NCN, OPUS 19, 
2021–2025)

 � Numerycznie zaawansowana demodulacja fazy i  amplitudy na 
potrzeby interferencyjnej mikroskopii optycznej z  elementami 
tomografii (NCN, OPUS 13, 2018–2021)

 � Rozwój metody transformacji Hilberta-Huanga na potrzeby 
metrologii optycznej (NCN, PRELUDIUM, 2015–2017)

OFEROWANE USŁUGI

 � przetwarzanie i  analiza obrazów (np. interferencyjnych, 
holograficznych)

 � ilościowe obrazowanie komórek biologicznych  
bez konieczności barwienia

 � zwiększenie rozdzielczości mikroskopu świetlnego przez 
zastosowanie ptychografii

 � nanometryczne pomiary struktur półprzewodnikowych
 � nieinwazyjne śledzenie i analiza dynamicznych obiektów 

w  dużej objętości pomiarowej (np. żywych komórek 
lub mikrocząsteczek w  zawiesinie) z wykorzystaniem 
bezsoczewkowego mikroskopu Gabora

 � obrazowanie 3D przezroczystych próbek biomedycznych 
(np. komórek nerwowych i macierzstych) i technicznych 
metodą wykorzystującą interferencję w układzie wspólnej 
drogi

 � analiza danych mikroskopowych z wykorzystaniem 
algorytmów sztucznej inteligencji: uczenia maszynowego 
(ang. machine learning) i uczenia głębokiego (ang. deep 
learning)

INNE OSIĄGNIĘCIA

 � Brązowy medal na targach iENA 2018 w  Norymberdze  
za wynalazek „Metoda obliczeniowa wspomagająca polowe 
optyczne techniki pomiarowe”

mailto:maciej.trusiak%40pw.edu.pl%0D?subject=
http://zif.mchtr.pw.edu.pl/
http://www.mchtr.pw.edu.pl
http://www.mchtr.pw.edu.pl/
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ZESPÓŁ MATERIAŁÓW 
INTELIGENTNYCH 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA MECHANICZNA; INŻYNIERIA MATERIAŁOWA;
INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT;
INFORMATYKA; AUTOMATYKA I ROBOTYKA
 
#MATERIAŁY INTELIGENTNE #MATERIAŁY GRANULOWANE 
#ROBOTYKA MIĘKKA #BADANIA EKSPERYMENTALNE #ROBOTYKA
#TŁUMIENIE DRGAŃ #METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH MES 
#METODA ELEMENTÓW DYSKRETNYCH DEM #MODELOWANIE
#METODY NUMERYCZNE #IDENTYFIKACJA PARAMETRYCZNA 
#METODY HEURYSTYCZNE #PARTICLES IMPACT DAMPERS

Zespół Materiałów Inteligentnych działa na Wydziale 
Samochodów i Maszyn Roboczych PW, w Instytucie 
Podstaw Budowy Maszyn. Jego członkowie tworzą 
Laboratorium Zastosowań Materiałów Inteligent-
nych, którego obszarem zainteresowań w aplikacjach  
inżynierskich są materiały nieklasyczne, jak: materiały  
inteligentne (pakowane próżniowo granulaty, ciecze 
ME, stałe paliwa rakietowe, Particles Impact Dampers). 

Specjalizuje się w wykorzystywaniu wspomnianej 
grupy materiałów w kontrolowanym tłumieniu drgań  
oraz w robotyce. Jego członkowie prowadzą zarówno 
badania empiryczne (wytrzymałościowe/reologiczne 
z wykorzystaniem wizyjnych metod bezstykowych),  
jak i złożone analizy numeryczne m.in. z wykorzystaniem 
MES oraz DEM. 

Zespół zaprojektował, wykonał i opatentował wiele  
innowacyjnych urządzeń umożliwiających kontrolowa-
ne tłumienie drgań i hałasu. Prowadził i realizował liczne 
projekty badawcze (NCN i NCBR). 

Jego ugruntowana pozycja w kraju i za granicą opiera 
się na współpracy z takimi ośrodkami, jak: IPPT PAN, 
WiTPiS, ITS, IPO, University of Bristol, Oakland Univer-
sity, University of Cambridge, University of Perpignan, 
TU Berlin.

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Robert Zalewski 
dr inż. Piotr Bartkowski

robert.zalewski@pw.edu.pl
piotr.bartkowski@pw.edu.pl

(+48) 234 78 27 
www.simr.pw.edu.pl

  OFEROWANE USŁUGI

 � badania empiryczne materiałów (wytrzymałościowe, zmęczenio-
we, reologiczne)

 � analizy numeryczne i analityczne
 � ekspertyzy z zakresu materiałów inteligentnych i innych dziedzin 

mechaniki
 � poszukiwanie nowych rozwiązań z zakresu robotyki miękkiej
 � projektowanie dedykowanych materiałów i urządzeń inteligent-

nych 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � wiele specjalistycznych stanowisk badawczych do badania ele-
mentów drgających (drgania skrętne i poprzeczne) z różnymi 
typami wymuszeń (siłowymi, impulsowymi i kinematycznymi)

 � tworzenie własnego oprogramowania do modelowania Metodą 
Elementów Dyskretnych (DEM) z wykorzystaniem komercyjnych 
kodów Yade lub Matematica

 � maszyna wytrzymałościowa wraz z systemem DATEC do pomiaru 
pół odkształceń metodą DIC

 � wysokorozdzielcza kamera termowizyjna 
 � oscyloskopy, generatory sygnałów, zasilacze 
 � drukarka 3D umożliwiająca drukowanie obiektów o znaczących 

rozmiarach 

PATENTY

 � Układ badania procesu spalania ładunku stałego paliwa rakie-
towego zawierającego sproszkowany metal, umieszczonego  
w komorze spalania z układem zapłonowym i czujnikiem ciśnie-
nia, posiadającym źródło pola magnetycznego (P.410235)

 � Wieloosiowy adaptacyjny absorber energii zderzenia (PL 231274 
B1)

 � Adaptacyjny tłumik drgań pracujący na bazie pakowanych 
próżniowo granulatów, Wynalazek Chroniony (PL 236767) 

WYBRANE PROJEKTY

 � Monitorowanie stanu technicznego konstrukcji i ocena  
jej żywotności (POIG, 2008)

 � Badania i opracowanie konstrukcji układu tłumienia drgań z wy-
korzystaniem inteligentnych tłumików magnetoreologicznych 
dedykowanych dla podstawy uniwersalnej obiektu specjalnego 
(INNOTECH, NCBR, 2013–2015)

 � Aktywny system tłumienia drgań pojazdu (PBS3, MNiSW, 2015–
2019)

 � Opracowanie metodologii modelowania pakowanych próżniowo 
granulatów (MNiSW, NCN 2017–2020)

 � Technologie autonomicznej rekonfiguracji materiałów  
w pojazdach (MNiSW, PBS3, 2015–2018)

 � Stanowisko do hamowania pocisków o wysokiej energii (DOBR-
-BIO10, 2019)

 � Opracowanie metodologii modelowania Pakowanych Próżniowo 
Granulatów (NCN, PRELUDIUM 12, 2017–2021) 

http://www.simr.pw.edu.pl
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POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ZESPÓŁ INŻYNIERII 
POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH 
I HYBRYDOWYCH

INŻYNIERIA MECHANICZNA;  
AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA;
INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT 

Zespół funkcjonuje na Wydziale Samochodów  
i Maszyn Roboczych PW, a jego działalność wpisuje 
się w obszar „Inteligentny, ekologiczny i zintegrowa-
ny transport”, w szczególności w zakresie energo-
efektywnych i proekologicznych napędów pojazdów 
hybrydowych i elektrycznych, z uwzględnieniem 
problematyki ich infrastruktury i autonomizacji. 

Główne obszary badawcze:
 � analizy energetyczne pojazdów elektrycznych  

i hybrydowych,
 � badania eksperymentalne, modelowanie oraz 

projektowanie układów napędowych pojazdów 
elektrycznych i hybrydowych, w tym układów 
napędowych z ogniwami paliwowymi,

 � diagnostyka i sterowanie pracą komponentów 
układów napędowych pojazdów elektrycznych 
i hybrydowych,

 � systemy magazynowania energii pojazdów elek-
trycznych i hybrydowych,

 � dynamika i stateczność ruchu pojazdów z wielo-
silnikowym napędem elektrycznym,

 � współpraca pojazdów elektrycznych z siecią 
elektroenergetyczną typu Smart Grid,

 � autonomizacja pojazdów elektrycznych oraz ich 
funkcjonowanie w inteligentnych systemach 
transportowych.

Przykładem zrealizowanej przez zespół usługi jest 
opracowanie koncepcji oraz analiza nowoczesne-
go układu napędowego dla elektrycznego samo-
chodu dostawczego o rozszerzonym zasięgu jazdy  
dla PRO-TEC Car Security System Albert Marczak. 

KONTAKT

dr hab. inż. Jacek Dybała, prof. uczelni 
jacek.dybala@pw.edu.pl 

(+48) 607 752 798 
www.simr.pw.edu.pl/Instytut-Pojazdow-
i-Maszyn-Roboczych/Struktura/Zaklad-

Napedow-Wielozrodlowych
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#ELEKTROMOBILNOŚĆ 
#UKŁADY NAPĘDOWE POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH I HYBRYDOWYCH 
#ANALIZY ENERGETYCZNE POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH I HYBRYDOWYCH 
#TECHNOLOGIE PRZETWARZANIA I MAGAZYNOWANIA ENERGII

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � stanowiska do badań:
 ◻ elektrycznych i hybrydowych układów napędowych (szere-

gowego, równoległego, z przekładnią planetarną) 
 ◻ przekładni mechanicznych w napędach elektrycznych  

i hybrydowych 
 ◻  źródeł prądu (baterii, superkondensatorów, ogniwa pali-

wowego PEM) 
Zespół dysponuje również mobilnym stanowiskiem badawczym 
– pojazdem elektrycznym o wielosilnikowym napędzie.

ZREALIZOWANE PROJEKTY

 � Safe and green road vehicles (MNiSW, SAGE) 
 � Zwiększenie sprawności napędu poprzez zastosowanie kom-

ponentów energoelektrycznych o zwiększonej niezawodności 
i bezpieczeństwie – IDEAS (NCBR, ENIAC) 

 � Opracowanie systemu mechatronicznego do badań układu 
napędowego z ogniwem paliwowym PEM, baterią elektroche-
miczną i silnikiem trakcyjnym (KBN, 2005–2008)

 � Sterowanie rozdziałem mocy w pojazdach elektrycznych 
hybrydowych (projekt własny, 2010–2013)

 � Badania i analiza nowej generacji płyt ściennych z materiała-
mi zmiennofazowymi oraz opracowanie systemu wytwarzania 
energii opartego na panelach fotowoltaicznych przeznaczo-
nego do stosowania w kontenerach i zabudowach mobilnych 
(RPOWM, Prosperita Sp. z o.o., 2018)

INNE OSIĄGNIĘCIA

 � Członkostwo w Advisory Board, europejskim programie TRA 
VISIONS 

 � Koordynacja działalności Polskiego Towarzystwa Pojazdów 
Ekologicznych (PTPE) 

 � Złoty Medal za Rower z Napędem Mechaniczno-Elektrycznym, 
World’s Inventions Exhibition Eureka, Brussels, 1997 

 � Nagroda Fiat Chrysler Automobiles (FCA) za pracę magister-
ską „Modelowanie procesu kogeneracji energii z wykorzysta-
niem badań stanowiskowych na silniku Stirlinga”, Warszawa, 
2017 

OFEROWANE USŁUGI

 � badania, ekspertyzy i analizy: 
 ◻ hybrydowych układów napędowych i ich komponentów 
 ◻ elektrycznych układów napędowych i ich komponentów 
 ◻ przekładni mechanicznych CVT 
 ◻ źródeł prądu (baterii, superkondensatorów, ogniwa paliwo-

wego PEM) 
 ◻ rynku dla magazynów energii z uwzględnieniem wskaźników 

techniczno-ekonomicznych 
 ◻ dla rządowych i pozarządowych instytucji think-tankowych  

w zakresie rozwoju elektromobilności, magazynowania ener-
gii, Smart Grids, urządzeń generacji rozproszonej oraz bilanso-
wania OZE, a także ich oddziaływania na środowisko 

 � ocena i rozwój technologii oraz produktów dla celów elektromo-
bilności i ekologicznego transportu drogowego 

PATENTY 

 � Hybrydowy układ napędowy (PL 207072 B1) 
 � Hybrydowy elektryczny układ napędowy pojazdu wspomagany  

przez zespół silnik spalinowy – generator (PL 209457 B1) 
 � Hybrydowy układ napędowy (PL 210004 B1) 
 � Urządzenie zespolonego sprzęgła-hamulca sterowanego elektro-

magnetycznie (PL 210745 B1) 
 � Sposób diagnozowania nieprawidłowości w pracy układów me-

chanicznych poruszających się obiektów (PL 222383 B1) 
 � Sposób określania stanu wytężenia materiału na podstawie 

histerezy magnetomechanicznej (PL 222599 B1) 
 � Sterowana przekładnia pasowa (PL 222644 B1) 

http://www.simr.pw.edu.pl/Instytut-Pojazdow-i-Maszyn-Roboczych/Struktura/Zaklad-Napedow-Wielozrodlowych
http://www.simr.pw.edu.pl/Instytut-Pojazdow-i-Maszyn-Roboczych/Struktura/Zaklad-Napedow-Wielozrodlowych
http://www.simr.pw.edu.pl/Instytut-Pojazdow-i-Maszyn-Roboczych/Struktura/Zaklad-Napedow-Wielozrodlowych
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ZESPÓŁ RECYKLINGU 
POJAZDÓW I MASZYN 
ROBOCZYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA MECHANICZNA; INŻYNIERIA MATERIAŁOWA; 
INŻYNIERIA CHEMICZNA

#ODZYSK SUROWCOWY #ODZYSK MATERIAŁOWY #RECYCLING 
#ODZYSK Z ODZYSKIEM ENERGII #PRZETWARZANIE #OZE #ODPADY
#SUROWCE ODPADOWE #POJAZDY I MASZYNY ROBOCZE #SEPARACJA 
#ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW #PROJEKTOWANIE TECHNOLOGII 
#IDENTYFIKACJA MATERIAŁÓW #SORTOWANIE #PALIWA ALTERNATYWNE

Zespół Recyklingu Pojazdów i Maszyn Roboczych PW  
zlokalizowany jest na Wydziale Samochodów i Maszyn 
Roboczych, w Instytucie Podstaw Budowy Maszyn. 

Obszary zainteresowań Zespołu dotyczą:
 � projektowania maszyn i urządzeń dedykowanych 

procesom odzysku i recyklingu maszyn roboczych 
i pojazdów,

 � badań fizykochemicznych i mechanicznych materii 
odpadowej, w szczególności materiałów polimero-
wych: tworzyw sztucznych i kompozytów,

 � biologicznie czynnych metod zagospodarowania 
materii surowcowej,

 � paliw alternatywnych.

Współorganizował seminaria i  spotkania wymiany  
doświadczeń Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samo-
chodów w latach 2003–2009.

Jego partnerami przemysłowi dotychczas były m.in.: 
Wastech Recycling Sp. z o.o., Siglo Sp. z o.o.

KONTAKT

dr hab. inż. Piotr Żach, prof. uczelni
piotr.zach@pw.edu.pl

(+48) 22 234 82 55
www.simr.pw.edu.pl 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � LABORATORIUM FIZYKOCHEMII MATERIAŁÓW
 ◻ urządzenia i aparatura do identyfikacji, roztwarzania, 

analizy, oceny i badania meteriałów metalowych, nie-
metalowych, tworzyw sztucznych i kompozytów 

 ◻ weryfikacja zanieczyszczeń stałych i strukturalnych, sta-
rzenia i wpływu czynników zewnętrznych na zachowanie 
się materiałów

 ◻ projektowanie i wytwarzanie nowych struktur i surow-
ców

 � LABORATORIUM REOLOGII I WYTRZYMAŁOŚCI MATERIA-
ŁÓW

 ◻ badania reologiczne i wytrzymałościowe materiałów 
metalowych, niemetalowych, tworzyw sztucznych  
i kompozytów wraz z oceną przetwarzanych surowców 
odpadowych i nowo zaprojektowanych materiałów

 � LABORATORIUM TECHNOLOGII KONSTRUKCJI
 ◻ opracowywanie i wytwarzanie układów i linii technolo-

gicznych, ciągów przetwórczych, gniazd produkcyjnych 
zorientowanych na procesy separacji, identyfikacji, 
transportu, sortowania, mycia, przetwarzania, mielenia, 
rozdrabniania, homogenizacji itd.

 � specjalistyczne oprogramowanie parametryczne CAD/
CAM/FEM

WYBRANE PROJEKTY

 � Ocena zużycia energii w cyklu funkcjonowania rozproszonej 
instalacji przetwarzania energii – Opracowanie zintegrowa-
nych technologii wytwarzania paliw i energii biomasy, odpa-
dów rolniczych i innych (NCBR, 2010–2016)

 � Innowacyjne technologie przetwarzania odpadowych  
tworzyw sztucznych – Opracowanie innowacyjnej technolo-
gii odzysku szkła z bezpiecznych szyb klejonych (RPO WM 
na lata 2014–2020, 2018)

 � Opracowanie innowacyjnej technologii odzysku polime-
rów z odpadowego szkła laminowanego (NCBR, „Ścieżka  
dla Mazowsza”,  POIR, od 2020)

OFEROWANE USŁUGI

 � projektowanie maszyn i  urządzeń dedykowanych procesom 
odzysku i recyklingu maszyn roboczych i pojazdów

 � ekspertyzy i wycena maszyn i urządzeń
 � projektowanie technologii przemysłowych odzysku i recyklingu 

maszyn roboczych i pojazdów
 � identyfikacja i oznaczanie surowców odpadowych
 � opracowanie procesów chemicznych i metod mechanicznego prze-

twarzania odpadów
 � projektowanie metod przetwarzania surowców i materii odpadowej  

do postaci produktów – zmiana statusu odpadu, w szczególności  
materiałów polimerowych: tworzyw sztucznych i kompozytów

 � identyfikacja i projektowanie sposobów oczyszczania i separacji  
surowcowej materii odpadowej, w szczególności materiałów poli-
merowych: tworzyw sztucznych i kompozytów

 � opracowanie dostosowanych maszyn i urządzeń do realizacji ozna-
czonych etapów recyklingu 

 � projektowanie współbieżnie realizowanych metod przetwarzania  
surowców z odzyskiem energii – kogeneracja, trójgeneracja

 � ocena ekonomiczności technologii
 � dobór technologii odzysku i recyklingu do danej aplikacji
 � fizykochemiczne i mechaniczne materii odpadowej, w szczególno-

ści materiałów polimerowych: tworzyw sztucznych i kompozytów
 � modelowanie procesów technologicznych odzysku i recyklingu 

surowców
 � wykonywanie demonstratorów maszyn i urządzeń, prototypów cią-

gów technologicznych
 � przygotowywanie (doradztwo w przygotowaniu) aplikacji, wnio-

sków, o współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu przetwarzania 
i recyklingu surowców odpadowych

 � wykonywanie ocen technicznych i przygotowywanie opinii o inno-
wacyjności

PATENT

 � Sposób recyklingu i  odzysku surowców z  maszyn, urządzeń 
i odpadów RTV i AGD oraz linia technologiczna do realizacji tego 
sposobu (EP 17460062.7)

http://www.simr.pw.edu.pl
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ZTW – MES 
ZESPÓŁ METOD 
NUMERYCZNYCH 
ZAKŁADU TECHNIK 
WYTWARZANIA 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
INŻYNIERIA MECHANICZNA; INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT; 
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA; 
AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA; 
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA; INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

#CAD/CAM/MES #PROJEKTOWANIE #ANALIZY #WYTWARZANIE 
#KONSTRUKCJE CIENKOŚCIENNE #TWORZYWA SZTUCZNE – KOMPOZYTY 
#MODYFIKACJE #OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI #IMPLANTY MEDYCZNE
#UTRATA STATECZNOŚCIWYBOCZENIE #BADANIA KONSTRUKCJI  
I MATERIAŁÓW #STATYCZNE I DYNAMICZNE, NIELINIOWE I TERMICZNE 
#ANALIZY SZTYWNOŚCIOWO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

Zespół ZTW - MES znajduje się na Wydziale Samocho-
dów i Maszyn Roboczych PW, w Instytucie Podstaw  
Budowy Maszyn. 

Realizuje prace na rzecz podmiotów prawnych i fizycz-
nych w zakresie wykonywania analiz symulacyjnych 
zjawisk występujących w konstrukcjach maszyn, 
urządzeń i konstrukcji w zakresie statycznym i dyna-
micznym, z uwzględnieniem materiałów klasycznych 
i nowych struktur polimerowych, ceramicznych, 
kompozytowych i hybrydowych celem potwierdzenia 
sformułowanych założeń konstrukcyjnych i sztyw-
nościowo–wytrzymałościowych, oznaczenia zjawisk 
krytycznych oraz przeprowadzenia optymalizacji pracy 
urządzeń.

Był organizatorem konferencji i seminariów 
naukowych, w tym: II Krajowej Konferencji Naukowej 
„Szybkie prototypowanie. Modelowanie – Wytwarzanie 
– Pomiary” (2016), „Trwałość połączeń spawanych: 
Nowe metody – Nowe narzędzia – Nowe możliwości”, 
BUD-SOFT (2017), „Konstrukcje cienkościenne 
prezentacja dorobku, doświadczeń oraz możliwości 
badawczych” (2018).

Partnerami Zespołu są m.in. Faurecia Automotive 
Polska S.A., Megaterm Sp. z o.o., Alnor Systemy Wen-
tylacji Sp. z o.o., AFT Sp. z o.o., AMZ Kutno, Gumet Sj.  
Sp. k., Autivox. Sp. z o.o., Fabryka Urządzeń Dźwigo-
wych Sp. z o.o. w Bolęcinie, Autosan Sp. z o.o., Gajek 
Engineering. Turbiny wodne, Evergrip Sp. z o.o., Gre-
novi Sp. z o.o. Sp. k., Przedsiębiorstwo Budowlane 
„JANBUD” Sp. z o.o., Wallstein GmbH, ME-TALTECH  
Sp. z o.o., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., P.P.H.U. 
Olecko, Protektor S.A., Polską Spółką Gazownictwa  
Sp. z o.o., PHU SADDAR, Zircon Poland Sp. z o.o.

KONTAKT

dr hab. inż. Piotr Żach, prof. uczelni
piotr.zach@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 82 55
www.simr.pw.edu.pl 

https://repo.pw.edu.pl/info.
seam?affil=&tab=&id=WUT59865&lang=pl 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � LABORATORIUM WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW
 ◻ maszyny wytrzymałościowe: hydrauliczna dwuosiowa (rozcią-

ganie ze skręcaniem), obciążenia cykliczne oraz mechaniczna 
jednoosiowa

 ◻ stanowisko do badania pełzania
 ◻ komora klimatyczna
 ◻ sprzęt pomiarowy: optyczny system pomiaru odkształceń, 

ekstensometry dotykowe, szeroki zakres czujników siły  
i momentu

 � PRACOWNIA WIBROAKUSTYKI
 ◻ komora bezechowa
 ◻ komora pogłosowa
 ◻ stanowisko do badania dynamiki układów przeniesienia mocy
 ◻ wzbudnik elektrodynamiczny o nośności statycznej 100 kg
 ◻ rura impedancyjna
 ◻ sprzęt pomiarowy: analizatory wielokanałowe; laserowe 

mierniki drgań skrętnych, prędkości, przyspieszeń, mikrofony, 
akcelerometry, kierunkowe i dookólne źródła dźwięku

 � stacje robocze i oprogramowanie
 ◻ SolidWorks
 ◻ Abaqus CAE
 ◻ Ansys
 ◻ HyperMesh
 ◻ Mathematica

WYBRANE PROJEKTY

 � Opracowanie lekkiej zabudowy do samochodów dostawczych 
(POIR, 2019)

 � Ważące platformy pomiarowe o wysokim potencjale innowacyj-
nym (POIR, dla MEGATERM PLUS Sp. z o.o., 2016–2018)

 � Zaprojektowanie i wytworzenie typoszeregu polimerowych belek 
pomiarowych (POIG, dla MEGATERM PLUS Sp. z o.o., 2011–2015)

 � Strukturalna charakterystyka nieliniowego tłumienia materiałów 
polimerowych (MNiSW, 2009–2011)

  OFEROWANE USŁUGI

 � CAD/CAM/MES Projekty, analizy, badania, wdrożenia  
od podstaw oraz modyfikacje i optymalizacje:

 ◻ konstrukcje cienkościenne
 ◻ konstrukcje maszyn i urządzeń
 ◻ struktury: 

 ◻ warstwowe
 ◻ uzyskane za pomocą druku 3D
 ◻ do zastosowań medycznych: modelowanie 

elementów twarzoczaszki, płyt łączących, implantów
 � ocena sztywności i wytrzymałości konstrukcji – analizy MES:

 ◻ statyczne, dynamiczne, termiczne
 ◻ zagadnienia nieliniowe: 

 ◻ nieliniowe (hiperelastyczne) modele materiałów 
 ◻ duże deformacje i odkształcenia 
 ◻ kontakt

 � badania materiałów i struktur:
 ◻ ocena sztywności i wytrzymałości
 ◻ identyfikacja właściwości mechanicznych materiałów 

metalowych i tworzyw sztucznych
 � programowanie i automatyzacja

PATENTY

 � Polymer measuring beam (US 10663359 B2)
 � Belka tensometryczna i sposób wykonania belki tensome-

trycznej (PL 218144)
 � Przekładnia stożkowa obiegowa różnicowa (PL 214551)
 � Polimerowa płyta pomiarowa platformy wagowej i sposób 

wytwarzania polimerowej płyty pomiarowej platformy 
wagowej (PL 414679)

 � Belka pomiarowa i sposób wykonania belki pomiarowej  
(PL 223819)

http://www.simr.pw.edu.pl
https://repo.pw.edu.pl/info.seam?affil=&tab=&id=WUT59865&lang=pl
https://repo.pw.edu.pl/info.seam?affil=&tab=&id=WUT59865&lang=pl
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ZESPÓŁ TECHNOLOGII 
PRZYROSTOWYCH  
I DRUKU 3D
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA;
INŻYNIERIA MECHANICZNA

#DRUK 3D #TECHNOLOGIE PRZYROSTOWE 
#ADDITIVE MANUFACTURING #FDM #FUSED DEPOSITION MODELING 
#FFF #FUSED FILAMENT FABRICATION #SLS #SELECTIVE LASER SINTERING

Zespół Technologii Przyrostowych i Druku 3D pracuje 
na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych PW,  
w Instytucie Podstaw Budowy Maszyn. 
 
Jego obszary zainteresowania dotyczą:

 � projektowania części pod technologie przyrostowe 
(druk 3D) FDM/FFF i SLS,

 � wyboru technologii przyrostowej (druku 3D) i mate-
riału modelowego,

 � badania wydruków z technologii FDM/FFF i SLS  
z termoplastów twardych i elastomerów od strony 
wytrzymałościowej, metrologicznej, temperaturo-
wej,

 � modelowania procesu druku 3D FDM/FFF,
 � wykonywania prototypów w technologiach przyro-

stowych FDM/FFF, SLS.

Dotychczasowymi partnerami Zespołu są następujące 
firmy: Wadim Plast Sp. z o.o., DPS Software Sp. z o.o.,  
SMARTTECH Sp. z o.o., CadXpert P. Gurga M. Dukat 
Sp. j., Smart Solutions Sp. z o.o. oraz instytucje: 
Szpital Miejski w Olsztynie, Centrum Medyczne MML  
oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny. 

KONTAKT

dr inż. Przemysław Siemiński
przemyslaw.sieminski@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 86 81
www.simr.pw.edu.pl  

www.simr.pw.edu.pl/ipbm-ztw 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � 16 drukarek 3D stosujących technologię przyrostową FFF 
„Monkeyfab PRIME” o objętości roboczej 200 x 200 x 180 
mm (w tym jedna dwugłowicowa), stoliki podgrzewane  
do 110°C, max. temp. dyszy do 250°C

 � jedna drukarka 3D stosująca technologię przyrostową 
FFF „Builder 3D DUAL FEED” z możliwością mieszania  
2 materiałów modelowych (objętość robocza 220 x 210  
x 170 mm)

 � jedna profesjonalna drukarka 3D FDM Dimension 1200 BST 
firmy Stratasys z zamkniętą wygrzewaną komorą roboczą, 
max. budowany obiekt to 254 x 254 x 305 mm, materiał 
modelowy ABS, materiał podporowy wyłamywalny

 � jedna drukarka 3D SLS – Sinterit Lisa; materiał modelowy  
– PA12 i kilka typów TPU i TPE

 � wytłaczarka do filamentu – Filastruder
 � mała maszyna wytrzymałościowa do wydruków 3D, włókien 

i filamentu działająca w zakresie sił od 1 do 1000 N
 � przesiewarka proszku
 � piaskarka

WYBRANE PROJEKTY

 � Opracowanie i druk 3D modeli medycznych jam nosowo-
człowych (Klinika MML, 2018–2019)

 � Opracowanie i druk 3D modeli medycznych oraz prototy-
pów szablonów chirurgicznych (Szpital Miejski w Olsztynie, 
2016–2018) 

  OFEROWANE USŁUGI

 � projektowanie części pod technologie przyrostowe (druk 
3D) FDM/FFF i SLS

 � analizy ekonomiczności i porównania technologii: druku 3D 
i obróbki skrawaniem CNC

 � wybór technologii przyrostowej (druku 3D) i materiału 
modelowego do danej aplikacji

 � badania wydruków z technologii FDM/FFF i SLS z termopla-
stów twardych i elastomerów od strony wytrzymałościowej, 
metrologicznej, temperaturowej

 � modelowanie procesu druku 3D FDM/FFF
 � analiza rozwiązań konstrukcyjnych drukarek 3D FDM/FFF
 � analiza zastosowania druku 3D do wykonywania wkładek 

form wtryskowych
 � analiza zastosowania druku 3D do wykonywania modeli 

odlewniczych, rdzennic, fałszywek, itd.
 � analiza zastosowania druku 3D do wytwarzania modeli 

medycznych i szablonów chirurgicznych
 � opracowanie procesu technologicznego do druku 3D FDM/

FFF i SLS
 � wytłaczanie filamentu z tworzyw termoplastycznych: PLA, 

PETG, PCL, ABS, ASA
 � wykonywanie prototypów w technologiach przyrostowych 

FDM/FFF, SLS

http://www.simr.pw.edu.pl/Strona-glowna-wydzialu-SiMR/Wydzial/Laboratorium-wydrukow-3D
https://www.wz.pw.edu.pl/
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ZESPÓŁ WIBROAKUSTYKI, 
DIAGNOSTYKI 
TECHNICZNEJ  
I DYNAMIKI MASZYN
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA MECHANICZNA;
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA 

#DRGANIA I HAŁAS MASZYN #ODDZIAŁYWANIE DRGAŃ I HAŁASU
#BUDOWA MASZYN #DIAGNOSTYKA WIBROAKUSTYCZNA MASZYN 
#POMIARY I ANALIZA SYGNAŁÓW #POMIARY WIELKOŚCI DYNAMICZNYCH 
#DYNAMIKA MASZYN #DYNAMIKA ELEMENTÓW KOMPOZYTOWYCH 
#MODELOWANIE I ANALIZA ZJAWISK NIELINIOWYCH 
 

Członkowie Zespołu są pracownikami Wydziału  
Samochodów i Maszyn Roboczych PW, Instytutu 
Podstaw Budowy Maszyn, Zakładu Podstaw Budowy 
i Eksploatacji Maszyn. 

Do jego głównych obszarów zainteresowania zaliczają 
się następujące zagadnienia:

 � diagnostyka techniczna mechanicznych układów 
przeniesienia mocy (w tym układów napędowych 
pojazdów),

 � dynamika elementów układów napędowych  
(np. tłumiki drgań skrętnych w silnikach spalino-
wych),

 � dynamika elementów kompozytowych,
 � analiza zjawisk nieliniowych występujących  

w technice,
 � analiza sygnałów wielkości fizycznych w zagad-

nieniach związanych z inżynierią mechaniczną  
i inżynierią biomedyczną,

 � minimalizacja drgań i hałasu maszyn, własności 
tłumiące materiałów itp.

Zespół współpracuje z interdyscyplinarnym gronem 
ekspertów z takich jednostek, jak: Wydział Samocho-
dów i Maszyn Roboczych PW, Wydział Transportu  
i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej czy Wydział 
Mechaniczno-Elektryczny Akademii Marynarki  
Wojennej.

KONTAKT

dr hab. inż. Jacek Dziurdź, prof. uczelni
jacek.dziurdz@pw.edu.pl

(+48) 22 234 82 76
https://www.simr.pw.edu.pl/ipbm-pkiem

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � komora bezechowa o kubaturze ok. 30 m3

 � komora pogłosowa o kubaturze ok. 64 m3

 � stanowisko do badania dynamiki układów prze-
niesienia mocy (wałów maszynowych, sprzę-
gieł, reduktorów itp.), silnik napędowy o mocy 
46 kW i maksymalnej prędkości obrotowej  
3000 obr./min

 � wzbudnik elektrodynamiczny o nośności statycznej 
100 kg masy, zakresie pracy od 5 do 3000 Hz  
i maksymalnym przemieszczeniu ± 50 mm

 � wielokanałowy system rejestracji Bruel & Kjaer  
Lan-XI

 � dwukanałowy miernik B & K2270 z sondą natężenia 
dźwięku oraz 2 jednokanałowe mierniki hałasu  
B & K2250

 � laserowy miernik drgań skrętnych POLYTEC RLV 
5500

 � laserowy miernik prędkości drgań POLYTEC PDV 
100

 � laserowy miernik przemieszczeń KEYENCE LK-G  
z 2 głowicami pomiarowymi LK-G15

 � ponad 30 mikrofonów typu free-field o różnych 
czułościach

 � ponad 30 czujników przyspieszeń drgań, jedno-  
i trzykanałowych o różnych czułościach

 � młotek modalny B & K8202
 � źródła dźwięku B & K4292-L i B & K4295
 � rura impedancyjna firmy B & K do badania własno-

ści akustycznych materiałów

  OFEROWANE USŁUGI

 � minimalizacja drgań i hałasu maszyn, na stanowisku pracy i w polu  
zewnętrznym (modelowanie, identyfikacja modeli dynamicznych na pod-
stawie pomiarów, konstrukcja osłon i obudów dźwiękoizolacyjnych i amor-
tyzatorów dynamicznych)

 � diagnostyka wibroakustyczna stanu technicznego mechanicznych ukła-
dów przeniesienia mocy (w tym łożysk, przekładni zębatych, sprzęgieł itp.)

 � badania propagacji energii wibroakustycznej w strukturach kompozyto-
wych, analiza dynamiki elementów kompozytowych

 � analiza zjawisk nieliniowych w dynamice maszyn i diagnostyce wibroaku-
stycznej

 � badania własności materiałów stosowanych w konstrukcji elementów  
i struktur dźwięko- i wibroizolacyjnych

 � wykorzystanie analizy sygnałów w zagadnieniach związanych z inżynierią 
biomedyczną

 � wielokanałowe pomiary i analiza wielkości fizycznych związanych  
z działaniem układów mechanicznych (w szczególności drgań i hałasu)

WYBRANE PROJEKTY

 � Małogabarytowe wysokowytrzymałe tłumiki drgań skrętnych wału 
korbowego wielocylindrowych tłokowych silników spalinowych (PBS, 
2012–2015)

 � Konstrukcja pomieszczeń bezpiecznych pod względem akustycznym 
przeznaczonych do rozmów o charakterze niejawnym – zalecenia  
do ich budowy; technologia tłumienia fal akustycznych przenoszonych 
droga powietrzną i drogami konstrukcyjnymi obiektów (projekt  
w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności  
i bezpieczeństwa państwa, 2010–2012)

 � Diagnostyczny system wibroakustyczny jako uzupełnienie systemu OBD 
silników wysokoprężnych (projekt własny, MNiSW, 2009–2012)

 � Uruchomienie produkcji nowej generacji tłumików drgań skrętnych 
wałów korbowych projektowanych z wykorzystaniem algorytmu 
optymalizacyjnego (NCBR, 2008–2010)

 � Opracowanie technologii wytwarzania kształtowników kompozytowych, 
węglowo-aramidowych o wysokich parametrach wytrzymałościowych  
i dynamicznych, przystosowanych do samodiagnozowania (NCBR,  
2006–2008)

https://www.simr.pw.edu.pl/ipbm-pkiem
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LABORATORIUM 
SILNIKÓW 
SPALINOWYCH 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA MECHANICZNA;
INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT

#SILNIKI SPALINOWE #DIAGNOSTYKA SILNIKA SPALINOWEGO 
#BIOPALIWA #GAZY SPALINOWE #PROCES SPALANIA PALIW 
#CYKL ISTNIENIA POJAZDU #EMISJA GAZÓW TOKSYCZNYCH 
#UKŁAD ZASILANIA SILNIKA #BADAWCZE TESTY SILNIKOWE 
#DOŁADOWANIE SILNIKÓW SPALINOWYCH

Zespół Badawczy związany jest z Laboratorium Silników 
Spalinowych Wydziału Samochodów i Maszyn Robo-
czych Politechniki Warszawskiej. 

Posiada duże doświadczenie w zakresie prowadze-
nia prac naukowo-badawczych służących rozwojo-
wi własnemu pracowników (doktoraty i habilitacje)  
oraz na zlecenia zewnętrzne (w tym prace finansowa-
ne przez MNiSW i jednostki badawczo-rozwojowe oraz 
przemysł motoryzacyjny), a także w zarządzaniu projek-
tami badawczymi i rozwojowymi. 
Potwierdzeniem doświadczenia jest liczba 11 prowa-
dzonych projektów w ciągu ostatnich 10 lat. Większość  
z nich zakończyła się opracowaniem nowatorskich  
rozwiązań technicznych, metod badawczych, a także 
wdrożeń w zakresie silników spalinowych. 

Członkowie Zespołu w ciągu ostatnich kilku lat  
brali udział ( jako kierownicy i wykonawcy) w projektach  
badawczych, zarówno własnych, jak i rozwojowych,  
a także dwóch projektach badawczych międzynarodo-
wych realizowanych w ramach programu EUREKA.

KONTAKT

dr hab. inż. Piotr Orliński, prof. uczelni
piotr.orlinski@pw.edu.pl

(+48) 22 234 85 66
www.simr.pw.edu.pl/Instytut-Pojazdow-i-

Maszyn-Roboczych/Dzialalnosc-naukowa

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � cztery kabiny hamowniane: wyposażone w odbiorniki mocy 
silników spalinowych, jakimi są hamulce elektrowirowe 
(Schenck W450, Schenck WM 400, Schenck W 150, Schenck 
WT 190); aparaturę badawczą, która służy między innymi 
do badań produktów spalania paliw ropopochodnych 
i biopaliw oraz do badań właściwości ekologicznych  
i eksploatacyjnych silników spalinowych

 � unikatowe stanowiska badawcze: 
 ◻ stanowisko do badań procesów spalania paliw z pomia-

rem ciśnienia spalania i wyznaczaniem wykresu indyka-
torowego firmy AVL typu IndiSmart 611, umożliwiające 
ocenę powtarzalności parametrów szybkozmiennych 
procesu spalania paliw ciekłych i gazowych oraz ocenę  
procesu wydzielania ciepła

 ◻ stanowisko do badań procesów spalania paliw z pomia-
rem ciśnienia wtrysku paliwa ciekłego oraz pomiarem 
wzniosu iglicy wtryskiwacza firmy ZEPWN Marki, umoż-
liwiające ocenę niepowtarzalności procesu wtrysku  
paliwa ciekłego

 � pracownia komputerowa wyposażona w zaawansowane 
oprogramowanie do prowadzenia badań symulacyjnych  
w zakresie procesów spalania paliwa, emisji zanieczyszczeń 
i dynamiki płynów (m.in. programy takie jak: AVL BOOST, 
AVL Fire, AVL Concerto, ANSYS Fluent, LMS Imagine.Lab 
Amesim)

WYBRANE OSIĄGNIĘCIA

 � Opracowanie i wdrożenie do produkcji w ISKRA Kielce 
świecy zapłonowej do silników spalinowych zasilanych LPG 
(2010–2012)

 � Opracowanie i wdrożenie do produkcji układu oczyszczania 
spalin silnika o zapłonie iskrowym (2008–2011)

 � Opracowanie układu zasilania silnika Cummiens o zapłonie 
samoczynnym zasilanego dwupaliwowo: olejem napędo-
wym oraz biogazem (2010–2014)

  OFEROWANE USŁUGI

 � ekspertyzy sądowe z zakresu silników spalinowych
 � analizy dotyczące konstrukcji elementów i zespołów silników spalinowych
 �  prace studialno-eksperymentalne w zakresie ustalania przyczyn usterek 

silników spalinowych
 �  analizy dotyczące diagnostyki systemów oczyszczania gazów spalino-

wych
 �  analizy dotyczące modelowania wymiany ciepła i masy w wybranych  

zespołach silników tłokowych
 � analizy dotyczące modelowania oraz badań symulacyjnych procesów  

regeneracji filtrów spalin
 � analizy dotyczące modelowania procesów termodynamicznych w silni-

kach spalinowych
 � projektowanie elementów i zespołów silników spalinowych
 � analiza termodynamicznych wykresów pracy silników spalinowych
 � obliczania wytrzymałościowe elementów i zespołów silników spalinowych
 � badanie procesów zasilania tłokowych silników spalinowych
 � badania procesów spalania paliw pochodzenia naftowego i roślinnego
 � analizy dotyczące sterowania i diagnostyki silników spalinowych
 � prace studialno-eksperymentalne w zakresie doładowania silników 

spalinowych

WYBRANE PROJEKTY

 � Opracowanie systemu oczyszczania gazów spalinowych silnika o zapłonie 
samoczynnym poprzez zastosowanie technologii ciągłej regeneracji filtra 
cząstek stałych (MNiSW, 2007–2011)

 � Badania procesu selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu  
amoniakiem w gazach wylotowych silnika o zapłonie samoczynnym 
(MNiSW, 2009–2012)

 � Opracowanie i wdrożenie dwupaliwowego systemu zasilania silników  
o zapłonie samoczynnym biogazem rolniczym z pilotującą dawką paliwa 
ciekłego (NCBR, Eureka E!,  2010–2014)

 � Lnianka siewna jako paliwo do zasilania silników o zapłonie samoczynnym 
(NCN, projekt własny, 2011–2014)

 � Wykorzystanie wstępnie oczyszczonego biogazu jako paliwa do zasilania 
silników pojazdów i maszyn rolniczych (NCBR, Eureka BIOGASDRIVE, 
2020–2023)

http://www.simr.pw.edu.pl/Instytut-Pojazdow-i-Maszyn-Roboczych/Dzialalnosc-naukowa
http://www.simr.pw.edu.pl/Instytut-Pojazdow-i-Maszyn-Roboczych/Dzialalnosc-naukowa
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ZESPÓŁ MECHATRONIKI 
POJAZDÓW I MASZYN 
ROBOCZYCH 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

INŻYNIERIA MECHANICZNA;
INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT  

#UKŁADY NAPĘDOWE #REDUKCJA DRGAŃ #NAPĘDY HYBRYDOWE 
#POJAZDY AUTONOMICZNE #STEROWANE TŁUMIKI DRGAŃ 
#DIAGNOSTYKA SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH #BADANIA POJAZDÓW 
#DIAGNOSTYKA MASZYN #DIAGNOSTYKA WIBROAKUSTYCZNA 
#DIAGNOSTYKA METODAMI MAGNETOMECHANICZNYMI 
#ROZPROSZONE UKŁADY DIAGNOSTYCZNE #ANALIZA DANYCH 
POWYPADKOWYCH #STEROWANIE SILNIKAMI SPALINOWYMI 
#USZKODZENIOWO-ZORIENTOWANE METODY STEROWANIA

Zespół ciągników i  napędów hydraulicznych Wydziau 
Samochodów i Maszyn Roboczych PW specjalizuje się 
w inicjowaniu i realizacji prac badawczych oraz projektów 
naukowo-badawczych o charakterze interdyscyplinarnym 
w następujących obszarach tematycznych: 

 � projektowanie i  badania układów napędowych  
oraz przeniesienia mocy w pojazdach i maszynach ro-
boczych, 

 � uszkodzeniowo-zorientowane sterowanie silnikami  
spalinowymi, 

 � semiaktywne i aktywne systemy redukcji drgań ukła-
dów mechanicznych z wykorzystaniem sterowanych 
tłumików drgań, 

 � projektowanie i badania układów hydraulicznych, 
 � pojazdy autonomiczne, 
 � rozwiązania sensoryczne do celów pojazdów autono-

micznych i robotyki, 
 � diagnostyka wibroakustyczna maszyn, w tym analiza 

propagacji drgań i hałasu, 
 � rozproszone systemy mechatroniczne w diagnostyce 

maszyn, 
 � diagnostyka konstrukcji na podstawie analizy zjawisk  

magnetomechanicznych w ziemskim polu magnetycz-
nym, w tym określanie wczesnych faz uszkodzeń ma-
teriału, 

 � implementacja rozwiązań technicznych do celów  
kryminalistyki.  

Zespół zrealizował przemysłowe prace badawcze  
oraz wdrożeniowe na zamówienie m.in.: KGHM Polska 
Miedź S.A., „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o., Fabryka 
Urządzeń Dźwigowych S.A., Whirlpool Polska Sp. z o.o.  
oraz Autosan Sp. z  o.o. Partnerami Zespołu są m.in.:  
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Woj-
skowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Wojskowe Zakłady 
Łączności Nr 1 S.A. 

KONTAKT

dr hab. inż. Jędrzej Mączak, prof. uczelni 
jedrzej.maczak@pw.edu.pl

(+48) 22 234 81 18
www.simr.pw.edu.pl/Instytut-Pojazdow-i-Maszyn-

Roboczych

  OFEROWANE USŁUGI

 � analizy:
 ◻ działania układów napędowych i  układów przeniesienia mocy  

w pojazdach i maszynach roboczych 
 ◻ możliwości redukcji drgań z wykorzystaniem semiaktywnych i aktyw-

nych systemów redukcji drgań układów mechanicznych bazujących 
na sterowanych tłumikach drgań 

 ◻ rozwiązań konstrukcyjnych w  zakresie napędów hydraulicznych  
oraz napędów hybrydowych elektryczno-hydraulicznych 

 ◻ statystyczne danych pomiarowych 
 ◻ wibroakustyczne konstrukcji
 ◻ modalne obiektów mechanicznych
 ◻ projektowanie struktur nośnych nadwozi pojazdów samochodowych 

(CATIA V5)
 ◻ badania symulacyjne przepływów cieczy i gazów (ANSYS/ FLUENT)

 � badania przepływów płynów w układach hydraulicznych 
 � projektowanie stanowisk badawczych w zakresie pomiarów układów 

mechanicznych oraz hydraulicznych 
 � badania określania stanu wytężenia materiału na podstawie obserwacji 

histerezy magnetomechanicznej 
 � wykrywanie wczesnych faz uszkodzeń konstrukcji na podstawie analizy 

zjawisk magnetomechanicznych w ziemskim polu magnetycznym 
 � opracowanie uszkodzeniowo-zorientowanych układów sterowania sil-

nikami spalinowymi 
 � budowa systemów diagnostycznych z wykorzystaniem układów mi-

kroprocesorowych 
 � projektowanie systemów autonomicznych w pojazdach 
 � implementacja rozwiązań sensorycznych w pojazdach autonomicznych 
 � projektowanie, oprogramowanie i implementacja rozwiązań pojazdów 

autonomicznych 
 � opracowanie oprogramowania na systemy wbudowane 
 � prace z zakresu diagnostyki wibroakustycznej maszyn i urządzeń 
 � analiza i prognozowanie gigacyklowej trwałości zmęczeniowej metoda-

mi diagnostyki wibroakustycznej 
 � ocena zmęczeniowych uszkodzeń zębów w przekładniach zębatych  

z wykorzystaniem sygnału wibroakustycznego  
 � pomiary drgań i hałasu otoczenia (bez certyfikacji)  
 � budowa analitycznych modeli drgań struktur 
 � pomiary z wykorzystaniem wibrometru laserowego 3D (bez certyfikacji) 

 � projektowanie i  implementacja rozproszonych systemów  
diagnostycznych maszyn 

 � projektowanie i implementacja systemów czasu rzeczywistego  
 � odczyt, analiza oraz zabezpieczanie i  archiwizacja danych  

powypadkowych samochodów 
 � modelowo wsparte diagnozowanie stanu technicznego maszyn 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � LABORATORIUM NAPĘDÓW HYDRAULICZNYCH I PNEUMA-
TYCZNYCH 

 � LABORATORIUM CIĄGNIKÓW 
 � LABORATORIUM POJAZDÓW 
 � stanowisko do badań wytrzymałościowych elementów infra-

struktury z siłownikami hydraulicznymi 
 � wibrometr laserowy 3D firmy LMS 
 � magnetometry do pomiarów od bardzo małych do średnich 

wielkości pól magnetycznych: Metrolab THM1176, Bartington 
Mag648 oraz Mag-01H, wraz ze specjalistycznym oprogramo-
waniem 

 � aparatura pomiarowo-sterująca firmy National Instruments 
 � układy do rejestracji i analizy sygnałów oraz oprogramowanie 

do przetwarzania sygnałów firmy Bruel&Kjaer 

WYBRANE PROJEKTY

 � Pasywne i aktywne metody magnetyczne jako podstawa nowej 
metodyki badań związanych z  wykrywaniem, zwalczaniem 
i neutralizacją zagrożeń terrorystycznych oraz przestępczości 
zorganizowanej (NCBR, 2014–2017)

 � Odczyt, analiza oraz zabezpieczanie techniczne i procesowe 
danych powypadkowych zawartych w elektronicznych podze-
społach pojazdów (NCBR, 2020–2023) 

 � Opracowanie rozproszonego systemu monitorowania pracy 
urządzeń transportowych dedykowanego do suwnic nato-
rowych i suwnic bramowych oraz żurawików warsztatowych 
(Fabryka Urządzeń Dźwigowych S.A. Mińsk Mazowiecki, 2018 
–2019) 

 � Autonomiczny robot polowy do siewu i  pielęgnacji upraw  
szerokorzędowych (NCBR, 2015–2018) 
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ZESPÓŁ PROJEKTOWANIA 
I BADANIA 
ZAAWANSOWANYCH 
MATERIAŁÓW
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

NAUKI FIZYCZNE; NAUKI CHEMICZNE;  
INFORMATYKA

#UCZENIE MASZYNOWE #OBLICZENIA AB-INITIO 
#NOWE MATERIAŁY #SPEKTROSKOPIA RAMANOWSKA
#SPEKTROSKOPIA TERAHERTZOWA #SIATKI DYFRAKCYJNE 
#FOTOLUMINESCENCJA #CHARAKTERYZACJA MATERIAŁÓW

Zespół Projektowania i Badania Zaawansowanych 
Materiałów działa w Zakładzie Badań Struktural-
nych na Wydziale Fizyki PW.

Zespół zajmuje się projektowaniem oraz ba-
daniem nowych materiałów funkcjonalnych  
w bardzo szerokim zakresie: od półprzewodników  
dla ultraszybiej elektroniki poprzez materiały  
niskowymiarowe (nanostruktury) aż do polimerów 
fotoczułych. Połączenie symulacji komputerowych 
wraz z szeregiem metod badawczych (spektrosko-
pia „pump and probe”, spektroskopia w domenie 
czasu THz – TDS, fotoluminescencja czasowo-roz-
dzielcza) pozwala Zespołowi podejmować zadania 
związane z dzisiejszymi wyzwaniami fizyki mate-
riałowej. 
Zespół współpracuje z wieloma firmami związany-
mi z branżą spożywczą oraz materiałową.

KONTAKT

dr inż. Krzysztof Zberecki
krzysztof.zberecki@pw.edu.pl

(+48) 22 234 54 71
materials.fizyka.pw.edu.pl

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � własny klaster obliczeniowy oraz dostęp do zewnętrznych 
zasobów w wiodących ośrodkach w Polsce w ramach 
grantów obliczeniowych

 � system laserów femtosekundowych generujących wiązki  
o czasie trwania impulsów <100 fs, energii impulsów  
do  1 mJ, i zakresie spektralnym od 2 μm do 280 nm

 � układy spektroskopii terahercowej w domenie czasu  
(THz-TDS) z intensywnym źródłem impulsów terahercowych 
na bazie emisji z powierzchni InAs, w tym zautomatyzowany 
układ do wykonywania mapowania intensywności i fazy 
promieniowania terahercowego

 � układ czasowo-rozdzielczej fotoluminescencji z wykorzysta-
niem kamery smugowej o szerokim zakresie spektralnym 
(280–800 nm) i subpikosekundowej rozdzielczości czasowej

 � spektrometr ramanowski InVia Reflex firmy Renishaw
 � sprzężony ze spektrometrem ramanowskim mikroskop sił 

atomowych INTEGRA firmy NT-MDT

WYBRANE PROJEKTY

 � Przestrajalne siatki dyfrakcyjne wytwarzane z wykorzysta-
niem ciekłych kryształów  i fotoporządkujących warstw  
azopolimerów (FOTECH-1 Inicjatywa Doskonałości – Uczel-
nia Badawcza, 2020–2021)

 � „Terahertz structured beams for material diagnostics and 
microscopy” – zastosowanie koncepcji z dziedziny świa-
tła strukturyzowanego w zakresie terahercowym. Głów-
nym celem projektu jest poprawa rozdzielczości skane-
rów terahercowych do zastosowania w bezpieczeństwie  
i medycynie (Projekt dotyczący FNP HOMING, 2019–2022)

  OFEROWANE USŁUGI

 � obliczenia ab-initio struktury atomowej, elektronowej i ma-
gnetycznej układów krystalicznych, w tym niskowymiaro-
wych (nanostruktur)

 � budowa modeli klasyfikacji i regresji  danych materiałowych 
w oparciu o metody uczenia maszynowego

 � pomiary optyki nieliniowej wykorzystujące intensywne wiąz-
ki femtosekundowe

 � pomiary z wykorzystaniem metod spektroskopii femtose-
kundowej „pump and probe”

 � badania widma transmisji oraz odbicia od dowolnych ma-
teriałów w zakresie terahercowym (100 GHz-3 THz), a także 
projektowanie i pomiary masek fazowych na zakres teraher-
cowy

 � pomiary fotoluminescencji czasowo rozdzielczej (1 ps do 100 
ns) z wykorzystaniem kamery smugowej

http://materials.fizyka.pw.edu.pl
https://www.fizyka.pw.edu.pl/
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ZESPÓŁ FIZYKI  
W EKONOMII I NAUKACH 
SPOŁECZNYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

NAUKI FIZYCZNE; INFORMATYKA

#ANALIZA EMOCJI #EKSPLORACJA DANYCH #DATA SCIENCE 
#UKŁADY ZŁOŻONE #SIECI ZŁOŻONE #EKONOFIZYKA #SOCJOFIZYKA 
#PAKIET R #SCJENTOMETRIA #MODELOWANIE AGENTOWE

Zespół działa na Wydziale Fizyki PW i jest przygotowany 
do współpracy z partnerami przemysłowymi. Zespół 
wykorzystuje metody fizyki, matematyki i informatyki 
do analizy złożonych procesów w układach społecznych 
i ekonomicznych. 

Członkowie grupy koordynowali kilka projektów UE. 
Działali również jako eksperci zewnętrzni dla firmy 
Bunge Inc. (światowy lider dystrybucji zboża), opra-
cowując algorytmy używające koncepcji „wisdom 
of crowds” do przewidzenia przyszłych zbiorów zbóż  
na podstawie ankiet rolników. 

Z  kolei w  ramach współpracy z  Heat Tech Center  
(placówka badawczo-rozwojowa Veolii Energia 
Warszawa S.A.) Zespół stworzył algorytmy do prze-
widywania awaryjnościć elementów sieci grzewczej 
w Warszawie. 

Obecnie Zespół współpracuje z  firmą Atstratus,  
czego efektem jest złożenie wniosku o finansowanie 
w programie INFOSTRATEG (konkurs NCBR) w zakresie 
weryfikowania źródeł informacji i detekcji fake newsów.

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst
dr inż. Julian Sienkiewicz
janusz.holyst@pw.edu.pl;

julian.sienkiewicz@pw.edu.pl  
(+48) 22 234 71 33; (+48)22 234 58 08

www.if.pw.edu.pl/~jholyst

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � serwer obliczeniowy HPE Proliant DL385 Gen10 AMD EPYC 
7452 @ 2.35 GHz 32 core x 2, 384 GB RAM – wewnętrzny 
klaster 6 komputerów Intel Core i7-9700K CPU @ 3.60 GHz, 
64 GB RAM

OFEROWANE USŁUGI

 � symulacje zmian opinii i sieci społecznych 
 � text mining 
 � analiza sentymentu 
 � wykorzystywanie metod data mining w analizie danych 

biznesowych 
 � modelowanie i optymalizacja procesów w oparciu o: ‐

 ◻ teorię sieci złożonych 
 ◻ modele agentowe
 ◻ uczenie maszynowe
 ◻ metody fizyki statystycznej

 � analiza wydajności funkcjonowania zespołu w  oparciu  
o teorię równowagi strukturalnej

 � analiza i  wizualizacja dorobku naukowego metodami 
scjentometrycznymi

 � silna baza naukowa i dydaktyczna w kontekście wykorzysta-
nia pakietu R do analizy i wizualizacji danych oraz tworzenia 
aplikacji (shiny, shiny dashboard)

WYBRANE PROJEKTY

 � Spolaryzowane relacje i równowaga strukturalna w ukła-
dach złożonych: od danych do modeli (NCN, 2020–2023)

 � Skuteczne metody detekcji źródeł sygnału w realistycznych 
modelach sieci społecznych (Grant PW w ramach konkursu 
IDUB „CyberiADa-1”, 2020–2021)

 � Przezwyciężanie wielowymiarowych, społeczno-ekonomicz-
nych następstw pandemii COVD-19 (Grant PW w ramach 
konkursu „IDUB against COVID-19”, 2020–2022)

 � Reverse Engineering of social information processing 
(Horyzont 2020, 2016–2019)

 � Sophocles – Self-Organised information PrOcessing, 
CriticaLity and Emergence in multilevel Systems (UE,  
7 Program Ramowy, 2012–2015)

 � Cyberemotions – Collective emotions cyberspace (UE,  
7 Program Ramowy, 2009–2013)

  WYBRANE OSIĄGNIĘCIA

 � nagroda kryształowej Brukselki przyznana prof. Januszowi 
Hołystowi w roku 2016 przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego za wybitne osiągnięcia w  pozyskiwaniu  
Projektów UE

 � wygranie konkursu na grant dla projektu RENOIR (koordyna-
cja) w Programie UE: Horyzont 2020

 � wygranie konkursu na grant dla projektu Cyberemotions  
– Collective emotions in cyberspace (koordynacja)  
w Programie UE: 7 Program Ramowy 

http://www.if.pw.edu.pl/~jholyst
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ZESPÓŁ FOTOWOLTAIKI 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

NAUKI FIZYCZNE;
AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA

#PÓŁPRZEWODNIKI #OGNIWA SŁONECZNE #FOTOWOLTAIKA 
#DEFEKTY #CIENKIE WARSTWY #CIGS #POMIARY ELEKTRO-OPTYCZNE 
#SPEKTROSKOPIA DEFEKTÓW #WYDAJNOŚĆ KWANTOWA #LUMINESCENCJA

Zespół Fotowoltaiki na Wydziale Fizyki PW istnieje 
od przeszło 25 lat. Prace badawcze skoncentrowane 
są na zrozumieniu mechanizmów wpływających  
na wydajność ogniw słonecznych, w szczególności  
cienkowarstwowych struktur fotowoltaicznych opartych 
na Cu(In,Ga)Se2 (CIGS), Sb2Se3 oraz perowskitach, 
poprzez ich elektro-optyczną charakteryzację metodami 
transportowymi (przewodność AC i DC, charakterystyki 
prądowo-napięciowe I-V-T, wydajność kwantowa (I)QE-T, 
Suns-Voc) oraz spektroskopii defektów (C-V-T, admitancja, 
DLTS, PICTS, PL). Kompetencje zespołu obejmują także 
numeryczne modelowanie działania ogniw słonecznych 
(1D, 2D i właściwości defektów metodami ab-initio  
oraz zastosowanie metod eksploracji danych  
do optymalizacji procesów produkcji ogniw słonecznych.

Zespół współpracuje z czołowymi grupami wytwarzającymi 
ogniwa cienkowarstwowe, m.in. ZSW Stuttgart, EMPA 
Zurich, IMN Nantes, HZB Berlin, ASC Uppsala.

KONTAKT

dr hab. inż. Paweł Zabierowski, prof. uczelni
pawel.zabierowski@pw.edu.pl

(+48) 22 234 82 27
www.fizyka.pw.edu.pl

© IMEC

OFEROWANE USŁUGI

 � elektryczna i optyczna charakteryzacja ogniw słonecznych, 
urządzeń półprzewodnikowych i materiałów półprzewodni-
kowych 

 � detekcja i charakteryzacja defektów w urządzeniach  
i materiałach półprzewodnikowych 

 � zaawansowana analiza danych pomiarowych 
 � ekspertyzy dotyczące tematyki ogniw słonecznych 

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � układ do pomiarów wydajności kwantowej i charakteryzacji I-V 
z symulatorem słonecznym Bentham PVE300 

 � układ do pomiarów transmisji oraz odbicia z symulatorem 
słonecznym firmy Bentham 

 � układy do pomiarów RLC w temperaturach 10K-350K (C-V, 
DLCP, AS) - HP, Advantech 

 � układ do pomiarów DLTS, Laplace-DLTS – mostek Boonton 
7200 wraz z kriostatem helowym 

 � układ do pomiarów Suns - Voc 
 � charakteryzatory I-V 
 � kriostaty azotowe do pomiarów w temperaturach 80K-350K 
 � układ do pomiarów (foto)przewodności oraz niestacjonarnej 

fotoprądowej spektroskopii defektów: G(T), PICTS 
 � układy do pomiarów luminescencji (PL) i elektroluminescencji 

(EL) 
 � modelowanie działania ogniw słonecznych (1D, 2D) 

WYBRANE PROJEKTY

 � Kontrola ciśnienia par Se w procesie produkcji paneli 
fotowoltaicznych opartych na materiale CIGS (NCBR, MNT/
CONSEPT, 2012–2014)

 � Badanie wpływu warstwy buforowej CdIn2S4 na wydajność 
cienkowarstwowych ogniw słonecznych CIGS (IDUB PW, 
2020–2021)

 � Zdalne zasilanie dronów promieniowaniem laserowym 
– struktury na bazie półprzewodnika CIGS do konwersji 
promieniowania laserowego (IDUB PW, 2020–2021)

 � Wpływ metali alkalicznych na cienkie warstwy i ogniwa 
słoneczne CIGS (NCN, Beethoven, 2018–2020)

 � Defekty w ogniwach perowskitowych (IDUB PW, 2020–2021)
 � New concepts for high efficiency and low cost in-line 

manufactured flexible CIGS solar cells – hipoCIGS (FP7, 
2010–2012)

http://www.fizyka.pw.edu.pl
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PRACOWNIA ANALIZY 
TERMICZNEJ WYDZIAŁU 
FIZYKI 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

NAUKI FIZYCZNE; INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

#ANALIZA TERMICZNA #SKANINGOWA KALORYMETRIA RÓŻNICOWA 
#ANALIZA TERMOMECHANICZNA #TERMOGRAWIMETRIA 
#PRZEMIANY FAZOWE #ROZSZERZALNOŚĆ TERMICZNA
#CIEPŁO WŁAŚCIWE #KRYSTALIZACJA

Pracowania Analizy Termicznej zlokalizowana 
jest na Wydziale Fizyki PW. Głównym obszarem jej 
działalności są przemiany fazowe zachodzące w fazie 
skondensowanej w tlenkach, metalach lub polimerach, 
a także wyznaczanie charakterystycznych parametrów 
materiału, takich jak np. współczynnik rozszerzalności 
termicznej lub ciepło właściwe. Pracownia od ponad  
10 lat oferuje analizy prowadzone na zlecenie 
podmiotów zewnętrznych takich jak instytuty naukowe, 
uczelnie, a  także przedsiębiorstwa państwowe 
i prywatne (polskie i zagraniczne). 

Wśród zleceniodawców pracowni byli między innymi: 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica 
w  Krakowie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w  Poznaniu, Instytut Materiałów Budowlanych 
i Technologii Betonu Sp. z o.o., Instytut Badawczy Dróg 
i Mostów, Joint Institute of Nuclear Research w Dubnej 
oraz firma Corning Inc.

KONTAKT

dr hab. inż. Jerzy Antonowicz, prof. uczelni
jerzy.antonowicz@pw.edu.pl

(+48) 22 234 58 39
www.pat.if.pw.edu.pl

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � różnicowy kalorymetr skaningowy DSC Q2000 firmy TA 
Instruments wyposażony w  układ chłodzenia ciekłym 
azotem 

 � różnicowy kalorymetr skaningowy DSC Q200 firmy TA 
Instruments wyposażony w mechaniczny układ chłodzenia 

 � analizator termograwimetryczny TGA z  możliwością 
prowadzenia analiz równoczesnych TGA/DTA i TGA/DSC 
SDT Q600 firmy TA Instruments 

 � analizator termomechniczny TMA Q400EM z możliwością 
modulacji temperatury lub siły firmy TA Instruments 
wyposażony w mechaniczny układ chłodzenia 

WYBRANE PROJEKTY

 � Ciecze jonowe jako nowe materiały w chłodnictwie ab-
sorpcyjnym – badania fizykochemiczne i termodynamiczne 
(NCN, 2011–2014)

 � Kompozytowe materiały zmiennofazowe PCM jako wydajne 
magazyny energii cieplnej: wytwarzanie, charakterystyka 
termofizyczna i modelowanie matematyczne (Inicjatywa 
Doskonałości – Uczelnia Badawcza, 2020–obecnie)

 � Wpływ uporządkowania struktury na transport jonów  
i  elektronów w  układach tlenków zawierających tlenek 
bizmutu (NCN, 2013–2016)

 � Zmiany koncentracji defektów w  obszarze przejścia 
fazowego w przewodnikach jonów tlenu opartych na tlenku 
bizmutu (NCN, 2019–obecnie)

 � Efektywna charakteryzacja elektrolitów litowych o struktu-
rze granatu (NCN, 2020–obecnie)

OFEROWANE USŁUGI

 � analizy metodą skaningowej kalorymetrii różnicowej  
(wyznaczanie temperatur przemian fazowych, ciepła przemia-
ny, ciepła właściwego) w zakresie od –180°C do 550°C 

 � jednoczesne analizy metodami różnicowej analizy termicznej 
i termograwimetrii (określanie temperatur przemian fazowych 
oraz temperatur rozkładu) w zakresie od temperatury pokojo-
wej do 1500°C 

 � oznaczanie właściwości termomechanicznych (m.in. współ-
czynnik rozszerzalności termicznej, temperatura mięknięcia, 
moduł sprężystości) z zakresie od –100°C do 1000°C 

http://www.pat.if.pw.edu.pl/
https://www.fizyka.pw.edu.pl/
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ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA 
PROJEKTAMI
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI;  
INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT

#ZARZĄDZANIE PROJEKTEM #PROJEKT INŻYNIERSKI #PROJEKT B+R 
#PROJEKT IT #INFORMATYCZNE PRZEDSIĘWZIĘCIE WDROŻENIOWE 
#PROJEKT BUDOWLANY #ANALIZA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW 
#WSPOMAGANIE PROJEKTÓW #ZARZĄDZANIE ZWINNE PROJEKTEM 
#ZARZĄDZANIE HYBRYDOWE PROJEKTEM #DOJRZAŁOŚĆ PROJEKTOWA 
ORGANIZACJI #METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zespół Zarządzania Projektami to interdyscyplinarna 
grupa specjalistów, dla których pasją jest zarządzanie 
w  środowisku projektowym. Tworzą ją pracownicy 
Wydziału Zarządzania PW oraz Instytutu Organizacji 
Systemów Produkcyjnych. 

Członkowie Zespołu to nie tylko pracownicy akade-
miccy, ale jednocześnie aktywni praktycy z wieloletnim 
doświadczeniem biznesowym, osoby posiadające cer-
tyfikaty zarządzania projektami. Są to również akredyto-
wani trenerzy z zakresu podejść PRINCE2 czy Agile PM.

Oferta Zespołu obejmuje przedsięwzięcia naukowe, 
dydaktyczne oraz biznesowe. W ramach przedsięwzięć 
naukowych badane są m.in. zastosowania podejść 
zwinnych, tradycyjnych i hybrydowych do zróżnicowa-
nych projektów oraz rozwijane są narzędzia i techniki 
wspomagające zrównoważone zarządzanie projekta-
mi. Zespół jest silnie zaangażowany w  promowanie  
dobrych praktyk w społeczności Politechniki Warszaw-
skiej m.in. przez prowadzone zajęcia w szkołach doktor-
skich oraz dla studentów różnych wydziałów. 

Projekty biznesowe to przede wszystkim usprawnienia 
wybranych obszarów zarządzania projektem, portfelem 
projektów, organizacjami projektowymi. 

KONTAKT

dr hab inż. Eryk Głodziński
eryk.glodzinski@pw.edu.pl 

(+48) 22 234 84 32
www.wz.pw.edu.pl

INFRASTRUKTURA BADAWCZA

 � oprogramowanie wspomagające zarządzanie projektami: 
 ◻ MS Project 
 ◻ P2Ware 
 ◻ Project Libre
 ◻ Primavera

WYBRANE PROJEKTY

 � PMdojo.eu – Opracowanie i pilotażowe wdrożenie platformy 
symulacyjnej „serious game” oferującej zaawansowane 
mechanizmy interakcji człowiek-maszyna (PARP, podmiot 
prywatny, 2018)

 � FlexoHUB.pl – Opracowanie i wdrożenia prototypu infor-
matycznej platformy usługowej oferującej mechanizmy  
automatycznej kalkulacji kosztów druku w  technologii  
fleksograficznej (PARP, podmiot prywatny, 2018–2019)

 � Przygotowanie i  wdrożenie prototypu informatycznej 
platformy usługowej wspierającej użytkowników w ocenie 
prawdopodobieństwa osiągnięcia efektu wzrostu 
w  inicjatywach biznesowych (PARP, podmiot prywatny, 
2019)

 � Opracowanie i  wdrożenie innowacyjnego systemu  
poprawiającego jakość danych przetwarzanych w przedsię-
biorstwie (PARP, podmiot prywatny, 2019–2020)

 � Wdrożenie nowego podejścia do planowania i controllingu 
projektów budowlanych (Hochtief Polska, 2018–2021)

 � Projektowanie modelu ładu projektowego na poziomie 
zamówień projektowych w warunkach Industry 4.0 (NAWA, 
2021)

  OFEROWANE USŁUGI

 � szkolenia z zakresu zwinnego zarządzania projektem 
 � szkolenia z zakresu tradycyjnego i hybrydowego zarządzania 

projektem 
 � projektowanie systemów pomiaru dokonań projektów 
 � projektowanie systemów controllingu projektów i  portfeli  

projektów 
 � analiza efektywności projektów, w tym total cost of ownership 

(TCO) 
 � doradztwo w zakresie zarządzania informatycznymi przedsię-

wzięciami wdrożeniowymi 
 � kompleksowe zarządzanie informatycznymi przedsięwzięciami 

wdrożeniowymi 
 � monitorowanie i kontrola ekonomiczna projektów budowla-

nych 
 � adaptacja w organizacji wybranych metodyk, metod, technik 

czy narzędzi IT
 � zarządzanie i ewaluacja programów/portfeli/projektów
 � badanie dojrzałości projektowej organizacji
 � projektowanie systemów ładu projektowego w organizacjach 

projektowych

mailto:eryk.glodzinski%40pw.edu.pl%20%20?subject=
http://www.wz.pw.edu.pl
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PRACOWNIA BADAŃ 
DOSTĘPNOŚCI, 
JAKOŚCI SYSTEMÓW 
INFORMATYCZNYCH  
I PROCESÓW ZARZĄDZANIA
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI; NAUKI PRAWNE;  
WSZYSTKIE DYSCYPLINY NAUK TECHNICZNYCH

#PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE #EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA  
#SYSTEMY INFORMATYCZNE #PROCESY ZARZĄDZANIA 
#DOSTĘPNOŚĆ #JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ

KONTAKT

dr inż. Marta Skierniewska
marta.skierniewska@pw.edu.pl

www.wz.pw.edu.pl

Zespół składa się z pracowników Wydziału Zarządzania oraz 
innych wydziałów i  jednostek organizacyjnych PW, a także  
z konsultantów zewnętrznych. W ramach swojej działalności 
Pracownia oferuje wspomaganie przedsiębiorstw w zakresie 
projektowania uniwersalnego produktów oraz procesów pro-
dukcyjnych i usługowych.

Pracownia stanowi niezależną jednostkę przeprowadzajcą  
badania dostępności i jakości systemów informatycznych 
zarządzania, która dostarcza klientom usługi w zakresie  
niezależnego testowania, badań dostępności i jakości oprogra-
mowania, certyfikacji w zakresie dostępności, jakości i bezpie-
czeństwa wybranych produktów informatycznych.

Oferowane usługi dotyczą działalności adaptacyjnej i edukacji 
włączającej dla nauczycieli uczących studentów o specjalnych 
potrzebach.

Ponadto Pracownia oferuje usługi szkoleniowe dotyczące 
projektowania uniwersalnego, badań i dostępności oraz jakości 
systemów informatycznych i procesów zarządzania.

  OFEROWANE USŁUGI

 � wspomaganie przedsiębiorstw w zakresie:
 ◻ projektowania uniwersalnego procesów produkcyjnych 

i usługowych
 ◻ projektowania uniwersalnego produktów

 � prowadzenie szkoleń dotyczących:
 ◻ projektowania uniwersalnego procesów produkcyjnych 

i usługowych
 ◻ projektowania uniwersalnego produktów

 � opracowanie wytycznych adaptacyjnych dostosowujących 
funkcjonowanie działalności przedsiębiorstw do różnych 
rodzajów niepełnosprawności

 � prowadzenie szkoleń dla nauczycieli akademickich  
z edukacji włączającej dla studentów z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności

 � walidacja stron internetowych i systemów informatycznych 
zarządzania pod kątem dostępności dla osób z niepełno-
sprawnościami

 � opracowywanie wytycznych z zakresu dostępności i jakości, 
niezbędnych do uwzględnienia w procesach projektowania, 
implementacji oraz testowania systemów informatycznych

 � zapewnienie jakości i niezawodności systemów informa-
tycznych zarządzania, pod kątem wymagań konkretnego 
użytkownika

 � badania dostępności systemów informatycznych zarzą- 
dzania

 � badania jakości systemów informatycznych zarządzania
 � audyt jakości systemów informatycznych zarządzania
 � audyt dostępności systemów informatycznych zarządzania

mailto:marta.skierniewska%40pw.edu.pl%20?subject=
http://www.wz.pw.edu.pl
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INTERDYSCYPLINARNY 
ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO 

NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI; NAUKI PRAWNE; 
WSZYSTKIE DYSCYPLINY NAUK TECHNICZNYCH 

KONTAKT

dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki 
janusz.zawila-niedzwiecki@pw.edu.pl 
(+48) 22 849 94 43, (+48) 22 234 84 32 

www.wz.pw.edu.pl 

#LOGISTYKA SPOŁECZNA #PUBLICZNE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE  
#BIZNESOWE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE #ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM  
#IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ #ANALIZA RYZYKA #OCENA RYZYKA  
#BEZPIECZEŃSTWO ZASOBOWE #PLANOWANIE REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
#PLANOWANIE CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA #PLANOWANIE CYWILNE 

Zespół składa się z pracowników Wydziału Zarządzania 
PW oraz współpracowników z innych wydziałów PW, 
konsultantów z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa 
i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. 

Zespół realizuje przedsięwzięcia komercyjne: projekto-
we, doradcze, szkoleniowe. W realizowanych usługach 
badawczych posługuje się metodykami analizy ryzyka, 
planowania i projektowania wypracowanymi w ramach 
grantów NCBR, opublikowanymi i udostępnianymi  
na zasadzie licencji otwartych. 

Obecnie zespół realizuje projekt: „Modele adaptacji 
organizacji pracy w przedsiębiorstwach produkcyj-
nych do ograniczeń życia publicznego związanych  
z pandemią COVID-19 w zgodzie z postulatami  
skuteczności i efektywności biznesowej”.

Wybranymi klientami i partnerami Zespołu są: Giełda 
Papierów Wartościowych, Gov-tech, Instytut Nauk 
Prawnych PAN, Krajowa Szkoła Administracji Państwo-
wej, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Narodowy 
Instytut Samorządu Terytorialnego, Polska Agencja Że-
glugi Powietrznej, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, 
Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych SABI, 
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe.

BAZA BADAWCZA

 � metodyki analizy ryzyka, planowania i projektowania wypraco-
wane w ramach grantów NCBR, opublikowane i udostępniane 
na zasadzie licencji otwartych

OFEROWANE USŁUGI

 � projektowanie systemu organizacyjnego zarządzania ryzy-
kiem w organizacji – opracowanie metodyki analizy ryzyka  
oraz projektowanie rozwiązań reagowania i ciągłości działa-
nia – identyfikacja zagrożeń, analiza i ocena ryzyka operacyj-
nego w organizacji lub ryzyka wynikającego z realizacji zadań  
publicznych stojących przed organizacją 

 � projektowanie planów reagowania i planów ciągłości działa-
nia w organizacji lub dotyczących zadań publicznych stojących 
przed organizacją

 � szkolenia z zakresu zarządzania ryzykiem, planowania cywilne-
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WYBRANE PROJEKTY

 � Krajowa metodyka oceny ryzyka w ochronie infrastruktury 
krytycznej państwa dla Rządowego Centrum Bezpieczeństwa 
(NCBR, 2014–2018) 

 � Wysokopoziomowa platforma planowania cywilnego i reago-
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METODYKI
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 � projektowania planów ciągłości działania 
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