
 
 

 

Lista projektów w tematyce - NOWOCZESNE MATERIAŁY ELEKTROTECHNICZNE i INNE 

L.p. Tytuł i Kierownik Projektu Opis 

1. 

Uzyskanie ochrony patentowej 

nietoksycznego pigmentu aktywnego dla 

organicznych powłok ochronnych 

 

Dr inż. Agnieszka Halama 

Celem projektu było: Uzyskanie ochrony patentowej sposobu 

wytwarzania pigmentu antykorozyjnego, stosowanego w 

organicznych powłokach ochronnych. 

Rezultaty: Dokonano zgłoszenia patentowego w Urzędzie 

Patentowym RP oraz w Europejskim Urzędzie Patentowym 

nowoopracowanych pigmentów szklistych. Zgłoszeniem objęto 

także zastosowanie tych pigmentów w farbach epoksydowych 

rozpuszczalnikowych i wodorozcieńczalnych, oraz 

poliwinylowych, akrylowych i alkidowych rozpuszczalnikowych i 

wodorozcieńczalnych jako inhibitorów korozji.  

Potencjalni odbiorcy wyników projektu  Krajowi wytwórcy farb 

do zabezpieczeń antykorozyjnych z sektora SMP.  

Kontakt :  Agnieszka Halama , Tel. 71 3283061 wew. 028 ,  

halama@iel.wroc.pl 

2. 

Ochrona patentowa sposobu wytwarzania i 

zastosowania hybrydowych związków 

polianiliny 

 

Dr inż. Agnieszka Halama 

Celem projektu było:  Uzyskanie ochrony patentowej na 

nowatorski sposób syntezy hybrydowych organiczno-

nieorganicznych związków polimerów przewodzących. 

Rezultaty: Dokonano zgłoszenia patentowego w Urzędzie 

Patentowym RP oraz w Europejskim Urzędzie Patentowym 

Potencjalni odbiorcy wyników projektu: Krajowi wytwórcy farb 

do zabezpieczeń antykorozyjnych z sektora SMP.  

Kontakt :Agnieszka Halama , Tel. 71 3283061 wew. 028 , 

halama@iel.wroc.pl 

3. 

Ochrona własności przemysłowej urządzenia 

do pomiaru właściwości magnetycznych 

materiałów metodą nieniszczącą 

 

Mgr inż. Dominika Gaworska-Koniarek 

W ramach projektu złożono wniosek do Europejskiego Urzędu 

Patentowego na objęcie międzynarodową ochroną patentową 

metody oraz głowicy do pomiaru lokalnych właściwości 

magnetycznych blach i taśm magnetycznie miękkich o dowolnym 

kształcie, metodą nieniszczącą. 

Kontakt: Dominika Gaworska-Koniarek, gaworska@iel.wroc.pl, 

tel. 71 328 30 61 wew. 503 

4. 

Metoda wytwarzania izolatorów 

elektroenergetycznych z polimerobetonu 

elektrotechnicznego 

 

Dr inż. Grzegorz Paściak 

Realizacja projektu obejmowała: Wykonanie oprzyrządowania do 

wytwarzania izolatorowych rdzeni polimerobetonowych w 

technologii formowania odśrodkowego. Opracowano receptury 

mieszanek polimerobetonowych pozwalające na wytworzenie 

rdzeni izolatorowych o wytrzymałości na zginanie ≥ 6 kN. 

Zestawiono prototypowa linię do małoseryjnego wykonania 

prototypowych izolatorów.  Rezultatem projektu jest 

opracowana pełna dokumentacja technologiczna wykonania 

monolitycznych izolatorów polimerobetonowych (wsporczych 

średniego napięcia, przeznaczonych do pracy w warunkach 

napowietrznych we wszystkich strefach zabrudzeniowych) 

spełniających wymagania norm przedmiotowych. 

Kontakt: Grzegorz Paściak, Tel. 71 3283061 wew. 203 , 

pasciak@iel.wroc.pl 



 
 

 

5. 

Nowe polimerowe ogniwa fotowoltaiczne: 

Badanie wpływu budowy polimeru 

architektury ogniwa oraz rodzaju domieszki 

na sprawność polimerowych ogniw 

słonecznych opartych na poliazometinach i 

politiofenach. 

 

Dr hab. Agnieszka Iwan Prof. IEl 

Projekt został zrealizowany w ramach I Programu Badań 

Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), w 

konsorcjum składającym się z  

� Instytut Elektrotechniki, Oddział Technologii i 

Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu 

(lider, IEL), 

� Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Zakład Fizyki 

Ciała Stałego i Zakład Optyki Informacyjnej, 

� Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii 

Materiałowej, 

� Instytut Fizyki PAN, Oddział Fizyki i Technologii 

Nanostruktur Półprzewodników Szerokopasmowych  

� Polskie Systemy Holograficzne s.c. Warszawa (PSH) oraz  

� Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., Wrocław.  

 

Celem naukowym projektu było skonstruowanie polimerowego 

ogniwa fotowoltaicznego. Projekt miał charakter 

interdyscyplinarny i obejmował prace badawcze nad każdą z 

warstw skonstruowanego polimerowego ogniwa słonecznego, 

wśród których należy wyróżnić: 

• syntezę i charakterystykę nowych, stabilnych termicznie 

polimerów,  

• domieszkowanie polimerów innymi związkami,  

• komputerową symulację parametrów,  

• opracowanie przezroczystej elektrody, 

• wykonanie dla skonstruowanych ogniw pomiarów 

fotowoltaicznych z użyciem, jako źródła światła lampy 

ksenonowej i badań elektrycznych (spektroskopia 

impedancyjna) oraz zbadanie ich morfologii w 

Laboratorium Oddziału Wrocławskiego IEL.  

 

Z kolei badania przemysłowe zrealizowane w ramach projektu 

obejmowały:  

• opracowanie nieprzezroczystej elektrody,  

• wytworzenie modelu (demonstratora),  

• skonstruowanie wysokorozdzielczej naświetlarki 

laserowej do produkcji dyfrakcyjno-rozpraszających 

elementów optycznych do tworzenia wiązek światła o 

pożądanej charakterystyce kierunkowej,  

 

W ramach działań skierowanych na kontynuacje oraz rozwój 

prowadzonej w Pracowni Nowych Technologii tematyki 

poszukujemy firm zainteresowanych współpracą w zakresie 

fotowoltaiki organicznej i polimerowej. 

 

Osoba do kontaktu: Kierownik Pracowni Nowych Technologii –  

dr hab. Agnieszka Iwan, prof. IEL, a.iwan@iel.wroc.pl, tel. 71 328 

30-61 wew. 406 

 

 

 



 
 

 

6. 

Wykorzystanie nanotechnologii w 

nowoczesnych materiałach -Zadanie 8.2. 

Opracowanie nietoksycznych technologii 

otrzymywania powłok ochronnych do 

zabezpieczania powierzchni metalowych 

oraz znakowanych barwnie; Zadanie 8.3 

Opracowanie metodyki barwnego 

znakowania materiału konstrukcyjnego 

(szkło) metodą rozpylania magnetronowego 

 

Dr inż. Grzegorz Paściak 

Celem  projektu było opracowanie technologii otrzymywania 

powłok ochronnych do antykorozyjnego zabezpieczania 

powierzchni metalowych z zastosowaniem aktywnych, 

nietoksycznych pigmentów opartych na układach 

nieorganicznych oraz nieorganicznych powłok. Zbadano wpływ 

parametrów syntezy na właściwości powłok.  

Opracowano transparentne powłoki do ochronny powierzchni 

wytypowanych metali (stal nierdzewna, tytan, aluminium i 

chrom) znakowanych barwnie metodami laserową i metodą 

rozpylania magnetronowego. Zbadano właściwości 

fizykomechaniczne i środowiskowe powłok.  

Opracowano  metody zabezpieczania powierzchni znakowanych 

techniką laserową i magnetronową przed oddziaływaniem 

czynników środowiskowych. 

Osoba do kontaktu: dr inż. Bronisław Szubzda, 

szubzda@iel.wroc.pl, tel. 71 328 30 61 wew. 205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 9.3. Termoizolacyjne nanomateriały 

kompozytowe otrzymane metodą zol-żel dla 

zapewnienia kompatybilności 

elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych 

i elektronicznych 

 

Dr hab. Agnieszka  Iwan Prof. IEl 

Prace wykonane zostały w ramach programu badawczego 

„Wykorzystanie nanotechnologii w nowoczesnych materiałach” - 

NanoMat ” – Zadanie 9.3 na zlecenie Wrocławskiego Centrum 

Badań EIT+. 

Zasadniczym zadaniem projektu było otrzymanie 

nieorganicznych materiałów kompozytowych łączących w sobie 

cechy termoizolacyjnego materiału ogniotrwałego i pełniących 

jednocześnie funkcję ekranu elektromagnetycznego. 

Zbadane zostały właściwości termiczne i magnetyczne 

otrzymanych materiałów. Uzyskane wyniki zweryfikowane 

zostały pomiarami w niezależnych laboratoriach 

akredytowanych, których rezultaty będą podstawą do 

opracowania różnych wariantów wykorzystania i wdrożenia 

opracowanej technologii. W ramach fazy przygotowań do 

wdrożenia wykonane zostały demonstratory technologii w 

postaci płyt ogniotrwałych ekranujących zaburzenia pola 

elektromagnetycznego oraz została opracowana odpowiednia 

dokumentacja techniczna. 

 

Osoba do kontaktu: Bronisław Szubzda, szubzda@iel.wroc.pl, tel. 

71 328 30-61 wew. 205 

8. 

Wykorzystanie nanotechnologii w 

nowoczesnych materiałach - Zadanie 11. 

Nanokompozyty polimerowe i ceramiczne 

dla zastosowań elektrotechnicznych. 

 

Dr  inż. Grzegorz Paściak 

Projekt dotyczył opracowania nowych materiałów polimerowych, 

ceramicznych i kompozytowych (w tym nanokompozytowych) i 

wykorzystania ich w wybranych zastosowaniach 

elektrotechnicznych (warystory, ograniczniki przepięć, izolatory 

kompozytowe, lakiery elektroizolacyjne, ogniwa paliwowe). W 

ramach projektu zrealizowano  następujące, główne zadania 

badawcze: 

1.Opracowanie nanokompozycji z matrycą termoutwardzalną i 

termoplastyczną do wytwarzania izolatorów wysokiego napięcia 

o podwyższonych parametrach eksploatacyjnych (zwiększonej 

wytrzymałości elektrycznej, odporności na palność, wilgoć, 

zabrudzenia i promieniowanie UV), 

 



 
 

 

2.Zaprojektowanie i wytworzenie z opracowanych 

nanokompozycji prototypowych izolatorów kompozytowych 

(wsporczych i odciągowych) oraz kabli dla napowietrznych linii 

przesyłowych, 

3.Opracowanie i wdrożenie technologii nanokompozytowych, 

elektroizolacyjnych lakierów nasycających dla 

energooszczędnych silników sterowanych przekształtnikami, 

4.Opracowanie technologii wytwarzania taniej, tlenkowej 

nanoceramiki warystorowej (o napięciu jednostkowym powyżej 

180 V/mm) do zastosowania w wysokonapięciowych (do 36 kV) 

ogranicznikach przepięć, 

5.Zaprojektowanie i wykonanie prototypowych, 

wysokonapięciowych (do 36 kV) ograniczników przepięć z 

osłonami kompozytowymi, 

6.Materiały i technologie dla ogniw paliwowych typów: SOFC i 

PEMFC, 

7.Otrzymywanie materiałów odpornych na wysokie temperatury 

z odpadowej wełny mineralnej do zastosowań 

termoizolacyjnych. 

Kontakt: Grzegorz Paściak, Tel. 71 3283061 wew. 203 , 

pasciak@iel.wroc.pl 

9. 

Nowa metoda otrzymywania tlenkowych 

materiałów pseudopojemnościowych do 

superkondensatorów 

 

Dr inż. Bronisław Szubzda 

W ramach projektu złożono wniosek do Europejskiego Urzędu 

Patentowego o uzyskanie ochrony patentowej w kraju i za 

granicą dla nowej, oryginalnej metody wytwarzania tlenkowych 

materiałow pseudopojemnościowych do superkondensatorów, 

opracowanej w Instytucie Elektrotechniki. 

Kontakt: Bronisław Szubzda, tel. 71 328 30-61 wew. 205,            

email: szubzda@iel.wroc.pl 

10. 

Badanie właściwości elektrycznych i 

optycznych ciekłokrystalicznych związków z 

wiązaniami azowymi w kierunku zastosowań 

w objętościowych ogniwach słonecznych 

organicznych opartych na P3HT i PCBM  

(Investigation of electrical and optical 

properties of liquid crystalline compounds 

with azo bonds towards application in bulk 

heterojunction organic solar cells based on 

P3HT and PCBM) 

 

Dr hab. Agnieszka Iwan, Prof. IEl 

Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 

międzynarodową współpracę między Polską a Czechami pt.: 

“Investigation of electrical and optical properties of liquid crystalline 

compounds with azo bonds towards application in bulk 

heterojunction organic solar cells based on P3HT and PCBM” 

zrealizowany w Instytucie Elektrotechniki, Oddział Technologii i 

Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu oraz 

Institute of Physics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 

Praga, Czechy.  

 

Celem zrealizowanego interdyscyplinarnego projektu badawczego 

łączącego zagadnienia z dziedziny chemii, fizyki, i odnawialnej 

energii) było: 

1. zastosowanie nowego rodzaju związków ciekłokrystalicznych  

w ogniwach organicznych i zbadanie ich właściwości w 

kierunku polepszenia parametrów fotowoltaicznych 

skonstruowanych ogniw, 

2.  wytworzenie objętościowych ogniw słonecznych opartych o 

warstwy aktywne oraz wykonanie charakterystyk J-U i badań 

spektroskopii impedancyjnej, 

 



 
 

 

3. wykonanie badań strukturalnych dla skonstruowanych ogniw 

za pomocą AFM w celu określenia chropowatości warstw w 

ogniwie fotowoltaicznym. 

 

W ramach realizacji projektu określono: 

� wpływ budowy chemicznej ciekłego kryształu na wartości 

parametrów fotowoltaicznych. 

� Ilość w warstwie aktywnej skonstruowanego ogniwa 

fotowoltaicznego na wartości parametrów 

fotowoltaicznych.  

� Optymalną temperaturę wygrzewania warstwy aktywnej. 

� Wpływ budowy chemicznej ciekłego kryształu na 

morfologie i parametry chropowatości wytworzonych 

warstw. 

� Wpływ budowy chemicznej ciekłego kryształu na wartości 

poziomów na położenie maksimów pasm absorpcji w 

widmach UV-Vis. 

� Wpływ budowy chemicznej ciekłego kryształu oraz 

optymalnej temperatury wygrzewania warstwy aktywnej   

na charakterystyki Nyquista rejestrowane bez i podczas 

naświetlania ogniwa fotowoltaicznego. 

 

Osoba do kontaktu: Kierownik Pracowni Nowych Technologii – dr 

hab. Agnieszka Iwan, prof. IEL, a.iwan@iel.wroc.pl, tel. 71 328 

30-61 wew. 406 

11. 

Opracowanie standardów wytwarzania 

liquidów do papierosów elektronicznych 

 

Dr inż. Agnieszka Halama 

W ramach realizacji projektu dokonano przeglądu i analizy 

informacji dotyczących zarówno płynów do e-papierosów 

dostępnych na rynku, standardów oferowanych przez ich 

producentów oraz wymagań dotyczących bezpieczeństwa ich 

produkcji i stosowania jak i wymaganych docelowych regulacji 

prawnych. 

Wynikiem realizacji projektu jest procedura, w której 

uwzględniono wymagania dotyczące: 

• jakości używanej nikotyny, sposobów pomiaru stężenia 

nikotyny, maksymalnego dopuszczalnego stężenia nikotyny w 

liquidzie oraz wymaganych certyfikatów, 

• innych składników stosowanych w liquidach, z 

wyszczególnieniem substancji zabronionych, 

• standartów produkcji liqiudów oraz pakowania i dostarczania 

produktów, 

•  przejrzystości produkcji: monitorowania i weryfikacji.  

Opracowano przykładową kartę charakterystyki liquidu zgodną z 

Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i 

Rady Unii Europejskiej z dnia 18.12.2006 (REACH), z późniejszymi 

zmianami. 

Kontakt: Agnieszka Halama, halama@iel.wroc.pl,, tel. 71 328 30 

61 wew. 028 

 



 
 

 

12. 

Wykonanie badań wpływu czynników 

starzeniowych na mechaniczną oraz 

chemiczną degredację powierzchni 

nanolakieru bakteriostatycznego w mikro- i 

nanoskali 

 

mgr inż. Łukasz Bednarz 

1) Krótki opis projektu. W ramach realizacji zadania 

przeprowadzono badania innowacyjnej, powłoki lakierniczej o 

właściwościach bakteriobójczych. Opracowany zakres badań 

pozwolił na dokonanie weryfikacji odporności powłoki na 

czynniki środowiskowe (promieniowanie świetlne, temperatura, 

wilgotność) oraz bakteriobójcze związki chemiczne stosowane w 

jednostkach służby zdrowia. 

2) Otrzymane rezultaty. Ocena degradacji powierzchni pozwoliła 

ocenić trwałość badanej powłoki, co ma istotne znaczenie w 

kontekście długoterminowej ochrony bakteriologicznej. Ze 

względu na charakterystyczne rozmiary kluczowych składników 

analiza degradacji została przeprowadzona w skali 

submikrometrowej, z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi 

i technik pomiarowych, wykraczających poza standardowe 

metody stosowane w weryfikacji właściwości materiałów 

narażonych na działanie różnego typu czynników. 

3) Kogo potrzebujemy do kontynuacji prac. Analogiczne 

projekty mogą zostać zrealizowane w ramach zbliżonych 

tematycznie zleceń lub zadań badawczych (wytwarzanie, badania 

trwałości powłok bakteriostatycznych) we współpracy firmami 

czy też instytucjami naukowymi. 

4) Kontakt: ielow@iel.wroc.pl 

13. 

Nowa metoda wytwarzania nanodrutów 

magnetycznych. 

 

Dr inż. Wojciech Lipiec 

Celem projektu bylo uzyskanie ochrony patentowej, zarówno w 

kraju i za granicą, dla oryginalnej technologii wytwarzania 

nanodrutów magnetycznych, opracowanej w Instytucie 

Elektrotechniki. Metodę tę charakteryzuje przede wszystkim 

prostota oraz wysoka wydajność, co znajduje odzwierciedlenie 

zarówno w niskich kosztach przygotowania linii produkcyjnej 

nanodrutów jaki i samego procesu ich wytwarzania. 

Kontakt: dr inż. Wojciech Lipiec, lipiec@iel.wroc.pl, tel. 71 328 

30 61 wew. 206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instytut Elektrotechniki, Wrocław (IEL, lider) oraz Instytut Niskich 

Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu, wspólnie 

realizowali zadania dotyczące otrzymania materiałów 

tlenkowych w postaci proszków i powłok (niedomieszkowanych i 

domieszkowanych) o rozmiarach nanometrycznych i ich 

charakterystykę strukturalną i spektroskopową.  

 

Cele badawcze zadania 9.1. zrealizowano poprzez: 

1. Otrzymanie proszków TiO2, SiO2 i ZrO2 o rozmiarach nm 

poprzez zastosowanie opracowanej metody.  

2. Otrzymanie warstw TiO2, SiO2 i ZrO2 jednorodnych, 

niezawierających spękań. 

3. Otrzymanie proszkówTiO2 domieszkowane Ag, Fe, Sn, Zn i Cu 

poprzez zastosowanie metody zol-żel.  

4. Otrzymanie proszkówTiO2, SiO2 i ZrO2 z grupami aminowymi i 

alkilowymi poprzez zastosowanie opracowanej metody. 

5. Otrzymanie proszkówTiO2, SiO2 i ZrO2 pokrytych Ag, Fe, Sn, Zn 

lub Cu o rozmiarach nm poprzez zastosowanie innej metody. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

Wykorzystanie nanotechnologii w 

nowoczesnych materiałach - Zadanie 9.1. 

Nanomateriały wytwarzane technologią zol-

żel przeznaczone do zastosowań medycznych 

i czujnikowych. 

 

Dr hab. Agnieszka Iwan Prof. IEL 

6. Opracowanie oryginalnej metody otrzymywania nowych 

tworzyw bioceramicznych, metodą biomimetyczną, w 

oparciu o różne struktury drewna i muszli, jako matryc 

poddawanych specyficznej modyfikacji związkami 

bioorganicznymi oraz nanocząstkami srebra, z utworzeniem 

innowacyjnych kompozytów o regulowanej trwałości 

wiązania metali w kontakcie fazowym implant-płyny 

ustrojowe.  

7. Zbadanie właściwości luminescencyjne SiO2 i ZrO2 

domieszkowanych oraz ich wpływ na możliwość zastosowania 

w czujnikach optycznych.  

8. Zbadanie wpływu ilości na właściwości materiałów 

włókienniczych na bazie celulozowej matrycy polimerowej.  

9. Zbadanie wpływ ilości na właściwości ochronne powłok 

wodorozcieńczalnej farby akrylowej oraz rozpuszczalnikowej 

farby poliwinylowej. 

 

Osoba do kontaktu: Kierownik Pracowni Nowych Technologii – dr 

hab. Agnieszka Iwan, prof. IEL, a.iwan@iel.wroc.pl, tel. 71 328 

30-61 wew. 406 

15. 

Komercjalizacja technologii wytwarzania i 

stosowania nano-kompozytów 

polimerowych na osnowie poliolefin 

 

Dr Stanisław Kudła 

Projekt realizowany w ramach programu INNOTECH. Składa się z 

fazy badawczej, której celem jest opracowanie receptur i 

technologii wytwarzania koncentratów nanonapełniaczy 

przeznaczonych do stosowania przez przetwórców tworzyw 

sztucznych w celu produkcji finalnych wyrobów rynkowych oraz z 

fazy przygotowań do wdrożenia. 

W wyniku projektu dokonano 4 publikacji i 4 zgłoszeń 

patentowych. 

Osoba do kontaktu: dr inż. Leszek Moroń, moron@iel.wroc.pl, 

tel. 71 328 30 61 wew. 103 

16. 

Specjalistyczne badania oraz ocena 

skuteczności topienia materiału szklarskiego 

metodami mikrofalowymi 

 

Dr inż. Beata Zboromirska-Wnukiewicz 

Projekt obejmował wykonanie specjalistycznych badań 

laboratoryjnych oraz dokładnego pomiaru energii niezbędnej do 

stopienia materiału szklarskiego za pomocą dwóch 

innowacyjnych metod:  

Materiał szklarski dostarczony przez Beneficjenta, wygrzano 

stosując metody badane w projekcie. Do prób wygrzewania 

wykorzystano piec sylitowy o mocy 8 kW oraz urządzenie 

mikrofalowe o maksymalnej mocy 3 kW. 

Zużycie energii metodą A jest niższe niż zużycie energii 

podgrzewania materiału szklarskiego metodą B. Różnica przy 

tych samych temperaturach (ok. 1250 oC) osiągniętych dwoma 

metodami wynosiła ok. 34 kWh co w przypadku metody A 

względem B stanowi obniżenie zużytej energii o ok. 76%. 

Osoba do kontaktu: Dr inż. Beata Zboromirska-Wnukiewicz, 

wnukiewicz@iel.wroc.pl, tel. 71 328 30 61 wew. 405 

 

 

 

 

 

 

Celem wykonanych prac była eksperymentalna analiza 

możliwości zastosowania, opracowanego przez Zleceniodawcę, 

multipleksera do otrzymywania, w procesie rozpylania 

magnetronowego, warstw przeźroczystych o jak najniższej 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. 

 

 

 

 

 

 

Multipleksowa metoda zasilania wyrzutni 

magnetronowych 

 

Dr inż. Mariusz Ozimek 

wartości rezystywności elektrycznej. Urządzenie zostało 

zamontowane na stanowisku próżniowym, wyposażonym w dwa 

magnetrony WMK-100, znajdującym się na stanie 

Wnioskodawcy. W etapie pierwszym określano: 

-- stabilność pracy urządzenia, 

-- współdziałanie zasilacza z multiplekserem, 

-- powtarzalność właściwości otrzymywanych materiałów. 

W powyższych badaniach nie stwierdzono żadnych usterek. 

Multiplekser pracuje stabilnie, bez zaburzeń i przerw. 

Właściwości warstw otrzymanych z zastosowaniem tych samych 

parametrów są zgodne. Określono wpływ zmiany poszczególnych 

parametrów na szybkość osadzania warstw.  Dla otrzymanych 

warstw, w oparciu o pomiar rezystancji w układzie 

czteropunktowym, wyznaczono wartości rezystywności 

elektrycznej. 

Kontakt: Bronisław Szubzda, email: zszubzda@iel.wroc.pl                                 

tel. 71 328 30-61 wew. 205  

18. 

Zaawansowane pomiary parametrów 

materiałowych struktur w mikro- i nano- 

skali z wykorzystaniem szerokowidmowego 

przetwarzania i analizy wygięcia belki 

skanującej w trybie dynamicznym 

mikroskopii sił atomowych 

 

Dr hab. inż. Andrzej Marcin Sikora, Prof. IEl 

1) Krótki opis projektu. Celem projektu był opracowanie techniki 

pomiarowej mikroskopii sił atomowych (AFM) pozwalających na 

wykorzystanie poprzecznych (skrętnych) oscylacji sondy 

skanującej w trybie dynamicznym w ocenie właściwości 

mechanicznych powierzchni na podstawie analizy wyższych 

harmonicznych sygnału oscylacji sondy. 

2) Otrzymane rezultaty. Opracowano zaawansowany tryb 

pomiarowy NanoSwing umożliwiający mapowanie różnych 

właściwości mechanicznych powierzchni jak również zjawisk 

obecnych w układzie ostrze-próbka. Opublikowano szereg 

publikacji w wydawnictwach krajowych i międzynarodowych, a 

także w dwóch pozycjach książkowych, w formie rozdziałów. 

Wyniki projektu zaprezentowano na kilku konferencjach 

krajowych i międzynarodowych. 

3) Kogo potrzebujemy do kontynuacji prac. Analogiczne 

projekty mogą zostać zrealizowane w ramach zbliżonych 

tematycznie zleceń lub zadań badawczych  we współpracy 

firmami czy też instytucjami naukowymi. 

4) Kontakt do Sekretariatu Oddziału lub Zakładu. email: 

ielow@iel.wroc.pl                                                                   

19. 

Sposób modyfikacji elektroizolacyjnego 

lakieru nasycającego poliestroimidowego w 

celu zwiększenia odporności na 

wyładowania niezupełne 

 

Dr hab. inż. Barbara Górnicka, Prof. IEl 

W ramach projektu Patent Plus przygotowano wniosek 

patentowy i podjęto działania mające na celu skomercjalizowanie 

nowatorskiej technologii wytwarzania lakieru nasycającego 

odpornego na wyładowania niezupełne, które mogą wystąpić w 

silnikach zasilanych przekształtnikami. Przygotowano 

dokumentację i ofertę inwestycyjną oraz projekt umowy 

licencyjnej. Podjęto działania marketingowe w zakresie 

rozpowszechnienia wiedzy o przedmiocie zgłoszenia 

patentowego. 

Do kontynuacji prac związanych z wdrożeniem lakieru potrzebne 

jest zaangażowanie fabryk lakierów oraz fabryk silników 

elektrycznych, które powinno nastąpić po oczekiwanej zmianie 



 
 

 

wymagań norm dotyczących układu izolacyjnego silników. 

Kontakt: Barbara Górnicka, tel. 71 328 30 61 w. 304, email: 

ielow@iel.wroc.pl                                                                   

20. 

Nowoczesne absorbery promieniowania 

elektromagnetycznego 

 

Dr hab. Wiesław Wilczyński, Prof. IEl 

Nadrzędnym celem projektu było opracowanie materiałów, o 

właściwościach pozwalających na zastosowanie ich w technice 

ekranującej. Wytworzone ekrany występowały w dwóch 

postaciach. W ramach projektu zostały poznane zależności 

pomiędzy parametrami procesów technologicznych, a 

właściwościami otrzymanych materiałów.  

Realizowane prace skupiły się w pierwszej kolejności na dobraniu 

odpowiednich parametrów technologii, a następnie powiązaniu 

struktury krystalicznej (morfologii), struktury domenowej oraz 

właściwości elektrycznych otrzymanych materiałów z ich 

właściwościami tłumiącymi pole elektromagnetyczne. Otrzymane 

kompozyty, w porównaniu do standardowych przegród i obudów 

ekranujących, charakteryzowały się niską masą i dużą 

elastycznością. Założone cele pozwoliły na opracowanie nowych 

materiałów ekranujących i technologii ich otrzymywania oraz na 

rozszerzenie wiedzy na temat ekranowania pola 

elektromagnetycznego. 

Osoba do kontaktu: sekretariat Oddziału we Wrocławiu, 

 tel.  71 328 30 61. email: ielow@iel.wroc.pl                                                                  

21. 

Nowoczesne elektroizolacyjne lakiery 

nasycające z nanonapełniaczami o 

ulepszonych właściwościach 

 

Dr hab. Inż. Barbara Górnicka, Prof. IEl 

W ramach projektu badawczego rozwojowego opracowano w 

skali laboratoryjnej lakiery elektroizolacyjne poliestrowe i 

poliestroimidowe zawierające inny skład. W stosunku do 

lakierów standardowych charakteryzują się one: wyraźnie, co 

najmniej 10-krotnie zwiększoną trwałością przy napięciu 

impulsowym powodującym występowanie wyładowań 

niezupełnych, zwiększoną siłą wiążącą, lepszymi właściwości 

barierowymi dla wilgoci oraz wyższą odpornością termiczną. 

Opracowana technologia wytwarzania lakierów 

nanokompozytowych pozwoliła na uzyskanie lakierów 

nadających się do impregnacji silników zasilanych z falowników. 

Prace były kontynuowane w ramach kolejnych projektów. 

Kontakt: Barbara Górnicka, tel. 71 328 30 61 w. 304 email: 

ielow@iel.wroc.pl                                                                   

22. 

Możliwości modyfikacji mikrostruktury 

warystorów tlenkowych przez 

domieszkowanie tlenku bizmutu tlenkami 

metali 

 

Dr hab. Inż. Witold Mielcarek, Prof. IEl 

Istota projektu  polegała na modyfikacji mikrostruktury 

warystora polegającej na redukcji obszarów wyłączonych z 

przewodnictwa prądu. Efekt ten można uzyskać  poprzez  

wprowadzenie domieszek, które umożliwiają redukcję i 

równomierny rozkład elementów mikrostruktury i redukcję 

obszarów warystora wyłączonych z przewodnictwa prądu. 

Uzyskano w ten sposób redukcję ilości dodawanego materiału i 

jednoczesne zwiększenie sprawności działania warystora. Do 

wdrożenia konieczna jest współpraca z zakładem produkujących 

warystory.  

Osoba do kontaktu: dr inż. Grzegorz Paściak, 

pasciak@iel.wroc.pl, tel. 71 328 30 61 wew. 203 



 
 

 

23. 

 

Współpraca polsko-rosyjska. Opracowanie 

zmodernizowanych superkondensatorów o 

prostszej i tańszej technologii wytwarzania 

 

Dr inż. Jerzy Mukosiej 

 

 

24. 

Zaawansowane materiały i technologie 

wytwarzania zasobników (magazynów) 

energii w postaci superkondensatorów, 

ogniw paliwowych i butli wodorowych. 

 

Dr hab. Wiesław Wilczyński, Prof. IEl 

1. Prace badawcze dotyczyły poprawy właściwości użytkowych 

urządzeń do trzech zaproponowanych metod gromadzenia 

energii:  

• Superkondensatory - zwiększenie pojemności i mocy 

urządzeń (rozwijanie powierzchni elektrod), poprawa 

bezpieczeństwa użytkowania (preparatyka separatorów) 

i utrzymania trwałości zmagazynowanej energii 

(ograniczenia samorozładowania). 

• Ogniwa paliwowe - zwiększenie mocy urządzeń (dobór 

innowacyjnych elektrolitów stałych), poprawa 

stabilności pracy (współpraca  z akumulatorami i 

superkondensatorami), 

• Magazyny sprężonego wodoru - opracowanie 

technologii lekkich i trwałych zbiorników 

kompozytowych. 

2. Opracowano technologię materiału elektrod 

superkondensatorów, wprowadzono separatory o wyższych 

właściwościach mechanicznych i cieplnych. Opracowano 

technologię elektrolitów stałych do ogniw paliwowych. 

Opracowano technologię wzmacniania zbiorników ciśnieniowych 

na bazie kompozytu włókno węglowe-żywica. 

3. Do kontynuowania prac niezbędne jest pozyskanie instytucji 

finansującej i przedsiębiorstw zainteresowanych zagadnieniem. 

4. Osoba do kontaktu: dr inż. Grzegorz Paściak, 

pasciak@iel.wroc.pl, tel. 71 328 30 61 wew. 203 

 

W przypadku butli kompozytowych niezbędny jest atest na 

produkowane wyroby. 

 

25. 

Materiały polimerowe modyfikowane 

nanocząstkami. Technologie - właściwości - 

zastosowanie. Tytuł zadań badawczych wyk. 

przez IEl: Zastosowanie nanowypełniaczy do 

modyfikacji elektroizolacyjnych lakierów 

nasycających poliestrowych i 

poliestroimidowych 

 

Prof. Dr hab. Inż.  Bolesław Mazurek 

W ramach zadania wykonywanego w projekcie zamawianym 

sprawdzono różne sposoby przygotowania i dyspergowania 

nanonapełniaczy w lakierach i sporządzono wiele wersji 

zmodyfikowanych lakierów. Wykonane badania pozwoliły na 

ustalenie ilości i rodzajów nanonapełniaczy, których 

zastosowanie powoduje najkorzystniejszy wpływ na właściwości 

lakierów. Określono podstawy technologii wytwarzania lakierów 

pozwalające na poprawę właściwości, zwłaszcza mechanicznych i 

barierowych. Prace były kontynuowane w ramach kolejnych 

projektów. Kontakt: Barbara Górnicka, tel. 71 328 30 61 w. 304 

email: ielow@iel.wroc.pl                                                                  

 



 
 

 

26. 

 

Superkataliza 

 

Dr inż. Wojciech Lipiec 

Celem projektu jest uzyskanie światowej ochrony patentowej 

wynalazku - „Sposób prowadzenia reakcji chemicznej z udziałem 

katalizatora proszkowego”.  Superkataliza, dotyczy szczególnego 

podejścia do katalizy, które pozwala na kilkukrotne 

przyspieszenie procesu chemicznego w stosunku katalizy 

stosowanej obecnie.  Istnieją takie reakcje chemiczne, które 

wymagają stosunkowo długiego czasu, np. kilku dni, pomimo 

stosowania katalizatora. Opracowany wynalazek pozwala na 

kilkukrotne skrócenie tego czasu. Uzyskuje sie to wskutek zmiany 

postaci katalizatora. W procesie produkcyjnym wiąże się to z 

dużą redukcja kosztów. Do współpracy zapraszamy przede 

wszystkim  producentów stosujących w procesie wytwórczym 

katalizę, ale także producenci katalizatorów i producenci 

urządzeń chemicznych.   

Kontaktu: dr inż. Wojciech Lipiec, tel. 71 328 30 61 wew. 206, 

email: lipiec@iel.wroc.pl 

27. 

Niezawodność kompozytowych systemów 

izolacyjnych, wykorzystujących 

nanowypełniacze, będących pod wpływem 

naprężeń pochodzących od urządzeń energo-

elektronicznych 

 

Dr inż. Piotr Weryński 

Dr hab. Inż. Barbara Górnicka. Prof. IEl 

W ramach niewspólfinansowanego programu bilateralnej 

współpracy Polsko-Francuskiej Polonium nowe 

nanokompozytowe materiały izolacyjne – lakiery, opracowane i 

sporządzone w Instytucie Elektrotechniki zostały szeroko 

zbadane w Laboratoire Plasma ET Conversion D’Energie 

Universite Paul Sabatier w Tuluzie a także w IEL we Wrocławiu. 

Badania potwierdziły zdecydowany wzrost odporności na 

narażenia powodowane przez przekształtniki PWM w stosunku 

do materiałów konwencjonalnych. Odbyły się wzajemne wizyty 

w obu laboratoriach - francuskim i polskim. Współpraca 

zaowocowała również 5. wspólnymi publikacjami. 

Kontakt: Barbara Górnicka, tel. 71 328 30 61 w. 304, email: 

ielow@iel.wroc.pl                                                                   

28. 

Nowe rozwiązania konstrukcyjne i 

materiałowo-technologiczne ogranicznika 

przepięciowego 

 

Dr Inż. Grzegorz Paściak 

 

2009 - 2009 

W ramach projektu opracowano i zgłoszono wniosek patentowy” 

dotyczący opracowania konstrukcji i technologii ograniczników 

przepięć, pozwalającej na obniżenie kosztów produkcji do 

poziomu gwarantującego konkurencyjną cenę. 

Opracowano dokumentacje wdrożeniową  „Dokumentacja 

konstrukcyjna napowietrznego ogranicznika przepięciowego typu 

ASM z izolacją wewnętrzną wykonaną metodą formowania 

wtryskowego”. Osoba do kontaktu: dr inż. Grzegorz Paściak, 

pasciak@iel.wroc.pl, tel. 71 328 30 61 wew. 203 

 


