
 
 
 

INNE PROJEKTY 

 
L.p. 

Tytuł i Kierownik Projektu 

Termin Realizacji 
Opis 

1. 

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. 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.   

Kontakt: ielow@iel.wroc.pl 

2. 
Transforming waste and refuses to energy in shipping 

Dr inż. Stanisław Abramik 

 

 

 

email. instytut@iel.gda.pl 

 

 

 

3. 

Opracowanie i wykonanie systemu kalibracji 
elektronicznych czujników siły nacisku 

 

dr hab. inż. Andrzej Marcin Sikora, prof. IEl 

1) Krótki opis projektu. W ramach usługi 
zaprojektowano, zbudowano i przetestowano system 
służący do kalibracji czujników siły nacisku. Urządzenie 
automatycznie dokonuje porównania wskazań czujnika 
kalibrowanego z czujnikiem wzorcowym, 
zainstalowanym trwale w urządzeniu. Uzyskana w ten 
sposób charakterystyka, rejestrowana zgodnie z 
wytycznymi operatora (zakres siły, liczba punktów 
pomiarowych, prędkość wykonywania pomiaru). 

2) Otrzymane rezultaty. Zbudowany system składa się z 
mechanicznego układu obciążającego, wyposażonego 
w elementy czujnikowe oraz oprogramowania 
sterującego procesem kalibracji. 

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: ielow@iel.wroc.pl 

mailto:iwan@iel.wroc.pl
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4. 

 

 

 

Badania konstrukcji modułu sterującego zasilaniem 
urządzeń domowych z wykorzystaniem technologii 

technologii RFID 

 

Mgr inż. Marek Grzegorz Wałecki 

1) Krótki opis projektu. W ramach projektu 
przeprowadzono badania mające na celu dokonanie 
oceny produktu przed przeprowadzeniem badań 
pełnych umożliwiających dokonanie certyfikacji 
produktu. Jako kluczowe w kontekście bezpieczeństwa 
eksploatacji urządzeń, przeprowadzono weryfikację 
właściwości szeregu parametrów w oparciu o 
wymagania norm PN-EN 61010-1:2011 oraz PN-EN 
60335-1:2004. 

2) Otrzymane rezultaty. Dokonano oceny 
następujących cech: ochrona w warunkach normalnych 
(ochrona przed porażeniem elektrycznym, określenie 
dostępności części, ograniczenia dotyczące części 
dostępnych), odstępy izolacyjne powietrzne i 
powierzchniowe, badanie wytrzymałości elektrycznej 
izolacji podstawowej, badanie sztywności obudów i 
barier (próba statyczna, uderzeniowa oraz montaż na 
ścianie), ochrona w stanie pojedynczego uszkodzenia 
(sprawdzenie połączeń ochronnych, odporność na 
ciepło, ochrona przed dostępem części czynnych), 
połączenie uziemiające, odporność na wysoką 
temperaturę i żar, wytrzymałość mechaniczna, 
wytrzymałość elektryczna odporność na wilgoć. 
Przeprowadzono również badania kompatybilności 
elektromagnetycznej. Opracowano zestawienie uwag i 
sugestii pozwalających na wprowadzenie niezbędnych 
modyfikacji konstrukcyjnych oraz technologicznych, 
gwarantujących spełnienie przez urządzenie wymagań 
odpowiednich norm. 

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: ielow@iel.wroc.pl 

5. 

Opracowanie i budowa systemu pomiarowo-
komputerowego do długoterminowego 

monitorowania parametrów sieci energetycznej z 
dużą częstotliwością rejestracji i analizy danych 

 

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

1) Krótki opis projektu. W ramach zadania 
zaprojektowano, uruchomiono i przetestowano system 
(zawierający część sprzętową oraz programową) 
monitorowania parametrów sieci energetycznej, 
pozwalający na czasowe zainstalowanie u odbiorcy 
przeprowadzenie ciągłego monitorowania warunków 
zasilania odbiorników (urządzeń) zainstalowanych w 
ramach danej instalacji elektrycznej. 

2) Otrzymane rezultaty. Zbudowano system 
pomiarowy zawierający elektroniczne układy 
pomiarowe oraz zaawansowane oprogramowanie 
realizujące akwizycję danych z bardzo małymi 
interwałami czasowymi (rzędu sekund), co pozwala na 
uchwycenie nawet krótkotrwałych niepożądanych 
sytuacji w badanym obszarze sieci i wyeliminowanie ich 

mailto:iwan@iel.wroc.pl


 
 
 

przyczyn. Zastosowanie nowoczesnych modułów 
elektroniki cyfrowej i mikroprocesorowej umożliwia na 
zaawansowane analizowanie prądów i napięć w 
instalacji 3-fazowej. Dzięki temu system mierzy 
następujące parametry sieci: napięcia fazowe i prądy 
liniowe, napięcia międzyfazowe, moce fazowe czynne, 
moce fazowe bierne, moce fazowe pozorne,  
współczynniki mocy czynnej, częstotliwość sieciową i 
odchylenia częstotliwości, THD (Total Harmonic 
Distortion) dla napięć i prądów fazowych, harmoniczne 
prądów i napięć fazowych. 

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: ielow@iel.wroc.pl 

6. 

 

 

 

Opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania 
lokalnych parametrów środowiskowych i oceny 

skuteczności izolacji termicznej lokali mieszkalnych i 
usługowych 

 

Mgr inż. Maria Adamowska 

 

1) Krótki opis projektu. W ramach projektu 
opracowano i wykonano  sprzętowo-programowy 
system wielopunktowego, wielogodzinnego 
(kilkudniowego) monitorowania warunków 
klimatycznych (temperatura, wilgotność oraz ciśnienie) 
w obiektach architektonicznych o powierzchni do 
kilkuset metrów kwadratowych, składających się z kilku 
pomieszczeń.  Dane na temat warunków panujących w 
poszczególnych pomieszczeniach rejestrowane są przez 
moduły komunikujące się drogą radiową z centralną 
jednostką rejestrującą. 

2) Otrzymane rezultaty. Rezultatem pracy jest 
przetestowany bezprzewodowy system pomiarowy 
składający się z pięciu czujników, centralnej jednostki 
pomiarowej oraz dedykowanego oprogramowania 
umożliwiającego dokonywanie opisanych powyżej 
pomiarów. Dane na temat warunków panujących w 
poszczególnych pomieszczeniach rejestrowane są przez 
moduły komunikujące się drogą radiową z centralną 
jednostką rejestrującą. Unikatowe identyfikatory 
każdego z urządzeń umożliwią jednoznaczne ich 
rozpoznawanie i przypisanie odpowiedniego zestawu 
danych do pomieszczenia w którym dany moduł jest 
ulokowany. Uzyskany zespolony w czasie zestaw 
wykresów zmian rejestrowanych jednocześnie we 
wszystkich pomieszczeniach parametrów 
środowiskowych (temperatury, wilgotności oraz 
ciśnienia) umożliwia dokonanie analizy ucieczki ciepła 
w każdym z monitorowanych pomieszczeń niezależnie. 

3) Kogo potrzebujemy do kontynuacji prac. 
Analogiczne projekty mogą zostać zrealizowane w 
ramach zbliżonych tematycznie zleceń lub zadań 
badawczych  we współpracy firmami czy też 

mailto:iwan@iel.wroc.pl


 
 
 

instytucjami naukowymi. 

4) Kontakt: ielow@iel.wroc.pl 

7. 

 

 

Opracowanie modułu sterowania zasilaniem 
sieciowym sprzętu RTV/AGD poprzez usługę www. 

 

Mgr inż. Maria Adamowska, 

1) Krótki opis projektu. W ramach projektu 
zaprojektowano, wykonano i przetestowano 
urządzenie sterujące zasilaniem sieciowym (230 V) w 
zastosowaniach gospodarstwa domowego (RTV/AGD 
itp.). Urządzenie to, pełniące złącza przejściowego, 
podłączone do sieci rozległej WAN za pośrednictwem 
najczęściej obecnie stosowanego standardu Ethernet, 
pozwala na zdalne kontrolowanie załączania i 
wyłączania podłączonego do tegoż złącza, odbiornika 
energii elektrycznej (m.in. urządzeń RTV/AGD). 
Załączanie/wyłączanie urządzenia jest kontrolowane za 
pośrednictwem stworzonego w tym celu portalu 
internetowego (strona WWW). 

2) Otrzymane rezultaty. Podczas realizacji projektu 
zaprojektowano, poddano procesowi optymalizacji oraz 
podstawowym testom uruchomieniowym serię 
prototypową urządzeń (15 sztuk). Projekt urządzenia 
(schemat ideowy, layout PCB, zestawienie materiałów 
itp.) zostały przekazane zleceniodawcy. 

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: ielow@iel.wroc.pl 

8. 

Opracowanie projektu, wykonanie prototypu i 
przeprowadzenie testów eksploatacyjnych 

elektronicznego sterownika urządzeń suszących. 

 

Mgr inż. Przemysław Tadeusz Kryla 

1) Krótki opis projektu. W ramach realizowanych w 
projekcie działań wykonano następujące zadania: 

- analiza rozwiązań konstrukcyjnych i dobranych 
materiałów w przedstawionym przez producenta 
rozwiązaniu suszarki, 

- wskazanie obszarów wymagających modyfikacji, 
zmian materiałowych, konstrukcyjnych czy też 
technologicznych, 

- zaproponowanie optymalnych rozwiązań 
umożliwiających uzyskanie przez produkt 
odpowiedniego poziomu niezawodności oraz 
bezpieczeństwa eksploatacji. 

2) Otrzymane rezultaty. Dla finalnej wersji produktu 
przeprowadzono weryfikację cech potwierdzających 
wymagany poziom jakości produktu pozwalający na 
jego bezpieczną eksploatację: sprawdzenie stopnia 
ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP), 
nagrzewanie podczas eksploatacji, prąd upływu oraz 
wytrzymałość elektryczna, praca w warunkach 
nienormalnych, wytrzymałość mechaniczna,  jakość 
połączeń uziemiających, odporność na wysoką 
temperaturę, żar i prądy pełzające. 

mailto:iwan@iel.wroc.pl
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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: ielow@iel.wroc.pl 

9. 

Multipleksowa metoda zasilania wyrzutni 
magnetronowych 

 

Dr inż. Mariusz Ozimek 

Celem wykonanych prac była eksperymentalna analiza 
możliwości zastosowania, opracowanego przez 
Zleceniodawcę, multipleksera do otrzymywania, w 
procesie rozpylania magnetronowego, warstw 
przeźroczystych o jak najniższej 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. 

4) Kontakt: ielow@iel.wroc.pl 

10. 

Ekspertyza dla ustalenia przyczyn wysokiej 
energochłonności oczyszczalni ścieków wraz ze 

wskazaniem sposobów jej obniżenia. 

 

Dr inż. Bronisław Szubzda 

W ramach zlecenia ustalono przyczyny większego 
zużycia energii elektrycznej przez jedną z dwóch 
oczyszczalni ścieków pozostających w dyspozycji 
Zleceniodawcy. Ustalenie przyczyn posłużyło do 
opracowania zaleceń, dzięki którym obniżona zostanie 
energochłonność technologii i poprawiona zyskowność 
świadczonych przez Zleceniodawcę usług z możliwością 
obniżenia ich ceny. Ostatecznym celem zadania była 
rynkowa poprawa konkurencyjności Zleceniodawcy i 
ograniczenie ekonomiczno-ekologicznych uciążliwości 
energochłonnych technologii dla Regionu. 

Kontakt: ielow@iel.wroc.pl 

11. 

System scentralizowanego monitorowania pracy i 
zdalnego alarmowania o awarii urządzeń chłodniczych 

 

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

1) Krótki opis projektu. W ramach projektu 
zaprojektowano, uruchomiono i zainstalowano w 
siedzibie firmy system bezprzewodowego nadzoru 
zespołu chłodni i lodówek wykorzystywanych do 
przechowywania produktów spożywczych. Każdy z 
modułów pomiarowych zlokalizowany przy chłodni lub 
lodówce ma umieszczony czujnik temperatury w 
komorze, natomiast zasilany jest napięciem sieciowym, 

mailto:iwan@iel.wroc.pl
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co eliminuje problem wymiany baterii zasilających. 
Każdy z modułów pomiarowych wysyła informacje za 
pośrednictwem protokołu w standardzie 802.11 
stosowanym w sieciach bezprzewodowych WiFi. 
Rozwiązanie to umożliwia uzyskanie odpowiedniego 
zasięgu transmisji danych, a przy większych 
odległościach – wykorzystanie tzw. repeaterów 
sygnału. 

2) Otrzymane rezultaty. Rezultatem projektu jest 
system pomiarowy bazujący na bezprzewodowych 
czujnikach temperatury. Zarejestrowane dane, 
odbierane przez jednostkę centralną rejestrowane są w 
formie plików w pamięci nieulotnej, umożliwiając 
prześledzenie pracy jednostek chłodniczych, co jest 
zgodne z wymaganiami przepisów dotyczących lokali 
gastronomicznych. Wyniki pomiarów z każdej doby 
gromadzone są w osobnych plikach, zapewniając 
czytelną i łatwą do analizy formę danych. Rozwiązanie 
to uwalnia personel od obowiązku prowadzenia 
zapisów dotyczących pracy urządzeń, eliminując 
problem popełnianych błędów w zapisach lub też 
braków zapisów będących wynikiem wpływu  czynnika 
ludzkiego. Zarejestrowane dane są dostępne za 
pośrednictwem serwisu WWW, dzięki czemu istnieje 
możliwość podglądu wyników pomiarów temperatur w 
poszczególnych komorach z aktualnej doby. Oprócz 
wykresów, dostępne są także informacje o minimalnej 
oraz maksymalnej temperaturze w poszczególnych 
komorach. Ponadto wyświetlany jest status 
informujący o obecności napięcia sieciowego. Ze 
względu na krytyczne znaczenie ciągłości pracy komór, 
informacje o sytuacjach mogących stanowić zagrożenie 
dla przechowywanych w chłodniach produktów 
wysyłane są w formie komunikatów SMS za 
pośrednictwem sieci GSM. 

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: ielow@iel.wroc.pl 

 

12. 

Studium Wykonalności zadania inwestycyjnego 

 

Dr inż. Wojciech Bartosz Mazurek 

W ramach projektu wykonano analizę techniczną  
doboru wielkości paneli fotowoltaicznych i magazynu 
energii do współpracy z elektrownią wiatrową. 
Opracowano schemat techniczny zespołu elektrowni 
kombinowanej. 

Kontakt: ielow@iel.wroc.pl 
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13. 

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, 

 

14. 

Opracowanie i budowa systemu pomiarowo-
komputerowego do długoterminowego 

monitorowania parametrów sieci energetycznej z 
dużą częstotliwością rejestracji i analizy danych 

 

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

1) Krótki opis projektu. W ramach zadania 
zaprojektowano, uruchomiono i przetestowano system 
(zawierający część sprzętową oraz programową) 
monitorowania parametrów sieci energetycznej, 
pozwalający na czasowe zainstalowanie u odbiorcy 
przeprowadzenie ciągłego monitorowania warunków 
zasilania odbiorników (urządzeń) zainstalowanych w 
ramach danej instalacji elektrycznej. 

2) Otrzymane rezultaty. Zbudowano system 
pomiarowy zawierający elektroniczne układy 
pomiarowe oraz zaawansowane oprogramowanie 
realizujące akwizycję danych z bardzo małymi 
interwałami czasowymi (rzędu sekund), co pozwala na 
uchwycenie nawet krótkotrwałych niepożądanych 
sytuacji w badanym obszarze sieci i wyeliminowanie ich 
przyczyn. Zastosowanie nowoczesnych modułów 
elektroniki cyfrowej i mikroprocesorowej umożliwia na 
zaawansowane analizowanie prądów i napięć w 
instalacji 3-fazowej. Dzięki temu system mierzy 
następujące parametry sieci: napięcia fazowe i prądy 
liniowe, napięcia międzyfazowe, moce fazowe czynne, 
moce fazowe bierne, moce fazowe pozorne,  
współczynniki mocy czynnej, częstotliwość sieciową i 
odchylenia częstotliwości, THD (Total Harmonic 
Distortion) dla napięć i prądów fazowych, harmoniczne 
prądów i napięć fazowych. 
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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: ielow@iel.wroc.pl 

 

15. 

Opracowanie metody i prototypu stanowiska do 
precyzyjnego pomiaru wartości skutecznej (RMS) 

sygnału sinusoidalnego o maksymalnej częstotliwości 
20MHz. 

 

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

1) Krótki opis projektu. W ramach projektu 
zaprojektowano i uruchomiono rozwiązanie sprzętowo-
programowe służące do pomiaru wartości skutecznej 
sygnałów wyłącznie sinusoidalnych z użyciem technik 
cyfrowych. Dyskretyzacja sygnału odbywa się 
sprzętowo w sposób synchroniczny do sygnału o 
momencie zmiany polaryzacji sygnału sinusoidalnego 
(momencie przejścia przez zero). Informacja jest 
dostarczona do stanowiska pomiarowego z 
zewnętrznego układu detekcji przejścia przez zero. 
Metoda ta pozwala na uzyskanie wysokiej dokładności 
pomiaru wartości skutecznej sygnału dla każdego 
indywidualnego okresu przebiegu sinusoidalnego. 

2) Otrzymane rezultaty. Zbudowano stanowisko 
pomiarowe składające się z kilkukanałowego 
przetwornika analogowo -cyfrowego oraz z 
oprogramowania pracującego pod kontrolą systemu 
Windows 7, którego zadaniem jest wstępne 
skonfigurowanie przetwornika, zdefiniowanie kanałów 
sygnału mierzonego oraz sygnału detekcji zera. 
Algorytm wyznaczania wartości skutecznej 
zaimplementowano w oprogramowaniu z 
wykorzystaniem środowiska LabView 2012. Prezentacja 
wyniku odbywa się w czasie pomiaru z opóźnieniem 
koniecznym na przesłanie zebranych danych z 
przetwornika do komputera PC i ich kalkulacji. 
Oprogramowanie na podstawie przesyłanych z 
przetwornika informacji dokonuje obliczeń oraz analizy 
statystycznej zarówno wartości RMS sygnału, jak 
również ilości próbek użytych w przetwarzaniu sygnału 
w określonym przebiegu, a także częstotliwości 
mierzonego sygnału. Na podstawie zebranych w ten 
sposób danych przeprowadzana jest automatyczna 
analiza statystyczna wykonanych pomiarów. 

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: ielow@iel.wroc.pl 
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16. 

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: ielow@iel.wroc.pl 

 

17. 

Nowe metody i technologie dezodoryzacji w produkcji 
przemysłowej, rolnej i gospodarce komunalnej. Zakres 

prac IEL- Urządzenie eliminujące odory z 
wykorzystaniem technik plazmowych - projekt 3/5 w 

ramach  projektu badawczego 

 

Dr hab. Inż. Witold Mielcarek, Prof. IEl 

 

Wraz z rozwojem przemysłu wzrasta ilość 
zanieczyszczeń w tym emitowanych do atmosfery w 
tym węglowodorowych  i pochodzenia biologicznego 
dotychczas stosowane filtry z wkładkami z węgla 
aktywnego są kosztowne i mało efektywne. Wraz z 
rozwojem energoelektroniki pojawiła się możliwość 
budowy generatorów  „zimnej” plazmy gdzie 
czynnikiem aktywnym jest zjonizowany gaz wraz 
elektronami reagujący  z przepływającymi  odorami.  W 
wyniku oddziaływania plazmy następuje rozkład 
cząstek odorowych i zanik zapachów. 

W  wyniku  realizacji pracy wykonano generator zimnej 
plazmy o mocy 1 kW i częstotliwości 27 kHz. Generator 
ten umożliwiał dezodoryzację z wydajnością 1000m

3
/h. 

Kontakt: ielow@iel.wroc.pl 

 

18. 

Bezzakłóceniowy układ zasilania plazmotronów 

dużej mocy do rozruchu kotłów. 

 

Dr inż. Ryszard Kordas, 

Dr inż. Tadeusz Mączka 

Przedmiotem opracowania były badania laboratoryjne i 
poligonowe bezzakłóceniowych układów zasilania 
plazmotronów dużej mocy przeznaczonych do 
plazmowej stabilizacji płomienia pyłowego w palniku 
rozpałkowym kotła energetycznego. W zakresie 
opracowania wykonano: 

 prototypowe energoelektroniczne zasilacze dużej 
mocy;  

 Wykonano prototypowe plazmotrony wnękowe 
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do zapłonu węglowej mieszanki pyłowo-
powietrznej; 

 Wykonano pomiary emisji zaburzeń 
elektromagnetycznych generowanych przez 
system plazmowy dużej mocy w warunkach 
laboratoryjnych i poligonowej w elektrociepłowni 
na kotle pyłowym OP 130. 

 Zbadano skuteczność działania metalizowanych 
cienkowarstwowych ekranów 
przeciwzakłóceniowych wykonanych techniką 
metalizowania magnetronowego folii 
poliimidowej. 
 

Rezultatem jest opracowany i doświadczalnie 
zweryfikowany prototypowy układ o mocy elektrycznej 
do 100 kVA przeznaczony do plazmowego zapłonu i 
stabilizacji pracy rozpałkowych palników pyłowych 
(instalowanych w kotłach energetycznych).  

Kontakt: ielow@iel.wroc.pl 

 

19. 

Badanie rozkładu pól magnetycznych w urządzeniach 
elektromagnetycznych z wykorzystaniem efektów 

magnetooptycznych w światłowodach 

 

Dr hab. Inż. Zdzisław Życki, Prof. IEl 

 

 

email. nwm@iel.waw.pl 

 

 

20. 

SIECI  Badania wspólne sieci naukowej. Pt . Metody i 
urządzenia do ograniczania strat w sieciach 

energetycznych 

 

Dr inż. Jacek Perz 

 

email. instytut@iel.gda.pl 

 

21. 

Zastosowanie elementów liniowych i brzegowych w 
numerycznej analizie zagrożeń elektromagnetycznych 
występujących podczas wykonywania w energetyce 

prac pod napięciem 

 

Dr hab. Inż. Wojciech Michał Krajewski 

 

 

email. iel@iel.waw.pl 
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