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Słowo wstępu

Mogłeś ich nie zauważyć, ale
korzystasz codziennie! Z pewnością
każdy zetknął się ze spotem informującym o funduszach europejskich, dzięki których mamy w Polsce autostrady, teatry, oczyszczalnie
ścieków i wiele innych elementów
infrastruktury, do których przyzwyczajamy się tak
szybko, że nie pamiętamy, jak to było bez nich.
Podobnie jest z polskimi uczelniami. Wielu Polaków chętnie powtarza tezę o zapóźnieniu szkolnictwa wyższego i jego oderwaniu od rzeczywistości.
Tymczasem realizują one nowoczesne projekty
badawcze, w tym numerze pochylamy się nad zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą ochroną
środowiska.
Ekologia stawia przed nami nowe wyzwania.
Efektami pracy naukowców żywotnie zainteresowany jest przemysł, bowiem każda oszczędność, obok
mniejszej szkody dla środowiska, przekłada się na
wyższy zysk.
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Nauka

dla Biznesu po raz szósty
18 października w Krakowie odbyła się VI Konferencja z cyklu Nauka dla Biznesu, w której uczestniczyli
eksperci z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Goście Politechniki Krakowskiej
dyskutowali o współpracy uczelni i gospodarki, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Jacek
Guliński przybliżył założenia strategii Europa 2020,
która zakłada między innymi wzrost zatrudnienia
oraz działania na rzecz innowacji i edukacji. Jednym
z przewodnich projektów jest Unia Innowacji, która
przewiduje, że działania w obszarze B+R skupią się na
zmianach klimatu, bezpieczeństwie energetycznym,
bezpieczeństwie żywnościowym, zdrowiu i starzeniu
się społeczeństwa.
Zobacz więcej: http://www.transfer.edu.pl/
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Stypendia L’Oréal Polska
dla Kobiet i Nauki

5 wyjątkowych kobiet, laureatek konkursu zorganizowanego przez L’Oréal Polska przy wsparciu Polskiego Komitetu do spraw UNESCO, otrzyma stypendia
naukowe. Jury, któremu przewodniczyła prof. Ewa
Łojkowska miało trudne zadanie, bowiem musiało wybrać najlepsze kandydatury spośród kilkudziesięciu,
które napłynęły z ośrodków naukowych z całej Polski.
Stypendium na poziomie doktoratu wynosi 25 tysięcy
złotych, na poziomie habilitacji – 30 tysięcy. Stypendia
przyznawane są od 12 lat, w tym roku nagrodzono:
 Joannę Malinowską z Katedry Biochemii Ogólnej
Uniwersytetu Łódzkiego, która pracuje nad zaburzeniami hemostazy w hiperhomocysteinemii.
 Dr Katarzynę Starowicz-Bubak z Zakładu Farmakologii Bólu w Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie, która bada rolę receptorów waniloidowych
TRPV1 i kanabinoidowych CB1 w przewlekłych
procesach bólowych.
 Dr Martę Szajnik-Szczepański z Kliniki Onkologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, której badania dotyczą zjawisk immunosupresji
w nowotworach ludzkich zależnych od aktywności
komórek T regulatorowych i egzosomów pochodzenia nowotworowego.
 Magdalenę Bartnik z Zakładu Genetyki Medycznej
w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, która
pracuje nad znaczeniem submikroskopowych niezrównoważeń genomu w etiopatogenezie zaburzeń
neurorozwojowych u dzieci. Badania metodą aCGH.
 Angelikę Muchowicz z Zakładu Immunologii Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, która bada próby zastosowania inhibitorów
tioredoksyny w leczeniu nowotworów.

ekologia

Energia

No 4(9)/2012
Autor: Agata Ornafa

z natury

Tania, przyjazna człowiekowi
i środowisku, niewyczerpalna. To tylko
niektóre zalety energii odnawialnej,
którą każdy z nas może wykorzystać
również we własnym domu.
Odnawialne źródła energii są rewelacyjną
alternatywą dla paliw kopalnych, których zasoby
nie odnawiają się w krótkim okresie. Obecnie naj-

większe korzyści energetyczne czerpie się z siły
wody. Z roku na rok rośnie również wykorzystanie
energii wiatrowej i słonecznej. Jak wprowadzić
takie „eko” rozwiązania do swojego domu?
W promieniach słonecznych
Energetyka słoneczna rozwija się bardzo
dynamicznie od początku XXI wieku. W 2011 roku
umieszczone na naszej planecie ogniwa zaspokajały 0,5% zapotrzebowania na energię
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południowym oraz pochylony pod kątem 35 - 45
stopni do powierzchni ziemi – dodaje Patynek. Dzięki
kolektorom słonecznym można zaoszczędzić nawet
do 60% rocznych kosztów ciepłej wody, a inwestycja
w instalację zwróci się po ok. 5 latach. Na stronie
internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można znaleźć informację na temat dopłat do zakupu i montażu kolektorów
słonecznych, które wynoszą nawet 45% całkowitych
kosztów.

elektryczną. Na południu Europy do ogrzewania
wody w celach użytkowych praktycznie wyeliminowano energię elektryczną na rzecz tej słonecznej. Dzięki
coraz większej dostępności nowoczesnych technologii, a także licznych programów dofinansowań wykorzystanie energii słonecznej staje się tańsze i coraz
bardziej powszechne. Promieniowanie słoneczne
może być zastosowane w różnorodnych projektach.
Możemy wytwarzać energię elektryczną, a także
energię cieplną – do ogrzewania wody użytkowej lub
centralnego. - Konwersja energii słonecznej w energię elektryczną zachodzi przy pomocy ogniw fotowoltaicznych. Im więcej promieni słonecznych pada na
ogniwa, tym szybciej poruszają się cząsteczki, a co
za tym idzie – wytwarzana jest większa ilość prądu –
wyjaśnia mgr inż. Jakub Patynek absolwent Inżynierii
Środowiska Politechniki Poznańskiej. Takie ogniwa
można umieścić nawet w samych dachówkach, aby
nie zaburzyć estetyki domu.
Kolektory słoneczne mogą być również używane
do podgrzewania wody. Najpopularniejsze dwa typy
to kolektory płaskie i próżniowe. - Kolektory płaskie
są prostsze w budowie, a przez to tańsze. Jednak
ich sprawność jest stosunkowo niska. W pochmurny dzień lepiej sprawdzą się droższe kolektory
próżniowe – doradza Patynek. Słoneczne systemy
podgrzewania wody można umieścić na każdym
dachu, a także ścianie domu czy trawniku. Najważniejsze przy wyborze miejsca jest jego nasłonecznienie. - Zestaw powinien być ustawiony w kierunku

Cenne krople wody
Chociaż woda jest najintensywniej wykorzystywanym odnawialnym źródłem energii w światowej
energetyce, nie istnieją efektywne rozwiązania, które
można byłoby wykorzystywać na potrzebę gospodarstwa domowego. W 2010 roku elektrownie wodne
wytworzyły łącznie 3427 TWh energii elektrycznej,
czyli aż 16% światowej produkcji.
Fakt, że w domu ciężko jest korzystać z wodnej
energii nie oznacza jednak, że nie możemy się z nią
obchodzić ekologicznie. Jeżeli nasz dom nie jest
podłączony do miejskiej sieci kanalizacyjnej, to aby
ograniczyć koszty wywozu ścieków możemy zainwestować w przydomową oczyszczalnię ścieków. Koszty
eksploatacyjne
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szamba wynoszą ok. 2500zł. Przydomowa oczyszczalnia z filtrem piaskowym będzie kosztować ok. 8
tysięcy złotych, ale późniejsza eksploatacja to tylko
400zł rocznie. Po bardziej szczegółowych obliczeniach, można wywnioskować, że taka inwestycja
zwróci się już po 4 latach od budowy.
Każdy z nas zużywa ok. 150 litrów wody pitnej
dziennie. Jednak tylko znikomą część wody wykorzystujemy do przygotowania jedzenia i do picia. Do wielu
innych czynności, np. spuszczania wody w toalecie czy
podlewania ogrodu można wykorzystywać zebraną
wodę deszczową. „Deszczówkę” można zbierać
nawet do beczki umieszczonej pod rynną, jednak
jest to rozwiązanie mało wydajne i niezbyt higieniczne. - Obecnie dostępne są jednak specjalne systemy,
które ułatwiają zbieranie wody deszczowej. Najlepiej
zaplanować je już na etapie projektowania domu,
ponieważ wymagają osobnej instalacji: zbiornika,
filtrów, pomp i rur – tłumaczy Patynek. Koszt takiej
instalacji bardzo szybko się zwraca, ponieważ woda
spadająca z nieba nic nie kosztuje w przeciwieństwie
do tej wodociągowej.
Powiew wiatru
Jeżeli mieszkasz w wystarczająco wietrznym
rejonie, możesz spróbować wykorzystywać energię
wiatru. W Polsce sprzyjające warunki do tego typu
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inwestycji występują między innymi w okolicach
Suwałk, na Pomorzu, w Wielkopolsce oraz na
Podkarpaciu. - Mała elektrownia wiatrowa może
dostarczyć nam prądu o niskim natężeniu, który
wykorzystać możemy do zasilania grzałki do wody
czy małych urządzeń elektrycznych, np. ładowarki do
telefonu komórkowego – opowiada Patynek. Obecnie
na polskim rynku dostępna jest oferta kilku firm,
które zajmą się budową naszego wiatraka od A do
Z. Na realizację takiego projektu trzeba przeznaczyć
około 15 tysięcy złotych. Jeżeli chcemy stworzyć
małą elektrownię wiatrową za mniejsze pieniądze,
możemy spróbować zbudować ją sami. - Jako
maszt można wykorzystać słup latarni ulicznej, do
tego trzeba dołożyć przetwornicę i śmigła wiatraka
o odpowiednim ustawieniu łopatek – dodaje Patynek.
Kwota, którą możemy zaoszczędzić nie jest ogromna.
Jeżeli nasza przydomowa elektrownia wyprodukuje
500kWh rocznie, to w naszym portfelu zachowamy
175 zł więcej.
Gdyby wykorzystywać energię słońca, wody
i wiatru w naszym domu, można by zaoszczędzić
nie tylko sporo pieniędzy, ale przede wszystkim
środowiska naturalnego. Współcześnie na rynku
budowlanym coraz częściej projektowane są domy
wykorzystujące siły natury. Wygląda na to, że nasza
przyszłość będzie coraz bardziej zielona.
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Pojazd

przyszłości?

Pierwszy w Polsce pojazd napędzany ciekłym azotem i skuter na prąd – to ostatnie
wynalazki studentów i naukowców Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Czy projekty mają szansę na realizacje w masowej produkcji?
Fiat na azot
Studentom Koła Naukowego Skrzyneczka
Politechniki we Wrocławiu pomysł stworzenia
pojazdu na ciekły azot podsunął prof. Maciej
Chorowski - dziekan Wydziału Mechaniczno-Energetycznego. Do stworzenia prototypu auta

wykorzystano fiata 126p bis, a właściwie jego
karoserię, gdyż pojazd studentów nie ma okien
i drzwi. Dodatkowo na tylnej kanapie zamontowany został spory zbiornik ciśnieniowy na ciekły
azot. Stamtąd substancja o temperaturze -190
stopni C trafia do

9

No 4(9)/2012

ekologia

Cena 1 litra ciekłego azotu porównywalna jest z ceną za litr mleka.
W zbiorniku auta mieści się 160 litrów azotu
parownicy umieszczonej na dachu, gdzie jest
ogrzewana i odparowywana aż do uzyskania gazu.
Następnie gaz wędruje do silnika pneumatycznego, gdzie jest rozprężany. Tak powstaje energia
mechaniczna niezbędna do uruchomienia pojazdu.
Maksymalna prędkość, jaką osiąga krioNgine – bo
tak nazwano auto – to 27 km/h i choć nie jest to
porywająca prędkość, ogromną zaletą samochodu
jest niewydzielanie spalin.
Prace nad projektem trwały 8 miesięcy. - Przy
pierwszej próbie ruszenia pojazdu, ustawiliśmy się
po bokach, żeby w przypadku problemów popchnąć
naszą maszynę – wspomina Daniel Marcin Brandyk,
przewodniczący Koła Naukowego Skrzyneczka,
koordynator projektu krioNgine. - Odkręciłem zawór
i… chwilę później mieszkańcy okolicznych kamienic
mogli pomyśleć, że padła rozstrzygająca bramka
w arcyważnym meczu. Rzuciliśmy się na siebie
i skakaliśmy. Takiego „jeeeest” nie zapomina się. Gdy
ochłonęliśmy, przyszło poczucie satysfakcji, naukowego spełnienia i dumy – dodaje konstruktor.
Prototyp auta zaprezentowany został w październiku podczas Dolnośląskiego Festiwalu
Nauki. Ale to nie koniec prac nad pojazdem. - Rozpoczęliśmy drugi etap - związany jest ze zwiększeniem sprawności i maksymalnym wykorzystaniem
potencjału energetycznego, jaki możemy uzyskać

w wyniku odparowania ciekłego azotu – dodaje
Daniel M. Brandyk.
Projekt krioNgine realizowany jest przez studentów studiów inżynierskich mechaniki i budowy
maszyn przy wsparciu opiekuna Koła Naukowego
Skrzyneczka - dr. inż. Janusza Roguli. Zespół
tworzą studenci zaoczni: Daniel Brandyk, Jarosław Lesiecki, Adam Porębski, Krzysztof Maliga,
Jacek Janicki i Marcin Mazur oraz doktorant
Przemysław Smakulski. Swoją działalnością studenci chcą także stworzyć pozytywny wizerunek
w świecie naukowym i na rynku pracy studenta
studiów niestacjonarnych. - Dużym obciążeniem
był dla nas brak czasu – oprócz studiów, pracujemy, mamy rodziny. Trudno jednak mówić
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Koszt przejechania 100 km na skuterze na prąd to tylko 6-8 zł
o większych problemach przy realizacji krioNgine,
raczej o niedogodnościach, z którymi ze względu
na obowiązujące w Polsce przepisy, spotykają
się wszystkie koła naukowe, jak np. konieczność
przeprowadzania rozpoznania ofertowego przy
zakupach powyżej 500 zł – komentuje przewodniczący Koła Naukowego.
Obecnie pojazd jest elementem dydaktycznym
i modelem badawczym. Studenci są jednak przekonani, że po zakończeniu prac w laboratorium,
gdy będą mieli patenty w rękach, pojazd trafi do
masowej produkcji.
Skuter na prąd
Pojazd stworzony przez specjalistę naukowo-technicznego Zdzisława Wałęgę i studentów Akademickiego Związku Motorowego (AZM) działającego przy
Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego jest nieco szybszy, bo może rozwinąć
prędkość ok. 50 km/h. To ekologiczny skuter, który
na akumulatorach kwasowo-ołowiowych jest w sta-

nie przejechać nawet do 60 km. Według obliczeń
pomysłodawcy koszt pokonania 100 km to tylko
6-8 zł. Silnik elektryczny skutera ma moc 4 kW i zasilany jest z akumulatorów napięciem 36 V. Do jego
stworzenia wykorzystano koła i ramę, która została
w znacznym stopniu przekonstruowana - ze skutera
Simson SR50. Pozostałe elementy konstrukcyjne
- zabudowa ramy, kierownica, owiewki, układ przeniesienia napędu czy instalacja elektryczna - zostały
zaprojektowane i wykonane przez zespół projektu.
- Największe trudności sprawiły nam elektronika, dopasowanie odpowiednich parametrów oraz
przeniesienie napędu. A frajdę malowanie i próbna
jazda, gdy zadziałały silnik i sterowniki – opowiada
Zdzisław Wałęga, opiekun naukowy AZM, konstruktor i kierownik projektu.
Prace nad budową ekologicznego skutera trwały od
stycznia do maja 2012. Jazdy próbne skuterem odbyły
się w czerwcu podczas Festiwalu Nauki w Zielonej
Górze, gdzie pojazd został ogłoszony hitem imprezy.
Wtedy też ogłoszono konkurs na nazwę
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Rozmowa z konstruktorem Zdzisławem Wałęgą nt. skutera przeprowadzona przez uczelnianą telewizję UZetkę

dla nowego pojazdu – wygrała propozycja
AZMek. Od października Zdzisław Wałęga
wraz ze studentami AZM pracuje nad
ulepszeniem pojazdu – chcą zastąpić elementy
konstrukcyjne skutera lżejszymi materiałami
kompozytowymi lub aluminium. Zmienione
zostanie również przeniesienie napędu

z łańcuchowego na paskowe, dzięki czemu
skuter będzie działać ciszej.
Zespół projektowy wraz z opiekunem AZM tworzyło 7 osób - Marcin Grabowski, student 4 roku oraz
pięciu studentów 2 roku - Krzysztof Deichsel, Gracjan Trzaskacz, Krzysztof Kwiatkowski, Przemysław
Kuligowski oraz Marta Izydorczyk.
- Zależało mi na włączeniu studentów w prace nad
tym wynalazkiem. To była dobra okazja do pogłębienia wiedzy praktycznej – dodaje Zdzisław Wałęga.
- Nasza ciężka praca nie poszła na marne. Dzięki
dużemu zainteresowaniu mediów skuterem na prąd,
wypromowaliśmy nasz AZM i Wydział Mechaniczny
Uniwersytet Zielonogórski.
Podczas realizacji projektu powstała również
praca dyplomowa. Zdzisław Wałęga zapowiada
opatentowanie skutera i ubieganie się o zarejestrowanie maszyny. Następnie zabiegać będzie
o promocję elektrycznego pojazdy, aby zainteresować nim sponsorów i producentów.

Twórcy skutera - konstruktor Zdzisław Wałęga wraz ze studentami
Akademickiego Związku Motorowego w Zielonej Górze
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Energis w Kielcach

Wyobraź sobie budynek, którego konstrukcja minimalizuje oddziaływanie na
środowisko naturalne – energię pozyska również ze słońca, wodę z deszczu
a ciepło z ziemi. Wyobraź sobie możliwość bieżącego monitorowania i zarządzania
zastosowanymi w nim „inteligentnymi” systemami. Wyobraź sobie nowoczesne
laboratoria badawcze, w których teoria przekuwać się będzie w praktykę. Wyobraź
sobie teraz, że to wszystko jest możliwe w Polsce.
Od bieżącego roku akademickiego tysiące studentów
Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Politechniki Świętokrzyskiej uczą się w inteligentnym,

energooszczędnym budynku „Energis”. Na powierzchni 4800 m² znalazły się tu 22 sale dydaktyczne
(wykładowe, audytoryjne,
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Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii
 Pracownia pomp cieplnych
 Pracownia energii słonecznej
i pokryć energoaktywnych
 Pracownia energetyki rozproszonej
 Pracownia energii wiatrowej i wodnej
 Pracownia biomas
Laboratorium Systemów Inteligentnych
 Pracownia systemów i protokołów dostępu
 Pracownia sterowania i monitoringu budynku
inteligentnego
Laboratorium Nano- i Ekoinżynierii
 Pracownia nanostruktury
 Pracownia ekoinżynierii
Laboratorium Regulacji,
Wymiany i Odzysku Ciepła
 Pracownia automatyki urządzeń grzewczych i
wentylacyjnych
 Pracownia instalacji grzewczych,
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
 Pracownia systemów SCADA

ćwiczeniowo-projektowe, seminaryjne, pracownie
komputerowe, sale laboratoryjne i sala prezentacyjna),
cztery laboratoria oraz sala klubowa.
Kiedy 23 marca 2011 roku Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego uczestniczyła w uroczystości wkopania kamienia węgielnego pod budynek
Energis, powiedziała że pozwoli on Politechnice
Świętokrzyskiej symbolicznie przejść z XX w XXI
wiek. Nawet jeśli wziąć pod uwagę, że wydarzenia
tego typu rządzą się swoimi prawami i kurtuazyjne
przemówienia pełne są zazwyczaj patosu, to trzeba
przyznać, że pani minister trafnie opisała sytuację
uczelni. Z zewnątrz budynek wygląda jak wiele
innych, o które wzbogaciły się w ostatnich kilku
latach polskie uczelnie. Nowoczesna architektura,
która dobrze komponuje się z otoczeniem. Jedynie
wprawne oko dostrzeże jednak elementy systemów,
w jaki wyposażona jest przyszła siedziba Wydziału
Inżynierii Środowiska.
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Energetycznie na plus
W budynku zastosowano najnowocześniejsze technologie pozwalające oszczędzać energię, pozyskiwać
i akumulować ciepło oraz monitorować i sterować
systemami obsługującymi jego infrastrukturę. W inteligentnej instalacji znalazły się urządzenia wykorzystujące energię słoneczną (zarówno ogniwa fotowoltaiczne,
jak i kolektory), energię zakumulowaną w powietrzu
i gruncie (rekuperatory i pompy ciepła), co pozwoli na
znaczną samowystarczalność energetyczną budynku,
ograniczenie strat energetycznych oraz minimalizację
emisji zanieczyszczeń. W jednym z pomieszczeń dydaktycznych możliwa będzie prezentacja efektów energooszczędnych oraz obserwacja działania zastosowanych
w budynku rozwiązań. Wśród zakładanych efektów
projektu przewidziano jednak nie tylko postawienie
ekologicznego budynku, ale również uruchomienie
trzech nowych kierunków na studiach I i II stopnia.
Wartość inwestycji wyniosła ponad 31 milionów złotych
(koszt budynku z wyposażeniem to ponad 35 mln zł),
z czego ponad 26 milionów pochodziło z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, ponad 4,5 miliona
przekazał budżet państwa.
Być eko i… uczyć eko
Wśród zarzutów podnoszonych pod adresem systemu
szkolnictwa wyższego w Polsce, często pojawiają się te
o oderwaniu teorii od praktyki, nieaktualnych programach nauczania, pracowniach wyposażonych w przestarzały sprzęt i naukowcach pracujących nad kompletnie
nieprzydatnymi projektami. Zmiany na polskich
uczelniach dokonują się powoli i rzadko są tak spektakularne, jak w Kielcach. Rozpoczynający naukę w tym roku
studenci nie będą mogli zarzucić swoim wykładowcom,
że są oderwani od praktyki, bowiem ci pokażą im tę
praktykę podczas zajęć. Energis można potraktować
jako wielką pomoc naukową, która wzbogaci dydaktykę.
Zastosowany automatycznie sterowany system pozwala
wykorzystać ciepłe powietrze, które opuszcza budynek do podgrzania go. Rekuperacja pozwala również
dostarczać świeże powietrze i usunąć zanieczyszczenia
w powietrzu krążącym po nim. Na dachu nie sposób
nie zauważyć rzędów baterii słonecznych, ogniwa fotowoltaiczne pozwalają produkować energię elektryczną,
kolektory podgrzewają wodę – niektóre z nich podążają
za przemieszczającym się po niebie słońcem, zapewnia-

No 4(9)/2012

jący tym samym maksymalną efektywność. W podziemiach budynku zlokalizowano cztery pompy cieplne.
Z głębokości ponad stu metrów pobierana jest woda,
której temperatura wynosi około 12 stopni. Ogrzewa ona
glikol, który parując podgrzewa wodę wykorzystywaną
w instalacjach budynku. Woda w toaletach to deszczówka, którą udało się zebrać dzięki umieszczonym przed
budynkiem wlotom do zbiorników. Pracę wszystkich systemów można na bieżąco obserwować i nią zarządzać,
co doskonale uzupełni przekazywaną podczas wykładów
teoretyczną wiedzę.
4 laboratoria, 12 pracowni
Budynek nie tylko ułatwi i uprzyjemni życie studentom (dostali oni do dyspozycji przestronny klub), ale
przyczyni się do rozwoju badań naukowych w obszarze
energetyki odnawialnej, zarządzenia i sterowania
rozproszonymi źródłami energii oraz umożliwi podjęcie
współpracy z zagranicznymi ośrodkami badawczymi.
Wyposażeni w nowoczesną aparaturę badawczą pracownicy Politechniki Świętokrzyskiej nie będą musieli
się wstydzić swojego miejsca pracy, które z pewnością
w przyszłości zaowocuje międzynarodowymi projektami
badawczymi. Już dziś – o czym przypomniała Minister
Kudrycka – Kielce są jednym z najlepszych ośrodków
akademickich w zakresie pozyskiwania środków
europejskich. Tego samego dnia, kiedy wmurowywano
w ścianę Energis kamień węgielny, Politechnika otwierała Laboratorium Obrabiarek Sterowanych Numerycznie, które za ponad 6 milionów złotych powstało przy
udziale Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
Jana Kochanowskiego. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej obie uczelnie zrealizowały i realizują projekty
o wartości ponad 700 milionów złotych.
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78°42’ N, 16°36’ E
Autor: Maja Biernacka

AMUPS – Adam Mickiewicz University
Polar Station – najbardziej na północ
wysunięta polska stacja badawcza na
biegun północny jest stąd zaledwie
1300 kilometrów. Poznańskie badania
w zatoce Petunia sięgają 1984 roku.
O szczegółach pracy bazy opowiedział
nam dr hab. Grzegorz Rachlewicz
z Wydziału Nauk Geograficznych
i Geologicznych Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu,
kierownik XVI Wyprawy Polarnej UAM.

Prowadzone tutaj badania naukowe realizowane są przy współpracy z zagranicznymi
instytucjami, między innymi z Norwegii czy
Szwajcarii. Koncentrują się one wokół zmian
klimatu i ich wpływu na poszczególne składniki geoekosystemu polarnego, w tym na osady
mineralne, lodowce, wieloletnią zmarzlinę czy
szatę roślinną. Ponieważ każdy element reaguje
inaczej na zmiany warunków klimatycznych,
ujęte w całość wyniki badań pozwolą odkryć
przeszłość i przewidzieć przyszłe kierunki zmian
środowiskowych Arktyki.
Jakie znaczenie dla placówki naukowo-dydaktycznej ma posiadanie własnej stacji badawczej? Czy jest ona wykorzystywana
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w dydaktyce? Czy studenci mogą tam odbywać
praktyki?
Posiadanie stacji badawczej jest bardzo istotne dla
kierunków przyrodniczych, które prowadzą badania
terenowe. Rozszerza ona zasięg terytorialny bada
i pozwala na uchwycenie specyfiki regionalnej, o ile
z punktu widzenia jednostki ważne jest prowadzenie
badań poza miejscem własnej lokalizacji. Szereg
procesów w środowisku naturalnym warunkowane jest położeniem geograficznym (np. strefą
klimatyczną), a coraz częściej wyizolowaniem
komponentów przyrodniczych nie zmienionych (lub
słabo zmienionych) oddziaływaniem człowieka.
Można oczywiście działać w oparciu o ekspedycje
wykorzystujące tymczasowe bazy namiotowe, ale
w przypadku serii pomiarowych, służących np.
monitoringowi środowiska przyrodniczego, lub
obserwacjom współczesnych procesów w zakresie
meteorologii i klimatologii, hydrologii, geomorfologii, geologii, glacjologii, gleboznawstwa, botaniki
czy wpływu antropogenicznego, w których liczy się
także ich długość, dająca możliwość wychwycenia
zachodzących zmian, łatwiej i w efekcie też taniej jest
mieć zaplecze logistyczne w postaci stacji badawczej.
Stacje terenowe, tak w Polsce, jak za granicą, są także wykorzystywane w procesie dydaktycznym. Skala
jest oczywiście nieporównywalna. UAM posiada kilka
stacji w Polsce (Wielkopolski Park Narodowy, Pomorze Zachodnie, Wybrzeże Słowińskie, Wyspa Wolin),
które są wykorzystywane, głównie w sezonie letnim,
na ćwiczenia terenowe (geografia, geologia, biologia,
chemia środowiska, archeologia). W ich okolicach
i w oparciu o zaplecze stacji (laboratoria) realizowane
są prace licencjackie, magisterskie i doktorskie.
Stacja na Spitsbergenie corocznie gości także kilkoro
studentów studiów licencjackich i magisterskich
oraz doktorantów. Ich liczba jest jednak ograniczona
ze względów lokalowych ale także finansowych.
Studenci w pewnym stopniu są dofinansowywani
z projektów badawczych realizowanych na stacji,
ale w dużej mierze pokrywają koszty we własnym
zakresie. Ich celem jest głównie zbieranie materiałów do prac magisterskich lub doktorskich. Choćby
w ostatnim sezonie w ekspedycji uczestniczyło dwoje
magistrantów oraz czworo doktorantów. W ciągu
ostatniej dekady w sumie około 30 studentów uczest-
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Jak powstawała stacja?
W lipcu 2011 roku dzięki zaangażowaniu
profesorów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu: Grzegorza Rachlewicza, Andrzeja
Kostrzewskiego i Marka Marciniaka, na pokładzie
MS Horyzont II przypłynęły materiały potrzebne
do zbudowania nowej stacji polarnej.
Do 2009 roku uczestnicy poprzednich 14
wypraw mieszkali w starej chacie traperów Skottehytta. Wówczas podjęto starania zmierzające do
budowy własnej bazy polarnej, władze norweskie
wyraziły zgodę na postawienie dwóch domków.
Należącą do poznańskiego uniwersytetu stację
tworzą dzisiaj dwa budynki o powierzchni 10m²
każdy. Za ich konstrukcję odpowiedzialna jest
firma Metalplast, która przygotowała kontenery
mieszkalne dla Polskiej Stacji Antarktycznej Arctowski położonej na Szetlandach Południowych.
Od 9 do 25 lipca 2011 roku sześciu członków XVI
ekspedycji, pracowników Instytutu Geoekologii
i Geoinformacji WNGiG UAM zamieniło 3 tony
elementów konstrukcyjnych w siedzibę stacji.

niczyło w wyprawach naszej uczelni na Spitsbergen,
większość z nich napisała na podstawie zebranego
materiału prace magisterskie, ale część jechała
tylko jako wolontariusze do pomocy w prowadzonych
projektach badawczych.
Czy jest to jedyna stacja polarna należąca do
polskiego uniwersytetu?
Jeżeli chodzi o polskie uniwersytety, to swoją stację posiada Uniwersytet Mikołaja Kopernika z Torunia (na równinie Kaffiøyra na zachodnim wybrzeżu
Spitsbergenu) oraz Uniwersytet Wrocławski (na południowym Spitsbergenie przy lodowcu Werenskjolda). UAM wybudował stację latem 2011, a wcześniej
korzystaliśmy z uprzejmości władz Svalbardu, rezydując w Skottehytta –chacie wybudowanej w drugiej
dekadzie XX wieku przez Szkotów (stąd nazwa).
Niestety, jako obiekt zabytkowy od 2010 roku nie
mógł być już udostępniany. W podobnej sytuacji jest
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, korzystający
z zabudowań dawnej
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kopalni węgla Calypsobyen w fiordzie Bellsund na
południowym Spitsbergenie, chociaż póki co mają
jeszcze pozwolenie na przebywanie w budynkach
w okresie letnim. Oprócz tego dwoma stacjami
opiekuje się Polska Akademia Nauk. Jest to Stacja
im. Stanisława Siedleckiego w Hornsundzie na
Spitsbergenie, zarządzana przez Instytut Geofizyki
PAN oraz Stacja im. Henryka Arctowskiego na Wyspie Króla Jerzego w archipelagu Szetlandów Południowych w Antarktyce, zarządzana przez Zakład
Biologii Antarktyki PAN. Obie stacje są całoroczne
Jakiego rodzaju projekty badawcze są tam
realizowane?
Realizowane projekty badawcze dotyczą
głównie nauk o Ziemi oraz nauk biologicznych.
Obejmują zagadnienia związane zarówno ze
środowiskiem lądowym jak i morskim. Mają aspekty
paleośrodowiskowe oraz rejestracji i ustalania
prawidłowości funkcjonowania współczesnego
środowiska przyrodniczego. Ważnym elementem
realizowanych badań są także prognozy zmian
zachodzących w czułym na bodźce naturalne
oraz antropogeniczne systemie polarnym. Mają
one ogromne znaczenie w dobie rosnącego
zainteresowania tymi obszarami, zarówno
z punktu widzenia ich wykorzystania jak i ochrony.
Funkcjonowanie Stacji jak i realizowane projekty
są finansowane ze środków uniwersyteckich,
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pozyskiwanych grantów Narodowego Centrum
Nauki oraz funduszy europejskich. Staramy
się także zdobywać dofinansowanie ze źródeł
pozabudżetowych.
Stacja realizuje projekty we współpracy z partnerami europejskimi, czy wyniki tych badan są
komercjalizowane?
Trudno mówić o komercjalizacji wyników, gdyż
w znakomitej większości są to badania podstawowe. W szerokim stopniu z zagadnieniami
społeczno-gospodarczymi wiążą się natomiast
badania monitoringowe, wpisane w system Zintegrowanego Europejskiego Monitoringu Środowiska
Przyrodniczego, wykonywane we współpracy
z agendami Ministerstwa Ochrony Środowiska lub
na zlecenie lokalnych władz w zakresie ochrony
dziedzictwa kulturowego przed skutkami zmian
klimatu i poziomu morza wobec intensyfikacji oddziaływania procesów geomorfologicznych, a także
narastającej antropopresji, związanej choćby ze
wzmożonym ruchem turystycznym w ostatnich
kilkunastu latach.
Historia obecności UAM na Spitsbergenie sięga
1984 roku. Czy to wystarczający okres, żeby
wskazać jakieś trendy klimatyczne?
Problem polega na tym, że spektrum naszych badań
jest dosyć szerokie, a na przestrzeni tych
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ponad 25-ciu lat były one prowadzone przez różne
zespoły, mające zróżnicowane zainteresowania naukowe.
Badania ściśle dotyczące problematyki meteorologicznoklimatycznej prowadzone są w ostatnich 10-12 latach, co
jest zbyt krótkim okresem, żeby powiedzieć o faktycznych
zmianach, a nie krótkotrwałych fluktuacjach. Jeżeli
chodzi o dane pomiarowe dysponujemy poza tym
przede wszystkim seriami z okresów letnich, a dopiero
od 7 lat zapisem całorocznym. Wspieramy się w tym

wiecznym Optimum Klimatycznym”. Ilość i intensywność wzrostu roślinności na tej daleko na Atlantyku
położonej wyspie mogła rzeczywiście być znacznie
większa niż obserwujemy to obecnie. Inną sprawą
jest, że jeden z pierwszych kolonizatorów Grenlandii, Eryk Rudobrody, mógł użyć swoistego chwytu
marketingowego, żeby zachęcić swoich współziomków do przeniesienia się tam z przeludnionej Islandii.
Koloniści przetrwali do XV wieku, kiedy to rozpoczęło

zakresie analizami porównawczymi serii z nieodległych,
a jednak leżących ponad 50 km od naszej, stacji,
gdzie obserwacje prowadzi się już przez 100 lat. Tam
trend wzrostu temperatury powietrza jest wyraźnie
widoczny. W związku z brakiem danych pomiarowych
wspomagamy się obserwacjami zapisu geologicznego,
geomorfologicznego i glacjologicznego, objawiających się
w zmianie intensywności dostawy osadów (produktów
niszczenia skał) do zbiorników morskich i jeziornych,
przemianach krajobrazowych, w tym, najbardziej
spektakularnym zjawisku, jakim jest zanik pokryw
lodowcowych, powszechnie zachodzący na obszarze
Spitsbergenu i szerzej w Arktyce. Istotnym efektem
zmian klimatycznych są też zmiany zachodzące w szacie
roślinnej, choćby kolonizacja obszarów odsłoniętych
spod lodu.

się ochłodzenie zwane „Małą Epoką Lodową”, ograniczające im m.in. możliwości upraw i hodowli. Zostali
wtedy zdziesiątkowani przez głód i choroby, ostatecznie eksterminowani przez bardziej przystosowane,
nadchodzące z północy, plemiona innuickie. Mała
Epoka Lodowa zakończyła się na przełomie XIX i XX
wieku i od tego czasu (z pewnymi fluktuacjami) obserwujemy wzrost temperatury powietrza prawie na
wszystkich obszarach globu, ale szczególnie wyraźnie
jest to widoczne w Arktyce. Ani początek, ani koniec
okresu chłodnego nie mógł mieć nic wspólnego
z oddziaływaniem człowieka na środowisko, bo raczej
w ten sposób należy postawić pytanie, czy te zmiany
są procesem naturalnym, czy antropogenicznym.
Mamy do czynienia z krócej bądź dłużej okresowymi
wahaniami, o zróżnicowanych przyczynach leżących
w obrębie samej Ziemi lub wynikających z jej kosmicznego usytuowania i kombinacji tych czynników. Powinniśmy dbać o środowisko, wykazywanie się mądrością
ekologiczną i nie powodowanie katastrof (jak choćby
nuklearnych) na pewno wyjdzie nam to na dobre, ale
natura jest o wiele silniejsza i nie z takimi zagrożeniami jak człowiek sobie w przeszłości radziła.

Czy faktycznie mamy do czynienia z ocieplaniem klimatu czy raczej cyklami, które
przyroda zna od dawna (weźmy choćby nazwę
Grenlandia, czyli zielony ląd).
Zacznijmy od „Grenlandii”. W czasie jej kolonizacji
przez Wikingów, a więc na przełomie pierwszego
i drugiego tysiąclecia naszej ery było na Ziemi stosunkowo ciepło, a okres ten nazwano później „Średnio-

Dziękuję za rozmowę.
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Lepiej

zwolnić

Autor: Agata Ornafa

Życie w pośpiechu i pod presją jest stresujące, a przez to niezdrowe. Może
prowadzić do nerwic, bezsenności, a nawet depresji. Czy powinniśmy
zrezygnować z ekspresowych pożyczek, błyskawicznych przelewów i potraw
instant, żeby zacząć żyć w stylu Slow Life?
Dlaczego warto zwolnić?
Życie na zbyt wysokich obrotach może negatywnie
wpływać na nasze zdrowie – udowadniają naukowcy.
Psychiatrzy Thomas Holmes i Richard Rahe, opracowali listę 43 zdarzeń z naszego życia, które uszeregowali od najbardziej do najmniej stresujących. Stworzyli
kwestionariusz, który wypełniali ludzie przywiezieni
na ostry dyżur. Okazało się, że istnieje statystyczny
związek pomiędzy sytuacjami stresowymi, a prawdopodobieństwem zapadnięcia na groźną chorobę.
Naukowcy z Fińskiego Instytutu Zdrowia Zawodowego uważają natomiast, że u osób pracujących
więcej niż 8 godzin dziennie ryzyko zapadnięcia na
choroby serca wzrasta o 80%. Warto więc zastanowić się czy wziąć na swoje barki kolejne obowiązki
i nadgodziny.
- Spowolnienie życia: wyciszenie, chwila relaksu
czy umilenie sobie dnia ulubionym posiłkiem, mogą
mieć bardzo pozytywny wpływ na naszą psychikę.
Realizowanie swojego hobby i koncentrowanie się
na relacjach z ludźmi polepsza nasze nastawienie do
świata – mówi psycholog Natalia Wiatrowska.

celebrowanie posiłków zamiast „wrzucania” jedzenia
do żołądka. – Szybkie pochłanianie jedzenia w biegu czy
na stojąco może

Wolniej znaczy smaczniej
Za początek ruchu Slow uważa się protest Carlo
Petriniego przeciwko otwarciu nowej restauracji fast
food na Piazza di Spagna w Rzymie w 1986 roku. Głównym założeniem tego ruchu jest jedzenie ekologicznie
wyhodowanych produktów regionalnych, a także
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powodować zgagę, wrzody żołądka albo zaparcia czy
biegunki. Posiłki powinniśmy celebrować: usiąść przy
stole i w spokoju zjeść przygotowane danie - opowiada
dietetyk NaturHouse Agata Machalla. Dla osób będących na diecie tempo spożywania posiłków również ma
ogromne znaczenie. – Impuls, który informuje ośrodek
sytości w mózgu, że jesteśmy już najedzeni dochodzi
do niego dopiero po 15-20 minutach. Przy szybkim
jedzeniu, zjadamy o wiele więcej pokarmu niż faktycznie
potrzebujemy - dodaje Machalla.
Dietetycy wskazują również na różnice w składach jedzenia typu slow i fast. – Fast food to jedzenie
wysoko przetworzone. Zawiera wiele ulepszaczy. Nasz
organizm może mieć kłopoty z przyswojeniem takich
chemicznych dodatków – wyjaśnia Machalla. Slow
food nie zawiera natomiast konserwantów ani resztek
pestycydów i jest o wiele zdrowszy. – Warto również pamiętać, że ewolucyjnie nasz układ trawienny jest lepiej
przystosowany do spożywania lokalnych produktów.
Łatwiej przyswajamy witaminy i mikroelementy z polskiej gruszki i jabłka niż egzotycznego owocu z innej
strefy klimatycznej – wyjaśnia dietetyk.
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Rower to ulga również dla naszego zdrowia. – Przy
systematycznych jazdach poprawia się nasza
kondycja i zwiększa się wydolność organizmu,
w szczególności układu krążenia. Pracują mięśnie
nóg, pleców i brzucha – tłumaczy instruktorka
spinningu Agnieszka Maciejewicz. W zależności od
intensywności jazdy przez godzinę spalić można od
200 do 500kcal. – Warto też pamiętać o aspekcie
psychicznym. Człowiek staje się bardziej rozluźniony, odstresowany i zdystansowany od codziennych
problemów. Wzrasta również świadomość własnego
ciała – dodaje Maciejewicz. Na rowerze zyskuje nie
tylko nasze ciało i umysł, ale także miasto. Jadąc
samochodem do pracy i z powrotem produkujemy
aż 5 kilogramów CO2. Przesiadając się

Wolniej w mieście?
Slow Life można realizować nie tylko przy stole.
Nawet życie w dużym mieście może być slow.
W miasteczkach zrzeszonych w organizacji Cittaslow
ogranicza się ruch samochodowy, tworzy więcej
deptaków i ścieżek rowerowych. Dzięki temu obniża
się poziom hałasu, korków, a co za tym idzie tempo
życia. Jednym z miast należących do międzynarodowej sieci Cittaslow jest sąsiadująca z Poznaniem
Murowana Goślina. Liczne szlaki rowerowe oraz
towarzystwo Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka czynią to miasto wyśmienitym miejscem, żeby
zwolnić tempo swojego życia. – Tutaj łatwiej jest
zwolnić niż na przykład w Poznaniu. Na ulicach nie
ma tłumów, a spotykani ludzie nie spieszą się. Ruch
samochodowy jest również zauważalnie mniejszy –
mówi mieszkanka Ewa Primke.
Ideologię „slow” warto stosować również w podróży. Już sama trasa powinna być wypoczynkiem,
a nie tylko środkiem w dotarciu do celu. Tę zasadę
można wykorzystać na wakacjach i w drodze do
pracy. Oszacowano, że rezygnując z jazdy samochodem można zaoszczędzić nawet 2800zł rocznie!
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na rower zlikwidujemy problem z miejscami postojowymi. Na jednym miejscu parkingowym dla auta,
zaparkować może aż 10 rowerów!
Slow Life w telefonie
Chociaż Slow Life kojarzy się raczej z powrotem do
korzeni, nowoczesne technologie mogą pomóc nam
w odnalezieniu swojego naturalnego rytmu. Wśród
aplikacji mobilnych możemy znaleźć wiele, które
pomogą nam zwolnić i żyć bardziej „eko”. Dzięki Kalkulatorowi Work-Life Balance możemy na przykład
sprawdzić czy nie angażujemy się zbytnio w swoje
życie zawodowe. Po rozwiązaniu testu dowiemy się czy
mamy wystarczająco dużo czasu i energii na kontakty
z bliskimi oraz na rozwijanie swojego hobby. Aplikacja

Kalkulator Śladu Ekologicznego pozwala nam sprawdzić czy żyjemy ekologicznie i jaka jest wartość naszego śladu ekologicznego. Ile zasobów natury potrzeba,
aby zrekompensować zużyte przez Ciebie dobra oraz
absorpcję odpadów? Sprawdź koniecznie i staraj się
poprawić! Tym, którzy z samochodu przesiedli się na
rower z pewnością spodoba się aplikacja Kręć Kilometry. Znajdziemy w niej wiele ciekawych tras rowerowych, a także dodamy swoje ulubione szlaki. Aplikacja
śledzi ślad GPS, dzięki czemu możemy zapisywać
przejechane trasy, a także zaznaczać na nich ciekawe
miejsca do odpoczynku. Aplikacja Carpooling.pl
pomoże nam umówić się na przejazd 1 samochodem
z osobami podróżującymi w tym samym kierunku.
Oszczędzajmy zarówno pieniądze jak i środowisko!

Stresogenne sytuacje wg Holmesa
i Rahe sytuacje wg Holmesa i Rahe
Stresogenne
Zdarzenie

Liczba punktów określająca obciążenie

Śmierć współmałżonka

100

Utrata pracy

47

Zmiana pracy

36

Zmiana godzin lub warunków pracy

20

Urlop

13

 150 – 199 jednostek stresu
 200 – 299 jednostek stresu
 ponad 300 jednostek stresu

= 37% prawdopodobieństwo zachorowania w ciągu 2 lat
= 51% prawdopodobieństwo zachorowania w ciągu 2 lat
= 79% prawdopodobieństwo zachorowania w ciągu 2 lat
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Odpady z biopaliwa
są cenne

Autor: Maja Biernacka

Krzysztof Ciunel z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej od 4 lat prowadzi
badania nad potencjałem energetycznym odpadów uzyskiwanych przy produkcji
biodiesla. Udało mu się stworzyć rozwiązania, które teraz mogą być powszechnie
wykorzystywane przez indywidualnych odbiorców do stworzenia zautomatyzowanej
linii produkcyjnej i pozyskiwania dodatkowej energii. Zyskać można spore
oszczędności i przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego.

Maja Biernacka: Biopaliwa to dosyć nietypowe
zainteresowanie.
Krzysztof Ciunel: Moje zainteresowanie biopaliwami zrodziło się w połowie studiów magisterskich. Zawsze interesowały mnie nauki przyrodnicze – chemia, fizyka, ochrona aśrodowiska, ale
dopiero podczas zajęć z alternatywnych źródeł
energii zrozumiałem, że to właśnie energetyka
odnawialna jest dziedziną, w której czuję się najlepiej. Później przyszedł czas na pracę magisterską,
której tematyka dotyczyła wszechstronnej analizy
produkcji biodiesla na własne potrzeby energetyczne, zaś naturalną kontynuacją pracy magisterskiej stał się doktorat ze zbliżonej dziedziny.
Jak długo prowadził Pan badania?
Pierwsze badania przeprowadziłem na początku 2008 roku. Od tego czasu starałem się
stale poszerzać zakres prowadzonych badań, aż
do momentu ich ukończenia we wrześniu 2012 r.
Napisałem już pracę doktorską, będę się bronił
na początku przyszłego roku.
Jak wyglądają badania nad biopaliwami?
Zawsze istniał podział badań laboratoryjnych

na dwie przenikające się fazy. W fazie laboratoryjnej m.in. uczestniczyłem w optymalizowaniu
technologii produkcji biopaliwa rzepakowego
czy też oznaczałem różnorodne właściwości
fizykochemiczne poszczególnych produktów,
półproduktów, jak i odpadów powstających
w czasie cyklu życia uprawy rzepaku przeznaczonej na cele energetyczne. Rezultaty badań
przeprowadzanych w skali laboratoryjnej były
przenoszone na skalę techniczną – przygotowano kilkanaście serii gotowego biopaliwa, które
były przebadane pod kątem m.in. efektywności
wykorzystania w modelowym silniku diesla,
poziomów emisji zaniczyszczeń postawjących
podczas eksploatacji takiego paliwa. Szczegółowo zbadałem również potencjał energetycznego zagospodarowania dwóch głównych
odpadów powstających w procesie produkcji
biodiesla – makucha rzepakowego oraz fazy
glicerynowej.
I jaki wyszedł potencjał energetyczny fazy
glicerynowej?
Dokonałem szerokiej analizy właściwości
fizykochemicznych fazy glicerynowej pod kątem
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jej potencjalnego wykorzystania w kolektorach
słonecznych. Określenie dokładnej charakterystyki
fazy pozwoliło na rozpoczęcie badań zastosowania tej
substancji w modelowych kolektorach słonecznych.
Wyniki pomiarów zestawione zostały następnie ze
zbliżonymi wynikami uzyskanymi dla preparatów
stosowanych na co dzień w tego typu instalacjach,
co pozwoliło na uzasadnienie postawionych tez
o przydatności odcieku glicerynowego w tej roli.
A jakie możliwości mają makuchy rzepakowe?
Przebadałem je pod kątem ich potencjału energetycznego, poziomu stężeń zanieczyszczeń emitowanych
podczas spalania oraz możliwości ich współspalania
z fazą glicerynową. Z wyników pomiarów wywnioskowałem, że makuch jest doskonałym paliwem do zasilania
kotłów opalanych biomasą i jego efektywne wykorzystanie
w gospodarstwie produkującym biopaliwo rzepakowe
przyczyni się w znacznym stopniu do polepszenia bilansu
ekologicznego i ekonomicznego całego domostwa.

Co Pana zaskoczyło podczas prowadzonych
badań?
Zaskoczył mnie fakt, jak ogromny potencjał energetyczny mają substancje traktowane zwyczajowo
jako odpady przy produkcji biodiesla. Jestem dumny
z powodu tego, że miałem swój udział w powstaniu
kompleksowego rozwiązania technologicznego, które
może zostać wykorzystane teraz do stworzenia w pełni
zautomatyzowanej linii produkcyjnej biopaliwa rzepakowego, co ważne - wymagającej do obsługi minimalnej
wiedzy z zakresu chemii.
A trudności? Pojawiły się w trakcie prac?
W każdej pracy badawczej zdarzają się momety, gdy coś nie wychodzi, gdy niekorzystne
rezultaty badań każą poszukiwać często skrajnie
innych rozwiązań lub gdy po prostu następuje
jakaś awaria aparatury. Również podczas moich
badań wystąpiły takie sytuacje
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i sądzę, że najważniejszym, a często jednocześnie
najtrudniejszym, jest niepoddawanie się, stałe
poszukiwanie alternatywnych rozwiązań problemów
nadarzających się w drodze do celu.
Rozpoczynając badania, zakładał Pan wejście
we współpracę z przedstawicielami sektorów biznesu i nauki. Z kim udało się nawiązać
współpracę i w jakim zakresie?
Prowadzę aktywną współpracę z gdańską Fundacją
Poszanowania Energii w zakresie kształcenia młodych
ludzi i rozwijania w nich świadomości prośrodowiskowej. Współpraca ta objawia się m.in. poprzez wykłady
oraz warsztaty laboratoryjne, które przygotowujemy
wspólnie dla młodzieży szkolnej, nie tylko polskiej,
odwiedzającej Politechnikę Gdańską. Jestem również
współwłaścicielem przedsiębiorstwa Chumiński, Nowak i Wspólnicy Sp.J., zajmującego się produkcją oprzyrządowania technologicznego dla firm z branży obróbki
tworzyw sztucznych. Jest to, co prawda dziedzina odbiegająca tematyką od mojego doktoratu, lecz traktuję
ten fakt jako ogromną szansę na dalszy rozwój własnej
działalności - ze względu na posiadany obszerny park
maszynowy, pozwalający na potencjalne uruchomienie
produkcji instalacji do wytwarzania biopaliw.
Efekty Pana badań mogą wpłynąć na działalność przedsiębiorstw zajmujących się
produkcją biopaliw i biokomponentów, także
na indywidualnych producentów biopaliwa,
użytkowników kolektorów słonecznych i kotłów
opalanych biomasą. Czy udało się już zainteresować kogoś Pana ofertą?
Po obronie doktoratu zamierzam dążyć do uruchomienia własnej produkcji kompleksowych instalacji do
wytwarzania biopaliwa rzepakowego oraz zagospodarowania odpadów tego procesu. Polska jest krajem
o ogromnym potencjale rolniczym – liczę, iż w przyszłości
uda mi się zainteresować swoją ofertą szerokie grono indywidualnych producentów biodiesla, pragnących dążyć
do uniezależnienia się od zewnętrznych dostaw energii,
nie tylko na rynku krajowym, ale również za granicą.
Przeprowadzanym przeze mnie badaniom zawsze
przyświecał nadrzędny cel – umożliwić indywidualnemu producentowi biopaliwa uniezależnienie się w możliwie dużym stopniu od zewnętrznych dostaw energii,
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czy to poprzez ekologiczne paliwo do zasilania pojazdów
rolniczych, czy też poprzez rozwiązania pozwalające
na przygotowanie zasobów ciepłej wody użytkowej.
Bardzo interesuje mnie koncepcja konstrukcji domów,
w których maksymalizuje się potencjał energetyczny,
wykorzystując szereg skojarzonych różnorodnych
rozwiązań z zakresu energetyki odnawialnej. Chciałbym
w przyszłości zająć się bliżej tą koncepcją, aby móc
w jeszcze większym stopniu przyczynić się do uniezależniania społeczeństwa od zewnętrznych dostaw
energii i promowania alternatywnych, odnawialnych
źródeł energii.
Jakiego rzędu oszczędności ma Pan na myśli?
Według przeprowadzonych przeze mnie obliczeń,
producent biopaliwa jest w stanie zaoszczędzić na
każdym litrze produkowanego paliwa około 2 zł.
Jeśli doliczymy do tego korzyści finansowe wynikające z przynajmniej częściowego ogrzewania wody
użytkowej przy wykorzystaniu biomasy oraz kolektorów
słonecznych, wykorzystujących darmowy czynnik roboczy, rysuje nam się perspektywa osiągnięcia znacznych
oszczędności, przy jednoczesnym przyczynieniu się do
poprawy stanu środowiska naturalnego.
Dziękuję za rozmowę i mam nadzieję wkrótce
usłyszeć o wykorzystaniu Pana wyników badań
w biznesie.

Krzysztof Ciunel – doktorant w Katedrze Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego, Wydziału
Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Współwłaściciel przedsiębiorstwa
Chumiński, Nowak i Wspólnicy
Sp.J., producenta m.in. oprzyrządowania technologicznego
dla firm z branży obróbki tworzyw sztucznych. Stypendysta IV
edycji programu INNOdoktorant
oraz programu stypendialnego Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
i Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.
Prywatnie, zapalony meloman oraz miłośnik literatury i kinematografii fantastyczno-naukowej.
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Projekty BIO i TECHNO
w Olsztynie

Za niemal 230 milionów złotych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
realizował dwa projekty: Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu
laboratoriów edukacyjno - badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa
zdrowotnego żywności (BIO) i Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia
laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych (TECHNO). Oba są
finansowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
2007-2013, Oś priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, Działania I.1.
„Infrastruktura uczelni”.
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Projekt BIO jest największą dotychczas inwestycją
uczelni – za ponad 28 milionów euro zrealizowano 5
komponentów:
 Komponent I: Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie Centrum Edukacyjno-Badawczego Mleczarstwa.
Koszt prac: 7,5 mln euro.
 Komponent II: Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie Ośrodka Kontroli Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Żywności i Profilaktyki Weterynaryjnej. Koszt prac:
5,9 mln euro.
 Komponent III: Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie Ośrodka Oceny Produktów Pochodzenia
Zwierzęcego. Koszt prac: 5,3 mln euro.
 Komponent IV: Modernizacja obiektów i wyposażenie w aparaturę zespołu Laboratoriów Diagnostyki
Molekularnej. Koszt prac: 3,3 mln euro.
 Komponent V: Budowa i wyposażenie Centrum
Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej. Koszt prac: 6,5
mln euro.
Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia
oraz zwiększenie zakresu i jakości realizowanych
badań z zakresu technologii, jakości i bezpieczeństwa
zdrowotnego żywności.
Po pierwsze
Pierwszy komponent przewidywał, że po rozbudowie,
w grudniu 2011 roku Centrum Edukacyjno-Badawcze
Mleczarstwa będzie dysponowało powierzchnią 8148
metrów kwadratowych, co pozwoli kształcić ponad
cztery tysiące studentów. Pracownicy Wydziału
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Nauki o Żywności Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie są cenionymi ekspertami
FAO (Food and Agricultural Organisation of the United
Nations, Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw
Wyżywienia i Rolnictwa) w zakresie mleczarstwa.
Wydział dysponował wcześniej laboratoriami
badawczymi, salami dydaktycznymi oraz halą
wyposażoną w linie technologiczne maszyn i urządzeń
do produkcji mleka. Rozbudowa i modernizacja ośrodka
pozwoli rozwinąć działalność dydaktyczną i badawczą
prowadzoną przez Centrum Doskonałości Mleczarstwa
WAMADAIREC Wydziału Nauki o Żywności.
Po drugie
W ramach drugiego komponentu zmodernizowano trzy obiekty Wydziału Medycyny Weterynaryjnej,
jeden zbudowano od podstaw. Po zakończeniu prac na
wydziale do dyspozycji będzie 475,8 metrów kwadratowych laboratoriów biologiczno-chemicznych oraz
832,4 metry powierzchni laboratoriów zwierzęcych. Nie
zapomniano o studentach, którzy zyskali 700 metrów
kwadratowych powierzchni dydaktycznej.
Po trzecie
Efektem trzeciego komponentu jest specjalistyczny ośrodek naukowo-dydaktyczny, który powstanie
poprzez rozbudowę i modernizację obiektów Wydziału
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Bioinżynierii Zwierząt oraz Zakładu Doświadczalnego
w Bałcynach. W ośrodku znalazło się sześć laboratoriów wyposażonych w specjalistyczną aparaturę – łącznie 1400 studentów wydziału do dyspozycji otrzymało
3400 metrów kwadratowych powierzchni naukowo-badawczej i 2400 metrów laboratoriów.
Po czwarte
Czwarty komponent zakładał stworzenie zespołu
laboratoriów diagnostyki molekularnej przewidzianych
dla kierunków: biologia i biotechnologia. Są one o tyle
ważne, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest jedyną
uczelnią w północno-wschodniej Polsce, która kształci
w zakresie nauk przyrodniczych. W tym celu utworzono
osiem lat temu Wydział Biologii, który dysponuje budynkiem Collegium Biologiae wybudowanym pięć lat temu.
Dzięki projektowi BIO budynek przeszedł modernizację
i otrzymał aparaturę badawczą niezbędną dla utworzenia
ogólnowydziałowego zespołu laboratoriów diagnostyki
molekularnej. Dzięki niemu Wydział legitymuje się 1262
metrami kwadratowymi laboratoriów oraz 6 tysiącami
infrastruktury towarzyszącej – drogami, parkingami
i terenami zielonymi.
Po piąte
Piąty komponent przewidywał, że Wydział Ochrony
Środowiska i Rybactwa, który
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współpracuje z kilkunastoma ośrodkami naukowymi,
wzbogaci się o Centrum Akwakultury i Inżynierii
Ekologicznej o powierzchni 2500 metrów kwadratowych.
Do lutego 2012 roku powierzchnia bazy lokalowej
wydziału wynosiła zaledwie 4240 metrów, co daje
3,5m² na jednego studenta. W Centrum znajdują
się laboratoria: technologiczne oczyszczania wody,
technologiczne oczyszczania ścieków, technologiczne
przeróbki odpadów, analityczne, parazytologii
i toksykologii wodnej, biologii i rozrodu ryb, genetyki
molekularnej, akwakultury organizmów wodnych,
mikroskopii.
Techno znaczy Informatyka
Za niemal 100 milionów złotych zmodernizowana
zostanie baza edukacyjno-badawcza nauk technicznych i informatycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, by umożliwić uczelni udział w tworzeniu
konkurencyjnej gospodarki. Na inwestycję złożyły się
dwa komponenty: budowa i wyposażenie Regionalnego Centrum Informatycznego (oddane do użytku we
wrześniu 2011 roku) oraz rozbudowa i modernizacja
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wyposażenia obiektów naukowo-dydaktycznych nauk
technicznych. Imponujący budynek RCI to: 8000 m²
powierzchni użytkowej, roboty budowlane o wartości
30 milionów złotych, wyposażenie warte 10 milionów,
parking podziemny na 220 samochodów, 20 pracowni,
laboratoriów informatycznych i fizycznych, 12 pracowni
komputerowych, 11 sal seminaryjnych, aula na 250
osób, 60 nowych serwerów, 30 kilometrów kabli sieci
komputerowej, 25 anten WiFi, 80m² serwerowni, 60 TB
na dwóch macierzach dyskowych i … 350kW zapotrzebowania mocy elektrycznej. Obecnie jest to najnowocześniejszy ośrodek IT na Warmii i Mazurach.
Projekty BIO i TECHNO pokazują, że przekonanie
o zapóźnieniu tzw. ściany wschodniej powoli przechodzi do historii a działające tam uczelnie potrafią
skutecznie zabiegać o dofinansowanie pozwalające im
na konkurowanie z zagranicznymi ośrodkami badawczymi. Nowoczesne wyposażenie pozwoli realizować
nowe kierunki studiów i wzbogacić programy nauczania już istniejących. Dzięki temu mniejsze uniwersytety będą mogły również konkurować atrakcyjną ofertą
dydaktyczną.
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i bądź zdrowy
Zdecydowana większość ludzi wie, czym są nutraceutyki, nawet jeśli nigdy
w życiu nie słyszeli tej nazwy. Część osób zapewne może wywnioskować
znaczenie z samego określenia, ale żeby nie utrudniać – to środki spożywcze
nie tylko o wartościach żywieniowych, ale też posiadające cechy środków
farmaceutycznych. Czy olej rzepakowy może być nutraceutykiem? Oczywiście,
pod warunkiem, że jest produkowany w ramach projektu realizowanego przez
Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.
Wszystko zaczęło się od prac prowadzonych
w tymże Instytucie przez profesora Jerzego Tysa z Zakładu Fizycznych Właściwości
Materiałów Roślinnych, który zainteresował
się olejem rzepakowym. Niby taki olej to nic
szczególnego, najczęstszy olej roślinny, dość
pospolity ze względu na powszechność występowania oraz znaczną różnorodność zastosowań. Ma nie tylko wysoką wartość odżywczą,
ale jest także niewątpliwie zdrowy. Dziesięć
procent wszystkich kwasów tłuszczowych
w oleju produkowanym z podwójnie ulepszonych odmian rzepaku stanowi kwas alfa-linolenowy omega-3 (działanie przeciwnowotworowe, zmniejszanie ryzyka zawałów serca). To
10-krotnie razy więcej niż w oliwie z oliwek
i kilkadziesiąt razy więcej niż w oleju słonecznikowym. Ma on też od oliwy dwukrotnie więcej kwasu linolowego z rodziny omega-6, tak
samo jak jest naturalnym źródłem witaminy E,
K oraz prowitaminy A.
Kropla Zdrowia®
Na pierwszy rzut oka mogłoby się zatem wydawać, że zgodnie z zasadą nieulepszania
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ideału, lepiej nie grzebać za bardzo w tych właściwościach oleju rzepakowego, które byłyby korzystne dla
naszego zdrowia. Prawda jest jednak zdecydowanie
inna. Z dostępnych na rynku rzepakowych olejów
rafinowanych i tak usuwa się w procesie produkcji
większość składników prozdrowotnych. Ale profesor
Tys wpadł na pomysł, jak uniknąć tej pułapki. Od
2010 roku realizuje projekt będący tak naprawdę
efektem wieloletnich badań prowadzonych w Instytucie Agrofizyki PAN nad uprawą, zbiorem i przechowywaniem rzepaku. Ich efekt nazywa się “Kropla
Zdrowia®” i jest zupełnie nową jakością chronioną
od maja 2011 roku patentem.
Obniżanie cholesterolu
Na czym polega dokładniej ta nowa jakość? Na
samym procesie produkcji, przy którym zastosowano
ścisły reżim technologiczny. Wszystko zaczyna się od
nasion przechowywanych w osłonie azotu i w optymalnej temperaturze, w specjalnie do tego celu
postawionym siedmiotonowym silosie. Oczywiście
nie są to zwykłe nasiona, tylko najstaranniej wyselekcjonowane, pochodzące z uprawy ekologicznej.
– Surowiec do produkcji oleju pochodzi ze
specjalnych odmian, które nie są obecne na rynku.
Chodzi o taki profil kwasów tłuszczowych aby olej był
podobny do tego wyprodukowanego z oliwek. To ma
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wpływ na choroby układu krążenia, a szczególnie na
znaczące obniżenie zawartości złego cholesterolu –
powiedział “Akademickiemu B+R” profesor Tys.
Nie taki zwykły olej
Później nasiona suszy się powietrzem naturalnym,
a ich tłoczenie odbywa się w sterylnych mikorobiologicznie warunkach bez udziału światła i tlenu. To
wszystko brzmi jak opis działania zakładów naprawczych NASA, ale tak naprawdę rezultatem tych działań
jest nasz zwykły, swojski olej rzepakowy. Choć może
jednak nie wcale taki “zwykły”. Dzięki takim procedurom udaje się zachować olej o pierwotnym, niezmniejszonym składzie utleniaczy i kwasów tłuszczowych.
A więc wielokrotnie zdrowszy niż te dostępne do tej pory
na rynku i to nie tylko w kraju, ale i za granicą.
Rozwijanie projektu “Kropla Zdrowia®” trwa od
roku 2010 i jeszcze trochę potrwać ma – przewidziano, że do końca 2014, o ile oczywiście, wbrew
przepowiedniom Majów, nie skończy się świat. Jeśli
jednak tak się nie stanie, to co nas czeka od nowego
roku 2015? Opublikowanie wyników prac naukowców z Instytutu Agrofizyki PAN, co cenne z punktu
widzenia naukowców oraz tych, którzy zawodowo
zajmują się tego typu zagadnieniami, ale przede
wszystkim produkcja nowego, zdrowszego oleju
rzepakowego na przemysłową skalę, co cenne z kolei
dla wszystkich.
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20 litrów na godzinę
Uruchomiono już testową linię produkcyjną,
gotowe są prawie wszystkie urządzenia, za wyjątkiem automatycznej rozlewni do butelek. W tym
wydaniu linia pozwala produkować około 20 litrów
oleju na godzinę. Oczywiście jej uruchomienie,
tak samo jak i wiele innych działań związanych
z doprowadzeniem projektu do końca, wymagało
potężnych nakładów finansowych. Te na szczęście
się znalazły, w postaci wsparcia udzielonego przez
Unię Europejską oraz nasz kraj w ramach Programu Operacyjnego: Innowacyjna Gospodarka, Oś
Priorytetowa 1: Badanie i rozwój nowoczesnych
technologii, Działanie 1.3: Wsparcie Projektów B+R
na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez
jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1: Projekty
rozwojowe. Całkowita wartość projektu to 5 886
522,00 PLN w tym udział środków europejskich
wynosi 4 779 993,70 PLN , zaś 843 528,30 PLN
stanowi dotacja celowa. Suma robiąca wrażenie,
ale nie takie, jak jej wykorzystanie. Zresztą nie
tylko na Polakach.
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– Nigdy w historii naszego instytutu nie zdarzyło
się, żebyśmy wystąpili o tak duże dofinansowanie
z Unii Europejskiej i dostali je w całości – podkreślał profesor Tys po otrzymaniu dotacji. A jego
marzeniem jest uczynienie z “Kropli Zdrowia”
produktu regionalnego, który jednak podbije także
Zachód.
– Chcielibyśmy, aby był to nasz produkt regionalny. Przemawia za tym rolniczy charakter naszego
województwa jak również najmniejsza w Polsce
koncentracja rzepaku. To sprawia, że surowiec na
ten olej mógłby pochodzić właśnie z tego terenu.
Zależy nam również na Skandynawii i Niemczech,
bo tam konsument jest wyrobiony i na taki olej jest
zapotrzebowanie.
Polski pisarz i reportażysta Melchior Wańkowicz
pracował w latach 30. dla Związku Cukrowników
i napisał dla niego w roku 1931 roku najsłynniejsze
bodaj hasło reklamowe w historii: „Cukier krzepi”.
Po zakończeniu projektu profesora Tysa, Wańkowicz,
gdyby jeszcze żył, mógłby spokojnie słowo „cukier”
zamienić na „olej rzepakowy”.
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szkoła

Tak, jak dwa śmigłowce TVN –
„Błękitny 24-1” i „Błękitny 24-2” –
gotowe są przez całą dobę, siedem
dni w tygodniu i 365 dni w roku
obsługiwać najważniejsze wydarzenia,
tak Błękitna Szkoła w Nadmorskim
Parku Krajobrazowym, jak rok długi,
jest przygotowana do działań na rzecz
ochrony środowiska naturalnego.
Czasem przy wsparciu młodych ludzi,
takich jak studenci Wydziału Chemii
Politechniki Gdańskiej, którzy podczas
letniego obozu Koła Chemików
w lipcu 2012 starali się zrobić coś, by
w Polsce żyło się może nie dostatniej,
ale na pewno bardziej ekologicznie.
Co robi w wakacje student? Otóż według
popularnych opinii student, kiedy tylko ma
wakacje, odsypia trudy ostatniej sesji oraz
studenckiego nocnego życia, przemierza miasto
rodzinne szlakiem lokali nocnych lub przechodzi
kolejny poziom w swojej ulubionej grze wideo.
Uogólnienia takie pozwalają nam zbudować
pewien obraz świata, ale często nie mają wiele
wspólnego z prawdą. W tym przypadku na
przykład nie obejmują studentów z Koła Chemików Politechniki Gdańskiej, którzy wprawdzie
latem czas spędzili nad morzem, ale w celach

naukowych. A także, w pewnym sensie, w celach
okołospołecznych. Wszystko to we współpracy
z Błękitną Szkołą.
Nad samym morzem
Czym jest Błękitna Szkoła? Najprościej byłoby
napisać, że sposobem na szerzenie wiedzy
o środowisku oraz podnoszenie świadomości
ekologicznej w oparciu o przyrodnicze walory
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, jednego
z dziewięciu zlokalizowanych na terenie województwa pomorskiego. W Parku w ramach Błękitnej Szkoły prowadzone są warsztaty i zajęcia,
podczas których uczniowie przez cały rok mogą
zgłębiać problematykę związaną z zasobami
środowiska naturalnego tego regionu. Szkoła,
której siedziba znajduje się we Władysławowie,
o rzut kamieniem od morza (o ile ktoś byłby
w stanie rzucić nim na odległość 400 metrów)
finansowana jest ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku.
Na początku lipca do Błękitnej Szkoły wyruszyła na trzy tygodnie zwarta grupa studentów
różnych kierunków studiów wydziału chemicznego Politechniki Gdańskiej. Łączyło ich to, że
wszyscy byli członkami Koła Chemików tejże
uczelni oraz zapał i chęć zrobienia czegoś pożytecznego. Studenci PG nie przyjechali bowiem
do Władysławowa, aby rozkoszować się nadmorskim powietrzem – choć podczas pobytu nie
dało się tego uniknąć – ale w celach zdecydowanie poważniejszych, bo naukowych. A w NPK jest
co badać – Park Obejmuje pas wybrzeża
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od Białogóry po Mierzeję Helską, Zatokę Pucką oraz
jej zachodnie wybrzeże, ma 188 kilometrów kwadratowych powierzchni, a na jego terenie znajduje się
dziewięć rezerwatów.
Projekty badawcze
Przez trzy tygodnie studenci realizowali sześć
programów badawczych. Pierwszym z nich było
badanie czystości wody w wybranych rzekach
w okolicy Władysławowa. Młodzi chemicy pobrali
próbki z Bychowskiej Strugi, Piaśnicy, Czarnej Wdy,
Płutnicy, Błądzikowskiego Potoku, Redy, Gizdepki,
Karwieńskich Błót, Kanału Leniwego oraz kanałów
we Władysławowie. To, w jakim stanie znajdują się te
cieki, jest niezwykle istotne dla Zatoki Puckiej oraz
Morza Bałtyckiego. To zaś, w jakim stanie jest Bałtyk,
ma z kolei niebagatelne znaczenie dla wszystkich
nas. A przynajmniej takie znaczenie mieć powinno.
Przeprowadzono również badanie stopnia biodegradowalności folii z dodatkami polimerów naturalnych,
bilans fosforu w oczyszczalni ścieków „Swarzewo”
oraz sprawdzono możliwości odzyskania go w czystej
postaci, odbyły się próby z wykorzystaniem elektroforezy do odwadniania osadu nadmiernego, a także dokonano analizy czystości powietrza we Władysławowie, co o tyle ważne, że powszechny w tym regionie
jest problem palenia śmieci przez jego mieszkańców.
Zupełnie nowym projektem było badanie właściwości pianotwórczych środków gaśniczych. Określano
w nim parametry powstałych pian, ich stabilność
oraz wpływ na glebę i roślinność. Wszystko to brzmi
wspaniale, ale nie tylko brzmi. W ten sposób studenci
zdobywali wiedzę praktyczną nie tylko dla siebie, ale
i taką, którą będzie można wykorzystać w przyszłości, tocząc nierówną walkę o zachowanie w przyzwoitym stanie środowiska naturalnego w okolicach
Władysławowa.
Zajęcia dla licealistów
Oprócz badań i integracji, postarano się również
o to, by cały wyjazd pozostawił po sobie także bardzo
namacalny ślad. Jego uczestnicy przygotowali pierwszą wersję 150-stronicowego skryptu zajęć dla licealistów, prowadzonych przez członków koła, podjęto
zresztą także starania, by go wydać. Studenci wzięli
udział w wyjeździe do Zakładu Zagospodarowania

Odpadów EKO Dolina w Łężycach, Stacji Morskiej
Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego,
warsztatach z zakresu komunikacji i prezentowania
wyników naukowych, a wszystko zostało zwieńczone
przez seminarium podsumowujące ich projekty badawcze. Wśród jego gości znaleźli się między innymi
naukowcy z PG czy Jarosław Jaszewski – kierownik
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.
Nie wiadomo, czy bez tego wyjazdu młodych gdańskich chemików świat stałby się gorszym miejscem.
Na pewno jednak z nim ma szanse być miejscem
nieco czystszym.
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Milion

dla najlepszych
Jak poinformowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w konkursie na
najlepsze kierunki studiów wyróżniono 62 kierunki realizowane przez 37 uczelni z 17
miast. Wśród nich znalazło się 9 szkół niepublicznych. Łącznie na wydziały i uczelnie
trafią 62 miliony złotych.
Spośród nagrodzonych uczelni liderem jest
Uniwersytet Jagielloński, któremu udało się
zdobyć nagrody dla pięciu kierunków. Politechnika Warszawska i Akademia Górniczo-Hutnicza
prowadzą po cztery nagrodzone kierunki. Nagrodę
w wysokości miliona złotych otrzymaną w ramach
dotacji podmiotowej uczelnie mogą przeznaczyć
na doskonalenie oferty dydaktycznej, na przykład
zakup nowoczesnych technik i narzędzi stosowa-

nych podczas ćwiczeń czy wykładów, sfinansowanie
praktyk zawodowych dla studentów czy przygotowania wykładowców akademickich. Profesor Zbigniew
Marciniak, kierujący zespołem ekspertów oceniających zgłoszone w konkursie wnioski przyznał, że oddanie kształcenia w autonomiczne władanie uczelni
było dobrym posunięciem. Znakomitych pomysłów
było wiele, wielu rozwiązań nie wymyśliłby nawet
najlepszy ewaluator – dodaje.

Pełną listę laureatów konkursu można znaleźć pod adresem:www.nauka.gov.pl

Prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego: Konkurs pokazał, że nasze
uczelnie potrafią uczyć nowocześnie i reagują na wyzwania, jakie stawia przed nimi rozwijająca
się wiedza oraz rynki pracy. Przybywa uczelni, które budują dobre relacje z przedsiębiorcami
i przybywa firm, które znajdują w uczelniach wartościowych partnerów. Korzystają na tym
studenci, gdyż poza nowoczesną wiedzą, zdobywają w trakcie studiów kompetencje i praktyczne
umiejętności, które ułatwią im w przyszłości zawodowy start. Spotkania ze znakomitymi praktykami są też dla studentów inspiracją, wyzwalają przedsiębiorczość i nieszablonowe myślenie.
Prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego: Warto docenić starania wszystkich uczelni, które zgłosiły się do konkursu. Kreatywność w udoskonalaniu programów studiów
była imponująca. Połowa prac dyplomowych studentów automatyki i robotyki Politechniki Łódzkiej
dotyczy problemów, z którymi zetknęli się podczas praktyk w przemyśle. Studenci kulturoznawstwa
Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzą blogi i fotoblogi, uczestniczą w warsztatach kreatywnego
pisania. Studenci nawigacji Akademii Morskiej w Szczecinie ćwiczą na symulatorach i odbywają obowiązkowe roczne praktyki morskie. A studenci technologii żywności na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim uczą się o alergenach pokarmowych, które trapią coraz szerszą grupę konsumentów.
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ZWYCIĘSKIE KIERUNKI STUDIÓW
 24 kierunki z dziedziny nauk technicznych,
 14 kierunków z dziedziny
nauk społecznych,
 9 kierunków z dziedziny
nauk humanistycznych,
 6 kierunków z dziedziny nauk ścisłych,
 3 kierunki z dziedziny nauk przyrodniczych
 3 kierunki z dziedziny nauk rolnych,
 2 kierunki z dziedziny nauk medycznych,
 1 kierunek z dziedziny sztuk plastycznych.
ZWYCIĘSKIE UCZELNIE:
Politechniki:
 Politechnika Warszawska – 4 kierunki
 Akademia Górniczo-Hutnicza - 4 kierunki
 Politechnika Łódzka – 3 kierunki
 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
– 2 kierunki
 Politechnika Poznańska – 2 kierunki
 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach – 2 kierunki
 Politechnika Białostocka – 2 kierunki
 Politechnika Gdańska – 1 kierunek
 Politechnika Śląska – 1 kierunek
Uniwersytety:
 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 6 kierunków
 Uniwersytet Warszawski – 3 kierunki
 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
– 3 kierunki
 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu – 2 kierunki
 Uniwersytet Gdański – 2 kierunki
 Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet
Medyczny – 1 kierunek
 Uniwersytet Wrocławski – 1 kierunek
 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie – 1 kierunek
 Uniwersytety branżowe:
 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy – 2 kierunki
 Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
– 1 kierunek
 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – 1 kierunek
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 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
– 1 kierunek
 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
– 1 kierunek
 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie – 1 kierunek
 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie – 1 kierunek
 Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej – 1 kierunek
 Wyższa Szkoła Oficerska
Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki
– 1 kierunek
 Akademia Morska w Szczecinie – 1 kierunek
Uczelnie niepubliczne:
 Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
– 2 kierunki
 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
w Warszawie – 2 kierunki
 Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku – 1 kierunek
 Bielska Wyższa Szkoła
im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej
– 1 kierunek
 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
– 1 kierunek
 Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
– 1 kierunek
 Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
– 1 kierunek
 Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu – 1 kierunek
 Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego
w Dąbrowie Górniczej – 1 kierunek
 aństwowe wyższe szkoły zawodowe:
P
 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nowym Sączu – 1 kierunek
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w wersji eko

Czy da się stworzyć systemy transportu spełniające oczekiwania osób
niepełnosprawnych ruchowo, a na dodatek w pełni ekologiczne? Naukowcy
i studenci Politechniki Warszawskiej twierdzą, że tak.
Od 2010 r. na uczelni realizowany jest projekt ECO-MOBILNOŚĆ.
ECO-MOBILNOŚĆ to program, którego celem
jest zaprojektowanie systemów pomocnych osobom ograniczonym ruchowo, które jednocześnie
będą mogły być wykorzystywane przez resztę
społeczeństwa. Założenie jest ambitne – w ramach programu powstać mają systemy transportu miejskiego, lokalnego i osobistego, które nie
tylko usprawnią przemieszczanie się, ale również
będą przyjazne dla środowiska. ECO-MOBILNOŚĆ ma być też rozwiązaniem dzisiejszych
problemów cywilizacyjnych: wzmożonego ruchu
drogowego, korków, nadmiernej emisji CO2
i ograniczonej mobilności części społeczeństwa.
Projekt, otrzymał dofinansowanie z funduszy UE,
a realizowany jest na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. W pracach biorą udział
również naukowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Radomskiej oraz
Uniwersytetu Columbia z Nowego Jorku.

w czteroosobych wagonikach, które przemieszczać się będą po napowietrzonym torze, 4,5 m
nad ziemią. Wagony nie będą się zatrzymywać
na przystankach pośrednich. Zbędna będzie też
obecność kierowcy – PRT sam zaplanuje podróż
i wybierze najkorzystniejszą drogę do celu, a pojazd będzie można wezwać za pośrednictwem
Internetu. Brzmi futurystycznie? Niekoniecznie.
Idea „taksówki na szynach” narodziła się już
w latach 50. XX w., a dziś przeżywa prawdziwy renesans. Pracuje nad nią wiele ośrodków
badawczych, a część systemów pracuje jako prototypy lub demonstratory (np. MISTER autorstwa
Olgierda Mikoszy). Na świecie funkcjonują też
zbliżone do PRT systemy osobistego transportu,
m.in. ULTra działający na lotnisku Heathrow.
Politechnika Warszawska swój prototyp laboratoryjny i system w skali 1:5 chce zbudować
w 2013 r.

Science fiction czy realne rozwiązania?
ECO-MOBILNOŚĆ to pięć różnych zadań
badawczych. Pierwszym z nich jest stworzenie
nowoczesnego systemu transportu publicznego PRT (Personal Rapid Transit). PRT ma być
automatyczną formą przewozu indywidualnego
„od drzwi do drzwi”. Pasażerowie (również ci
na wózkach inwalidzkich) będą podróżować

Ekologia na czterech kółkach
Kolejnym zadaniem badawczym, jakie
stawiają sobie naukowcy i studenci Politechniki
Warszawskiej jest budowa ECO-samochodu, w pełni dostosowanego do potrzeb osób
poruszających na wózkach. Niepełnosprawny
będzie mógł sam wjechać do takiego pojazdu,
zamocować się i zabezpieczyć oraz być
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kierowcą. Napędzane energią elektryczną auto
mogłoby na jednym akumulatorze przejechać nawet
100 km osiągając prędkość 50 km/h. Samochody
byłyby publiczną formą transportu, wolny pojazd
będzie można znaleźć za pomocą telefonu z dostępem do Internetu. Warto dodać, że z ECO-samochodu z powodzeniem będą mogły korzystać nie tylko
osoby z ograniczoną zdolnością ruchową, ale również
ludzie sprawni.
Nauka w służbie zdrowiu
ECO-MOBILNOŚĆ to także działania bezpośrednio wpływające na poprawę stanu zdrowia
osób z dysfunkcjami ruchu. Naukowcy zbudować
chcą egzoszkielet (trzecie zadanie badawcze),
nowoczesny wózek inwalidzki (czwarte zadanie)
oraz system stabilizatorów ortopedycznych (piąte
zadanie). Egzoszkielet to mechatroniczny system
wspomagania ruchu. „Veni-Prometeusz”, bo tak
właśnie nazywa się powstający system, dzięki
lekkiej konstrukcji i siłownikom umożliwi osobom
z niedowładem kończyn uzyskać wyprostowaną
postawę ciała, ułatwi poruszanie się i jednocześnie pomoże w rehabilitacji ruchowej. Mechanizm
sam ma wyczuwać, jak silnie wspomagać ruchy
ludzkich mięśni. Z rozwiązania tego będą mogły
korzystać osoby z osłabioną sprawnością kończyn
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(np. ludzie starsi) i te z całkowitą niepełnosprawnością nóg. W łatwiejszym przemieszczaniu
się ma pomóc też sterowany joystickiem wózek
inwalidzki nowej generacji. Urządzenie ułatwi nie
tylko przemieszczenie się z punktu do punktu po
płaskiej powierzchni, ale również będzie mogło
pokonywać stopnie i przeszkody. Dodatkową funkcją będzie możliwość zmiany wysokości siedziska
o 50 cm – dzięki temu niepełnosprawni będą
mogli sięgnąć w sklepie po produkty znajdujące
się na wyższej półce, a w domu staną się bardziej
niezależni. Sam wózek inwalidzki nie jest nowym
pomysłem – tego typu urządzenia już istnieją,
niestety, są bardzo drogie. Naukowcy stawiają więc
przed sobą zadanie stworzenia maszyny tańszej,
której cena wyniesie ok. 8 tys. zł.
System zewnętrznych stabilizatorów ortopedycznych
ma leczyć złamane kończyny i pozwolić na normalne
funkcjonowanie osobie z dysfunkcją ruchu. Naukowcy
uważają, że dzięki stabilizatorom możliwe będzie nawet
kilkakrotnie szybsze wyzdrowienie kończyn.
ECO-MOBILNOŚĆ to wizja transportu nowoczesnego,
ekologicznego i otwartego na potrzeby osób wykluczonych ze społeczeństwa ze względu na dysfunkcje
ruchowe. Czy jest to transport przyszłości? Przekonamy
się już wkrótce – prototypy laboratoryjne urządzeń mają
powstać w 2013 roku.
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Nowa generacja
silników

Autor: Łukasz Miszewski

Węgiel to niewątpliwie surowiec
strategiczny, wie to każdy. Strategiczny
między innymi dlatego, że jest źródłem
około 30% energii na świecie,
a w Polsce jeszcze cztery lata temu
zaspokajał aż 60% zapotrzebowania
energetycznego. Nie każdy jednak
wie, że samo jego wydobywanie
pochłania nieprawdopodobne
wręcz ilości energii. Które ma zamiar
zmniejszyć projekt realizowany przez
Politechniki Poznańską i Wrocławską
oraz dwa warszawskie instytuty:
Instytut Tele- i Radiotechniczny, a także
Instytut Chemii Przemysłowej im. prof.
I. Mościckiego.

Kopalnie węgla, ale nie tylko, bo również te
wydobywające miedź, potrzebują całego arsenału
potężnych urządzeń – maszyn wydobywczych,
wentylatorów, pomp i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście zużywają one mnóstwo energii, co zwiększa
koszty wydobycia, zanieczyszcza środowisko oraz
znacząco uszczupla zasoby mocy. Poznańsko-wrocławsko-warszawski projekt nie oferuje panaceum, lekarstwa na wszystkie bolączki męczące
przemysł wydobywczy, ale na jedną z nich. Napędy
z silnikami elektrycznymi. Biorąc jednak pod uwagę, o jak wielkich oraz ilu silnikach mówimy, już

najdrobniejsza nawet poprawa w tym segmencie
pozwoli na ogromne oszczędności energii w pracy
kopalni.
Nowa generacja
Najczęściej używają one silników indukcyjnych,
których wydajność pozostawia wiele do życzenia.
Dlatego projekt ten, którego koordynatorem jest
prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko z Politechniki
Poznańskiej, koncentruje się na opracowaniu układów napędowych z silnikami elektrycznymi nowej
generacji, dostosowanymi
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dodatkowo do pracy w warunkach podwyższonej
wilgotności oraz temperatury. Czyli dokładnie takich,
jakie panują w kopalniach. Badania obejmą takie
aspekty udoskonalenia napędów, jak nowe układy
sterowania, nowe materiały magnetyczne oraz izolacyjne, wykorzystanie magnesów trwałych w napędach elektrycznych oraz wiele innych.
Tak szeroko zakrojony projekt wymaga specjalistów z wielu dziedzin. I tacy właśnie przy nim
pracują. Politechnikę Poznańską reprezentują
w nim naukowcy Zespołu Badań nad Obwodami
Magnetycznymi oraz Metodami Obliczeń Projektowych i Optymalizacyjnych oraz Zespołu Badań nad
Układami Sterowania Silnikami Magnetoelektrycznymi. Politechnikę Wrocławską – Zespół Badań nad
układami Napędowymi i Strukturami Maszyn Elektrycznych dla Górnictwa, Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie – Zespół Badań nad Materiałami
Magnetycznymi, a Instytut Chemii Przemysłowej –
Zespół Badań nad Tworzywami Silikonowymi.
Podział zadań
Każdy z zespołów ma swoje, dokładnie określone,
zadanie. Poznaniacy zajęli się opracowaniem bazy
wiedzy o napędach wentylatorów i pomp kopalnianych oraz polowych algorytmów projektowania
energooszczędnych silników do napędu pomp
i wentylatorów, jak również wykonaniem obliczeń
projektowych i optymalizacyjnych serii modeli
silników (tymi zadaniami kieruje profesor Wojciech
Szeląg). Profesor Krzysztof Zawirski wraz ze swoim
„teamem” jest z kolei odpowiedzialny za projekty
układów sterujących. Do warszawskich tele- i radiotechników należy badanie materiałów magnetycznych przeznaczonych na obwody magnetyczne oraz
opracowanie metod wytwarzania i badanie hybrydowych elementów obwodów magnetycznych, zaś do
stołecznych chemików – badanie spoiw do materiałów magnetycznych oraz specjalizowanych środków
izolacyjnych i zabezpieczających. Wrocław wziął na
siebie zagadnienia związane z parametrami funkcjonalnych modeli układów napędowych, technologią
wykonania silników, nowymi strukturami maszyn
magnetoelektrycznych oraz dostosowaniem tego
wszystkiego do wymogów, jakie stawia się napędom
wentylatorów i pomp pracujących w kopalniach.
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Napęd od Unii
Oczywiście taka skala badań wymaga odpowiednich środków. Te zaś znalazły się dzięki
Programowi Operacyjnemu Innowacyjna Gospodarka, który w 2009 roku w konkursie nagrodził 42 projekty badawcze łączną kwotą ponad
950 milionów złotych. Z tego ponad 14,3 miliona
przypadło na badania nad nowymi napędami
w przemyśle wydobywczym. Program rozpoczęto
wraz z nastaniem 2010 roku, zakończony zostanie
do kwietnia roku 2013. Te 14 milionów zwróci się
jednak z nawiązką, kiedy tylko wyniki badań zostaną
wcielone w życie. Koordynujący projekt profesor
Demenko sądzi, że uda się zwiększyć sprawność
układów napędowych średnio o trzy procent. Jak to
się przekłada na oszczędności? Tak, że instalacja
takich nowych napędów w kopalniach KGHM Polska
Miedź S.A. tylko do wentylatorów średniej mocy
może przynieść roczne oszczędności rzędu trzech
milionów złotych. Oczywiście nie oznacza to wcale,
że realizacja projektu to bajka, a wszystko przebiega w nim w sposób idealny.
– Istotną trudnością jest długie oczekiwanie na
podpisanie przez Ministerstwo aneksów do umowy.
Poprzez aneksy do umowy korygujemy niektóre
koszty, co jest konieczne z uwagi na nieprzewidywane trzy lata temu (przy przygotowywaniu umowy)
zmiany warunków realizacji projektu i zmiany cen
światowych – mówi prof. Demenko.
Czy jednak faktycznie uda się wprowadzić te
rozwiązania do przemysłu wydobywczego. Profesor
Zawilak z Politechniki Wrocławskiej pozostaje
w ścisłym kontakcie z KGHM i rozpoczął działanie
związane z takim wprowadzeniem. I miejmy nadzieję, że wszystko się uda, a nam uda się ograniczyć,
choćby i w niewielkim stopniu, wiszące nad Polską
od jakiegoś czasu widmo
blackoutu.
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