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Szanowni PaÓstwo,
Opracowanie ëWyniki badawcze zastosowane w gospodarce narodowej (przykôady), 1952∫
2002∑ ilustruje zôoÈony, szczegŠlnie w Polskiej Akademii Nauk, aspekt pracy badawczej, jakim jest zastosowanie jej efektŠw w praktyce. ZôoÈono¬˘ ta wywodzi siˇ z charakteru badaÓ
prowadzonych w Akademii, nie ukierunkowanych przede wszystkim na konkretne zastosowania gospodarcze, jak to ma miejsce np. w wyspecjalizowanych instytucjach badawczo-rozwojowych. Opracowanie nakre¬la zmiany w aplikacyjnym obszarze aktywno¬ci, ktŠre nastˇpowaôy w ciÖgu minionego pŠôwiecza w placŠwkach naukowych PAN, a jednocze¬nie ∫ poprzez
przykôady pokazuje rozwŠj wielu dziedzin nauki i techniki. Zasadniczym celem publikacji
jest zatem przedstawienie wybranych wynikŠw badawczych zastosowanych w praktyce ∫ jako
wkôadu Akademii w rozwŠj gospodarki narodowej.
Trzonem prezentacji sÖ efekty tego wysiôku intelektualnego publikowane w ëSprawozdaniu
z dziaôalno¬ci Polskiej Akademii Nauk∑, poczynajÖc od najwcze¬niejszych rocznikŠw. Wybrano
wyniki istotne dla pewnych etapŠw i dziedzin badaÓ. Wyniki te uzmysôawiajÖ charakter przemian cywilizacyjnych, jakie dokonywaôy siˇ i dokonujÖ w naszym kraju za sprawÖ ¬rodowiska
naukowego. Chronologiczny ukôad prezentacji odzwierciedla proces tych przemian. Caôo¬˘
opracowania koÓczy przeglÖd dziaôalno¬ci patentowej w ostatnich dziesiˇcioleciach.
Gdy na V sesji Zgromadzenia OgŠlnego w paÃdzierniku 1955 r. czôonkowie PAN podsumowywali trzy lata dziaôalno¬ci naukowej i organizacyjnej Akademii ∫ najwyÈszej instytucji
naukowej Rzeczypospolitej Polskiej (art. 2 ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 paÃdziernika 1951 r.), zwrŠcili m.in. uwagˇ na trudny juÈ wŠwczas problem wdroÈeÓ, ktŠry
towarzyszyô pracom badawczym w niektŠrych dyscyplinach, zwôaszcza technicznych. Poszukiwali teÈ sposobŠw rozwiÖzania. Byôo to o tyle istotne, Èe do ustawowych zadaÓ Akademii
naleÈaôo (art. 4) ë...wszechstronne rozwijanie nauki polskiej i pogôˇbianie jej dorobku, wspŠôdziaôanie w planowym wykorzystaniu osiÖgniˇ˘ naukowych dla dalszego rozwoju gospodarki
i kultury narodowej oraz przyczyniania siˇ do rozwoju postˇpowej my¬li naukowej w ¬wiecie∑. Wiˇkszo¬˘ uczonych zwiÖzanych z AkademiÖ wywodziôa siˇ z profesury wyÈszych uczelni,
czˇsto byli pierwszymi dyrektorami placŠwek PAN i tworzyli wôasne szkoôy naukowe. Dlatego
teÈ mieli oni wŠwczas moÈliwo¬˘ oceny duÈych obszarŠw badawczych w kraju. Dzi¬ te obszary i moÈliwo¬ci oddziaôywania sÖ duÈo wiˇksze. Inny rodzaj oddziaôywania na zwiÖzki nauki
z praktykÖ gospodarczÖ reprezentowaôy i reprezentujÖ komitety naukowe PAN, inspirujÖc
i nadzorujÖc rozwŠj dyscyplin naukowych oraz prowadzÖc dziaôalno¬˘ eksperckÖ i opiniodawczÖ.
Nie moÈna pominÖ˘ tu roli nauk spoôecznych i humanistycznych w dziaôalno¬ci aplikacyjnej. Badania w tym obszarze nauki ∫ w powszechnym rozumieniu wydajÖ siˇ by˘ bardzo
odlegôe od konkretŠw praktyki gospodarczej. MoÈe mniej spektakularne, sÖ jednak w tej praktyce
zawsze obecne, m.in. w postaci analiz ekonomicznych, spoôecznych i prawnych stanowiÖcych
podstawˇ procesŠw gospodarczych na kaÈdym etapie. Jest to warto¬˘ nie do przecenienia.
p.o. Prezes

Jerzy Koôodziejczak
Wiceprezes
Warszawa, grudzieÓ 2002 r.
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Wyniki 1952–1961

Wyniki 1952–1961

LATA 1952–1961
Opracowaną technologię otrzymywania czystego krzemu w skali technicznej przekazano Zakładom Azotowym w Tarnowie (prace w tym zakresie prowadzone były również w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN).
Instytut Fizyki PAN (1952–1961)

Opracowano, zbudowano i uruchomiono model użytkowy małej tranzystorowej maszyny uniwersalnej S-1, przystosowanej do współpracy z układami automatyki. Dokumentację techniczną elementów i pełny projekt
maszyny przekazano w 1960 r. Wrocławskim Zakładom Elektronicznym
„Elwro”, gdzie na tej podstawie została wykonana maszyna „Odra-1001”.
Instytut Matematyczny PAN (1952–1961)
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Wyniki 1952–1961

Analizator widmowy do badania przebiegów krótkotrwałych. Wyniki
przekazano Centralnemu Biuru Konstrukcyjnemu Łożysk Tocznych.
Wyniki prac dotyczących analogowej maszyny matematycznej do badań
statystycznych okresowości parametrów meteorologicznych przekazano
Państwowemu Instytutowi Hydrologiczno-Meteorologicznemu.
Opracowano urządzenie analogowe do automatycznej regulacji naciągu
blach, które zostało zastosowane w Hucie im. Lenina.
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (1952–1961)

Wykonano projekt koncepcyjny i techniczny serii turbin przeciwprężnych TP (4/6, 6/4, 6/6). Turbiny wdrożono do produkcji seryjnej w Zakładach Mechanicznych „Zamech” w Elblągu.
Instytut Maszyn Przepływowych PAN (1953–1958)

Hydrauliczne badania modelowe stopnia wodnego we Włocławku dla
Centralnego Biura Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego „Hydroprojekt”
w Warszawie. Celem badań było sprawdzenie prawidłowości budowy stopnia
pod względem hydraulicznym. Badania wykonano na dwóch modelach w różnych skalach. Stopień wodny Włocławek został oddany do eksploatacji w 1970 r.
Hydrauliczne badania modelowe zapory w Tresnej dla Centralnego Biura Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego „Hydroprojekt” w Warszawie. Badania prowadzono w celu określenia właściwego ukształtowania
kompozycji obiektu, w szczególności basenu dolnego i uniknięcia wirów
i prądów wstecznych, przy zachowaniu rozmieszczenia elementów odprowadzających wodę. Obiekt został zrealizowany w latach 60.
Hydrauliczne badania modelowe umocnień dna w rejonie I Bramy Torowej Kanału Piastowskiego dla Gdańskiego Urządu Morskiego. Celem tych
badań było sprawdzenie rozwiązania zabezpieczającego dno przed ponownym rozmywaniem. Uzyskane wyniki wykazały konieczność modyfikacji
zaprojektowanego rozwiązania. Projekt został zrealizowany w latach 60.
Instytut Budownictwa Wodnego PAN (1953–1960)

Gospodarcza mapa Polski. Skala 1:1 500 000, dla Centralnego Urzędu
Geodezji i Kartografii.
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (1954)

Wyniki 1952–1961

Na podstawie masowych badań antropometrycznych żołnierzy i kadry
oficerskiej WP, powtarzanych co 10 lat, opracowano i stale nowelizowano
tzw. siatki standardów odzieżowych do produkcji umundurowania wojska;
projekty wdrażały służby mundurowe WP.
Zakład Antropologii PAN (1955–1985)

Przeglądowa mapa użytkowania ziemi Polski 1:1 000 000. Przeglądowa
mapa użytkowania ziemi 1:200 000 (wzór mapy).
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (1957–1971)

Opracowanie i wdrożenie w Zakładach Koksochemicznych „Hajduki”
wielkoprzemysłowej (produkcja 1000 t/rok) technologii otrzymywania zasad
pirydynowych, w tym czystej pirydyny, 2-pikoliny oraz 4-pikoliny, surowców dla przemysłu farmaceutycznego do wytwarzania kwasów nikotynowego i izonikotynowego, a następnie witaminy PP i „Rimofonu”. Produkcja trwała od 1964 do 1993 roku.
Instytut Chemii Fizycznej PAN (1958)

Metodyka kartowania topoklimatycznego – wykorzystanie w badaniach
klimatu lokalnego dla potrzeb różnych dziedzin gospodarki narodowej.
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (1960)

Udoskonalenie mikrorespirometru Zurzyckiego do pomiarów fotosyntezy i oddychania małych obiektów roślinnych.

1 – udoskonalony mikrorespirometr
Zurzyckiego do pomiarów fotosyntezy i oddychania małych obiektów roślinnych, 2 – komora główna, 3 –
układ oświetlający, 4 – mikroskop
pomocniczy, 5 – ultratermostat i autotransformator

Zakład Fizjologii Roślin PAN (1961)
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Wyniki 1962–1971

Hydrauliczne badania modelowe zapory w Solinie na rzece San dla Biura Studiów i Projektów Energetycznych „Energoprojekt” Warszawa. Badania objęły wszystkie elementy zapory decydujące o wielkości i charakterze
przepływu. Ich celem było sprawdzenie i wykształcenie tych elementów,
tak aby przepływ wody odbywał się prawidłowo i nie zagrażał stateczności
całej zapory. Obiekt został zrealizowany w latach 70.
Hydrauliczne badania modelowe upustów dennych zapory w Tresnej na
rzece Sole dla Centralnego Biura Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego „Hydroprojekt” w Warszawie. Stwierdzono, że centralne usytuowanie upustów dennych jest korzystniejsze od usytuowania bocznego ze względu na znaczne mniejsze zagrożenia rozmycia dna oraz utraty stateczności
skarpy zapory ziemnej i murów oporowych. Upusty denne zrealizowano
wg zaleceń hydraulicznych badań modelowych.
Hydrauliczne badania modelowe grodzy stopnia wodnego we Włocławku dla Centralnego Biura Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego
„Hydroprojekt” w Warszawie. Celem badań było określenie warunków bezpiecznego przepuszczenia wody w czasie budowy stopnia z uwagi na stateczność grodzy i erozję dna rzeki w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Ustalono optymalne rozwiązania wykorzystane przy realizacji obiektu.
Hydrauliczno-termiczne badania modelowe chłodzenia wody obiegowej,
dla elektrowni „Konin” i „Pątnów” (Biuro Studiów i Projektów Energetycznych „Energoprojekt” Warszawa). Celem badań modelowych było określenie czynnej powierzchni chłodzącej jezior dla ustalonego zrzutu i poboru
wody. Poprzez wprowadzenie zmiany kierunków zrzutów oraz zmianę lokalizacji zrzutu uzyskano optymalne warunki rozpływu zrzucanej wody
ciepłej.
Instytut Budownictwa Wodnego PAN (1961–1965)

LATA 1962–1971
Wykonano mapę fotointerpretacyjną rejonu zapory i zbiornika Solina –
Myczkowce w skali 1:10 000, na której zostały m.in. wykazane strefy objęte osuwiskami, dla potrzeb budowy zapory wodnej w Bieszczadach.
Instytut Nauk Geologicznych PAN (1963)

Wyniki 1962–1971

Opracowano koncepcję instalacji odsmalania gazów spalinowych z pieców tunelowych. Rozwiązanie oparte jest na wynikach uzyskanych w zainstalowanej badawczej stacji odsmalaczy w warunkach normalnego ruchu.
Opracowanie wykonano przy zastosowaniu samych odsmalaczy elektrostatycznych oraz ze wstępnym wykraplaniem pary wodnej zawartej w gazach
spalinowych. Wdrożenie: Zakłady Wytwórczo-Doświadczalne Koksu Formowanego w Blachowni Śląskiej.
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN (1963)

Zbudowano i uruchomiono wraz z Instytutem Chemii Ogólnej wytwórnię małotonażową czystej chinoliny z surowców karbochemicznych (zasady smołowe – produkcja 100 t/rok).
Instytut Chemii Fizycznej PAN (1964)

Opracowano i skonstruowano ultrasonograf UG-1 pozwalający na otrzymanie obrazów anatomicznego rozkładu tkanek we wnętrzu jamy brzusznej za pomocą fal ultradźwiękowych. Aparat ten, wówczas czwarty tego
rodzaju na świecie, został w 1965 roku zainstalowany w II Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Warszawie.
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (1964)

Opracowano recepturę i technologię preparatu zastępującego w odchowie
cieląt mleko pełne, pod nazwą „Mlekopan”. Wdrożono w skali całego kraju.
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN (1965)

Dla potrzeb Zjednoczenia Przemysłu Naftowego (obecnie: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo) rozpoznawano struktury wgłębne na podstawie danych paleontologicznych z paleozoiku Polski, co umożliwiło wytyczenie kierunków prac wiertniczo-poszukiwawczych ropy i gazu na
Pomorzu Zachodnim, Podlasiu, Lubelszczyźnie i w zapadlisku podkarpackim.
Instytut Nauk Geologicznych PAN (1965)

Opracowano 18 arkuszy szczegółowych map: geologicznej i geologicznoinżynierskiej w skali 1:5 000 oraz w skali 1:500 terenów zbiornika projek-
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Wyniki 1962–1971

towanej zapory wodnej Czorsztyn – Niedzica na Podhalu, dla Zarządu Zabudowy Dorzecza Górnej Wisły.
Instytut Nauk Geologicznych PAN (1965–1967)

Pierwsze w Polsce zabiegi transplantacji nerek zostały wykonane przez
pracowników Zakładu Chirurgii Doświadczalnej PAN (wspólnie z zespołem pracowników Kliniki Chirurgicznej i Kliniki Chorób Wewnętrznych AM
w Warszawie). W tym samym zespole, przy wiodącym wkładzie naukowym
pracowników Zakładu Chirurgii Doświadczalnej, wykonano pierwsze zespolenie limfatyczno-żylne, stosowane u chorych z zastojem limfatycznym
(1966) oraz wykonano pierwszą w kraju pozaustrojową perfuzję krwi u chorych w stanie śpiączki wątrobowej.
Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN (1966)

Opracowano wytyczne zagospodarowania biologicznego zwałów odpadów kopalnianych (dokumentacje projektowe, ekspertyzy naukowo-techniczne z zakresu rekultywacji). Wdrożenie: Kopalnia Węgla Kamiennego
„Śląsk”, Kopalnia „Zabrze”, Kopalnia Węgla „Wieczorek”, Kopalnia „Ludwik-Concordia”, Kopalnia „Thores”.
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN (1966)

Opracowano echoencefaloskop ultradźwiękowy EM-1 do badań diagnostycznych mózgu. Wdrożono do produkcji w ZZG „Inco”.
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (1966)

Hydrauliczne badania modelowe przegradzania koryta Wisły przy realizacji stopnia Wodnego Włocławek dla Biura Studiów i Projektów „Hydroprojekt” w Warszawie. Była to jedna z ważniejszych operacji przy budowie
stopnia wodnego Włocławek. Opracowano szczegółowy projekt techniczny, według którego wykonano zamykanie koryta rzeki.
Hydrauliczne badania modelowe elementów stopnia wodnego Wyszogród:
grodzy, śluzy, jazu, układu budowli, obciążeń zamknięć jazowych, zamknięć
głównych i awaryjno-remontowych. Wyniki badań przekazywano Centralnemu Biuru Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego „Hydroprojekt”
w Warszawie.

Wyniki 1962–1971

Hydrauliczne badania modelowe w dużej skali Cieśniny Świny i teoretyczne obliczenia rozkładu przepływów w Cieśninie Świny metodą numeryczną dla Instytutu Morskiego w Gdańsku. Na podstawie wyników badań
modelowych i obliczeń charakterystyk przepływów w Cieśninie Świny określono możliwość prognozy przepływów po wprowadzeniu zmian w układzie Cieśniny Świny wynikających ze względów eksploatacyjnych. Wyniki
prac zostały wykorzystane w pracach projektowych związanych z przebudową Cieśniny Świny.
Opracowano fizyko-geograficzną charakterystykę zlewni i jeziora Żarnowieckiego, informacje o stanach wody i zmianach pojemności jeziora,
bilans wodny jeziora, termikę jeziora, falowanie wiatrowe, parowanie, charakterystykę hydrobiologiczną oraz uwagi dotyczące możliwości zamulania
jeziora. Wyniki badań przekazano do Biura Studiów i Projektów Energetycznych w Warszawie. Wykorzystano przy realizacji projektu technicznego i budowie elektrowni szczytowo-pompowej, którą uruchomiono w 1983 r.
Instytut Budownictwa Wodnego PAN (1966–1970)

Opracowano diagnostyczną aparaturę: oftalmograf ultradźwiękowy UO-1
wraz z instrumentacją do badania oka oraz ultrasonograf do wizualizacji
wewnętrznych struktur oka. Produkowano w Zakładzie Konstrukcji Prototypów IPPT PAN.
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (1967)

Wprowadzono efektywną metodę walki biologicznej ze szkodnikami
upraw polegającą na produkcji (hodowli) larw inwazyjnych nicieni pasożytniczych w celu introdukcji do gleby w użytkach rolnych.
Instytut Ekologii PAN (1968)

Opracowano ultradźwiękową metodę badań czynności serca, jedyną
wówczas bezkrwawą metodę badania ruchu zastawek serca.
Dokonano też, adaptując do tego celu ultrasonograf UG-1, zapisu ewolucji serca płodu, co dało początek rozpoznawaniu życia płodu we wczesnych
jego okresach.
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (1968)
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Wyniki 1962–1971

Opracowano 2 metody uszczelniania i wzmacniania gruntu: metodę kolmatacji chemicznej działaniem ścieków z hydraulicznego odpopielania elektrociepłowni oraz metodę jednoroztworowego krzemianowania z zastosowaniem szkła wodnego i chlorku wapnia. Opracowano wytyczne dla
uszczelnień zbiorników wodnych naturalnych i sztucznych oraz umocnienia
den basenów portowych. Wytyczne przekazano do Zjednoczenia Przemysłu Węgla Brunatnego i do Zjednoczenia Stoczni Remontowych w Gdańsku.
Instytut Budownictwa Wodnego PAN (1969)

Badania geomorfologiczne i hydrologiczne związane z budową zbiornika włocławskiego i jego wpływem na środowisko. Wyniki zastosowano
w pracach Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku, Dyrekcji
Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego oraz w związku z projektem budowy Kaskady Dolnej Wisły.
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (1969)

Wprowadzono do otolaryngologii echoskop ultradźwiękowy do badania
zatok. Opracowano ultrasonokardiograf UKG-1.
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (1969)

Analiza diagnostyczna komórek organizacyjnych; opracowanie projektu
usprawnień: Cieszyńska Fabryka Farb i Lakierów (1969–1970); Wrocławska
Fabryka Farb i Lakierów (1971–1972); Centrala Zjednoczenia Farb i Lakierów
w Gliwicach (1972–1976); Zakłady „Polfa” w Tarchominie (1973–1974).
Instytut Badań Systemowych PAN (1969–1974)

Przeprowadzono w szerokim zakresie badania dla potrzeb projektowania i budowy Portu Północnego w Gdańsku – największej inwestycji hydrotechnicznej w powojennej Polsce. Rozpoznanie prowadzono na drodze
teoretycznych analiz oraz trójwymiarowych badań hydraulicznych na dużych modelach. Uzyskane wyniki i rozpoznanie umożliwiły dobór parametrów przestrzennej zabudowy portu – właściwy w sensie minimalizacji falowania w akwenach wewnętrznych oraz minimalizacji zaburzającego
wpływu na naturalne procesy brzegu morskiego.

Wyniki 1962–1971

Badania stateczności podłoża skalnego zapory betonowej w złożonych
warunkach geologicznych. Wyznaczenie podstawowych właściwości mechanicznych masywu skalnego, przeprowadzenie badań modelowych i obliczeń
numerycznych. W wyniku tych prac zmieniono rodzaj zapory z betonowej
na narzutową. Biuro Studiów i Projektów „Hydroprojekt” w Warszawie.
Instytut Budownictwa Wodnego PAN (1969–1976)

Opracowanie systemu uniwersalnych programów „IPPT-PAN Flutter”
umożliwiających obliczanie drgań własnych konstrukcji samolotów, wyznaczanie częstości i postaci flatteru samolotów rolniczych M-15 „Belphegor”
i M-18 „Dromader”.
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (lata 70-te)

Opracowano diagnostyczne, ultradźwiękowe aparaty dopplerowskie: ultradźwiękowy detektor tętna (płodu) UDT-1, ultradźwiękowy lokalizator
łożyska UDL-1, przeznaczone dla położnictwa oraz przepływomierze ultradźwiękowe UDP-1 (z falą ciągłą) i UDIMP (z falą impulsową) – aparatura
ta przeznaczona była dla klinik chorób naczyń (produkcja: „Sonopan”,
„Techpan”, „Zalimp”).
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (1970–1974)

Opracowano oryginalną technologię nowych usieciowanych tworzyw poliestrowych o wysokiej odporności na działania chemikalii,
w tym także w podwyższonych
temperaturach. Technologia została uruchomiona w przemyśle chemicznym w latach 70-tych w Dębickiej Fabryce Farb i Lakierów
(polimery D20 i C20) oraz w Fabryce Tworzyw w Pustkowie,
a opracowane polimery wykorzystały Zakłady „Metalchem” w Toruniu do produkcji polimerowych chemoodpornych rurociągów, zbiorników, silosów i armatury chemoodpornej.
Centrum Chemii Polimerów PAN (1970–1975)
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Montaż sprzęgieł hydrokinetycznych typu
SP-1200 (moc 2500 kW) w Zakładach Mechanicznych „Zamech” w Elblągu

Opracowano projekty techniczne i przekazano do produkcji szereg sprzęgieł hydrokinetycznych dla potrzeb energetyki, przemysłu koksowniczego,
cementowego, a także do zastosowania w napędach okrętowych:
• regulowane sprzęgło hydrokinetyczne o mocy 2500 kW do napędu pomp
zasilających kotły w blokach 200 MW. Producent ZM „Zamech” w Elblągu,
wyposażono w nie m.in. elektrownie „Kozienice”, „Dolna Odra”, „Rybnik”;
• regulowane sprzęgło hydrokinetyczne o mocy 2300 kW do napędu pomp
zasilających kotły w blokach 200 MW. Producent ZM „Zamech” w Elblągu;
• sprzęgło hydrokinetyczne rozruchowo-regulowane o mocy 1500 kW.
Wdrożone sprzęgło SMW-850 zastosowano do napędu młynów wentylatorowych w blokach 360 MW. Producent: ZM „Zamech” w Elblągu;
• sprzęgła hydrokinetyczne regulowane SHR-660 i SHR-580 o mocy
250 kW i 450 kW zasilane wodą, zainstalowano w napędach pomp bagrowych w elektrowniach. Producent prototypu: Zabrzańska Fabryka Maszyn Górniczych. Producent seryjny: ZM „Zamech” w Elblągu;
• hamulec hydrokinetyczny HMW-900 o nominalnym momencie hamowania 20000 Nm zastosowano do hamowania wybiegu młynów wentylatorowych węgla w blokach energetycznych 360 MW;
• sprzęgło hydrokinetyczne regulowane o mocy 6700 kW typu SHR 760
zastosowano do napędu pomp awaryjno-rozruchowych w blokach energetycznych 360 MW. Producent: ZM „Zamech” w Elblągu;
• sprzęgło hydrokinetyczne regulowane o mocy 625 kW. Wdrożone sprzęgło SHOR-720 zastosowano do napędu jednostki pływającej. Producent:
ZM „Zamech” w Elblągu;
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• sprzęgło hydrokinetyczne rozruchowo-przeciążeniowe SHRR-866 o mocy
630 kW zastosowano do napędu podajników taśmowych węgla. Producent: „Wiromet” w Mikołowie.
Instytut Maszyn Przepływowych PAN (1970–1996)

Opracowanie nowych katalizatorów do oczyszczania ropy i poprawienia
jakości benzyn: katalizatora do hydrorafinacji oraz katalizatora do reformingu.
Wdrożenie realizowane w porozumieniu ze Zjednoczeniem „Petrochemia”.
Przekazano opracowaną technologię otrzymywania ulepszonego katalizatora do syntezy amoniaku Instytutowi Nawozów Sztucznych. Sprawowano nadzór autorski nad konstrukcją aparatury ćwierć- i półtechnicznej
do wytwarzania tego katalizatora w INS.
Opracowanie metody syntezy katalizatorów w postaci związków kompleksowych dla reakcji homogenicznego utleniania węglowodorów oraz
układów działających jako katalizator procesu wiązania atmosferycznego
azotu. Opracowanie ulepszonego katalizatora wanadowego do utleniania
dwutlenku siarki o optymalnej średnicy por. Wdrożenie w porozumieniu
ze Zjednoczeniem Przemysłu Nieorganicznego.
Uruchomienie produkcji inhibitora korozji „Skolpan” w Spółdzielni Przetworów Technologicznych „Skolimów”. Zastosowanie opracowanego inhibitora w Zakładach Rafineryjnych MZRiP w Płocku oraz w Czechowicach.
Instytut Chemii Fizycznej PAN (1971)

Opracowano technologię cienkich warstw magnetycznych, przebadano
zjawiska galwanomagnetyczne i wykonano elementy przetwornika, zastosowane następnie w Zakładach „Era”.
Instytut Fizyki PAN (1971)

Wykonano mapę fotointerpretacyjną w skali 1:2 000 zbiornika poflotacyjnego Gilów dla potrzeb Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi w Lubinie, która stanowiła podstawę do oceny rozkładu osadów w zbiorniku i dalszego sposobu ich równomiernego rozprowadzania.
Instytut Nauk Geologicznych PAN (1971)
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Opracowano i przekazano do stosowania metodę zróżnicowania pałeczek
czerwonkowych za pomocą bakteriofagów. Opierając się na tej metodzie,
wprowadzono do profilaktyki i terapii czerwonki bakteryjnej preparaty
bakteriofagów. Wyniki tych badań stały się podstawą do podjęcia produkcji
bakteriofaga przez Krakowską Wytwórnię Surowic i Szczepionek na zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej.
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN (1971)

Badania klimatu i bioklimatu uzdrowisk polskich. Wyniki badań stanowiły podstawę wpisania poszczególnych miejscowości do wykazu uzdrowisk i uzyskania statusu uzdrowiska (14 miejscowości). Wdrożenie: Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (1971–2002)

LATA 1972–1981
Opracowano metodykę wykrywania galaktozemii – wrodzonej wady
metabolicznej u dzieci przy użyciu znakowanego izotopem fosforu P-32 glukozo-1-fosforanu. Metoda została zastosowana w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN (1972)

Metoda stosowania szczepień ochronnych przeciw robaczycy płuc bydła
przy użyciu larw pasożytów osłabionych promieniami Roentgena. Została
opatentowana i posłużyła do zwalczania diktyokaulozy cieląt na Żuławach.
Instytut Parazytologii PAN (1972)

Określenie zasad obliczania i wykonanie obliczeń obudowy bezpieczeństwa reaktora jądrowego dla elektrowni w Żarnowcu.
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (1972–1976)
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Opracowano technologię otrzymywania i przetwórstwa żywic poliestrowych nienasyconych o podwyższonej odporności termicznej, wdrożoną
w Zjednoczeniu Tworzyw Sztucznych „Erg”.
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN (1973)

Na podstawie opracowanej i zgłoszonej do opatentowania metody wyprodukowano w Zakładach Chemicznych „Oświęcim” informacyjną partię
nośnika Y-Al2O3 o podwyższonej stabilności termicznej. Wstępne badania
wykazały, że nośnik ten z powodzeniem może być używany do sporządzania katalizatorów Co-Mo do hydrorafinacji.
Instytut Chemii Fizycznej PAN (1973)

Opracowano technologię otrzymywania pochodnej walerolaktonu – nowego związku o własnościach psychotropowych; przekazano do Zjednoczenia „Polfa”.
Instytut Farmakologii PAN (1973)

Opracowano technologię zastosowania płynnego inhibitora do kaskadowego trawienia taśm stalowych (wdrożone w Hucie im. Lenina) oraz technologię chemicznej obróbki powierzchni wytłoczek metalowych (wdrożoną w zakładach Zjednoczenia Przemysłu Wyrobów Metalowych).
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN (1973)

Opracowanie katalizatorów typu PA i WW wraz z urządzeniami do ich
stosowania w utlenianiu związków organicznych i CO. Katalizatory wykonane na nośnikach ceramicznych i w formie cienkich warstw naniesionych
na podłoże metaliczne zastosowano do oczyszczania różnego rodzaju gazów przemysłowych i spalin oraz do wytwarzania kontrolowanych atmosfer wykorzystywanych w przechowalnictwie owoców i warzyw. Zastosowano je w wielu zakładach. Wykonały zespoły Instytutu Chemii Organicznej
PAN – Zakład Petrochemii we Wrocławiu (obecnie Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN) i Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu. Wykonawcą urządzeń był
Zakład Urządzeń Chemicznych w Blachowni Śląskiej.
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN (1973)
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Opracowanie metody i aparatury automatycznej do badania lasek popychaczy silników Fiat i Leyland, pozwalających na wykrywanie pęknięć hartowniczych w odkuwkach lasek popychaczy tych silników za pomocą ultradźwiękowych fal powierzchniowych. Zbudowano automatyczne urządzenie
kontrolne, które uruchomiono w linii produkcyjnej WSK Mielec.
Zakończono opracowanie prototypu ultradźwiękowego aparatu do
badania prędkości przepływu krwi przy wykorzystaniu zjawiska Dopplera.
Aparat umożliwia dokonywanie pomiarów z powierzchni skóry, nie wymagając żadnych zabiegów krwawych ani specjalnego przygotowania
pacjenta.
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (1973)

Opracowanie „Wykorzystywanie stawów rybnych do oczyszczania ścieków cukrowniczych” – wdrożone przez Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego.
Zakład Biologii Wód PAN (1973)

Wprowadzenie i wystandaryzowanie metod oznaczania limfocytów T i B
u ludzi. Opracowano warunki techniczne oznaczania limfocytów T i B testami rozetkowymi i techniką immunofluorescencji bezpośredniej; przeszkolono kilkudziesięciu pracowników placówek służby zdrowia i zakładów
naukowych z całego kraju. Do czasu wprowadzenia przeciwciał monoklonalnych, wypracowane w Zakładzie Genetyki Człowieka PAN metody oznaczania limfocytów T i B stanowiły standardowe badania stosowane w rutynowej diagnostyce klinicznej w bardzo wielu chorobach.
Zakład Genetyki Człowieka PAN (1973–1977)

Opracowanie konstrukcji osprzętu kriogenicznego: kriostatów stacjonarnych i przepływowych, zbiorników na ciecze kriogeniczne, niskotemperaturowych urządzeń do nadmuchów parami azotu oraz krioaplikatorów stosowanych w okulistyce i innych działach medycyny, a także aparatury do
badań rentgenowskich. Produkcję tych urządzeń podjął Zakład Doświadczalny INTiBS „Kriopan”.
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN (1973–2002)
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Opracowanie: respiratora biologicznie sterowanego oraz kamery do zdjęć
oscyloskopowych z ustalonym przesuwem, uruchomienie produkcji (serii
informacyjnej) w ZD „Medipan”.
Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN (1974)

Opracowano metodę syntezy etambutonu – wdrożenie przez Zakłady
Doświadczalne „Polfa” w Kutnie do uruchomienia półproduktów do syntezy leku przeciwgruźliczego etambutanolu.
Instytut Chemii Organicznej PAN (1974)

Synteza i właściwości N-/3-pirydoilo/-tryptamin – preparatu o działaniu
przeciwbólowym i przeciwzapalnym; opracowanie przyjęte zostało do wdrożenia przez Krakowskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa”.
Instytut Farmakologii PAN (1974)

Opracowano uproszczone systemy tuczu świń dla spółdzielni produkcyjnych i gospodarstw indywidualnych. Opracowano instrukcje żywienia
świń hodowlanych pełnoporcjową paszą dawkowaną w zależności od wieku lub dni cyklu rozrodczego. Instrukcje przekazano Zjednoczeniu Hodowli Zwierząt Zarodowych do wykorzystania i rozpowszechnienia.
Opracowano zasady stosowania ziemniaków i koncentratu mocznikowomineralnego w żywieniu młodego bydła opasowego i przekazano do wykorzystania w spółdzielniach produkcyjnych, państwowych gospodarstwach
rolnych i przez rolników indywidualnych.
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN (1974)

„Sposób ciągłego ługowania prażonych koncentratów cynku oraz urządzenie do stosowania tego sposobu” – opracowanie, wdrożono w Zakładach
Cynkowych w Szopienicach.
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN (1974)
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Opracowano technologię produkcji kleju cyjanoakrylowego o nazwie
Cyjanopan. Technologię przekazano Tarchomińskim Zakładom Farmaceutycznym.
Instytut Chemii Fizycznej PAN (1974–1976)

Na zamówienie Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych „Polfa”
opracowano i przekazano technologie wytwarzania leku psychotropowego
haloperidolu i jego formy o przedłużonym działaniu – dekanonianu haloperidolu, leku przeciwhistaminowego tymazenu, leków przeciwbólowych
bupiwakainy i pentazocyny, leku przeciwpadaczkowego lefadolu i leku przeciw biegunce loperamidu. Większość opracowanych metod była oparta na
własnych lub wspólnych z Zakładami patentach.
Instytut Chemii Fizycznej PAN (1974–1990)

We współpracy z Uniwersytetem Łódzkim opracowano technologię wytwarzania technicznych wyrobów gumowych odpornych na starzenie, działanie pary wodnej, rozpuszczalników i podwyższonej temperatury; wdrożenie w Łódzkich Zakładach Obuwia Gumowego.
Centrum Chemii Polimerów PAN (1975)

Metody ciągłego pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego przy pomocy
skomputeryzowanego systemu pracującego „on line”; wdrożone do praktyki klinicznej.
Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN (1975)

We współpracy z Uniwersytetem Łódzkim uzyskano nową rasę drożdży
piekarniczych „Hydryd JT 181 X l”, wprowadzone do produkcji przez
drożdżownię w Józefowie, a za jej pośrednictwem – przez drożdżownie
w Tczewie, Lublinie, Bieżanowicach i Niechcicach.
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN (1975)

Opracowanie metodyki badań i prognozowania osuwisk na zboczach
zbiorników wodnych zostało przekazane do Biura Studiów i Projektów
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Budownictwa Wodnego „Hydroprojekt” w Warszawie. Wyniki badań zostały zastosowane przy podejmowaniu decyzji dotyczącej budowy zbiornika w Stróży, rozbudowy miasta w Dobrzyniu, oraz eksploatacji kamieniołomu w Lipowicy.
Badania struktury turbulentnych przepływów w tranzytowej strefie przeboju dotyczyły dynamiki form dennych i form brzegowych w tranzytowej
strefie przeboju oraz hydraulicznego modelowania transportu osadów dennych w morskiej strefie brzegowej. Wyniki zastosowano w Porcie Północnym, przy rozbudowie portu i stoczni w Ustce.
Instytut Budownictwa Wodnego PAN (1975)

Wdrożenie w Zakładach Chemicznych „Polchem” w Toruniu instalacji
i technologii usuwania SO2 z gazów przemysłowych przy współpracy Instytutu Chemii Fizycznej PAN, Politechniki Warszawskiej i Biura Projektów
Ochrony Atmosfery „Proat” w skali 30 000 m3/godz. oczyszczanych gazów,
wersja technologii z katalizatorem Fe.
Instytut Chemii Fizycznej PAN (1975)

Technologia produkcji benzenosulfinianu sodu, wdrożona do produkcji
w Zakładzie Doświadczalnym „Chemipan”, w Bydgoskich Zakładach Fotochemicznych „Foton”.
Instytut Chemii Organicznej PAN (1975)

Opracowanie metody kompleksowych zabiegów agrotechnicznych dla
nieurodzajnych pastwisk górskich wdrożonej na terenie PGR MoszczeniecCzystochorb (Bieszczady). Opracowanie wykonane we współpracy z Akademią Rolniczą w Krakowie.
Instytut Ekologii PAN (1975)

We współpracy z Politechniką Warszawską wdrożono w Mikrohucie
„Strzemieszyce” proces wytopu i walcowania blach alferowych.
Zrealizowano program mikrofalowy dla Zakładów „Rawar” i Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji w Warszawie.
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Opanowano metodę badań i programy numeryczne wykorzystane w Zakładach „Lamina”, Instytucie Techniki Elektronowej „Cemi”, ITR, Zakładach TS „Polam” oraz przekazano placówkom resortu szkolnictwa wyższego.
Instytut Fizyki PAN (1975)

Konstrukcja polskiego spektrometru EPR na pasmo X i uruchomienie
seryjnej produkcji w PDP „Radiopan” w 1975 r.

Spektrometr EPR SE/X-25

Opracowanie impulsowego spektrometru NMR i uruchomienie serii prototypowej.

Impulsowy spektrometr NMR (prototyp)

Instytut Fizyki Molekularnej PAN (1975)

Opracowano i wydano Tabele Wartości Pokarmowej Pasz Krajowych dla
Przeżuwaczy, Trzody Chlewnej, Drobiu i Koni. Tabele te były podstawowym
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źródłem informacji o paszach dla zootechników pracujących w gospodarstwach rolnych, pracowników przemysłu paszowego, studentów i uczniów
szkół rolniczych.
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN (1975)

Uzyskano: mutanty jęczmienia o cechach gospodarczo ważnych, w tym
mutanty o wysokiej zawartości białka; mutanty pomidora uprawnego, jako
materiału wyjściowego do hodowli przemysłowych odmian pomidora karłowego; tetraploidalne rody traw pastewnych: życicy trwałej (Lolium perenne) i kostrzewy łąkowej (Festuca pratensis). Materiał przekazano stacjom
hodowli roślin do dalszych prac hodowlanych.
Instytut Genetyki Roślin PAN (1975)

Opracowano i wydano „Atlas przemysłu Polski”. Wydano „Przeglądową
mapę hydrograficzną Polski” w skali 1:500 000.
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (1975)

System sterowania kompleksowego procesem produkcji cementu w Cementowni Odra w Opolu.
System sterowania kompleksowego procesem produkcji szkła w Hucie
Szkła Okiennego w Sandomierzu.
Automatyzacja technicznego przygotowania produkcji w fabryce obrabiarek precyzyjnych „Avia” w Warszawie.
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN (1975)

Opracowano anemometr stałotemperaturowy. Wdrożono do produkcji
w Zakładach „Meratronik” w Szczecinie w 1975 r.
Instytut Mechaniki Górotworu PAN (1975)

Opracowanie metody określania segregacji dendrytycznej stopów aluminiowych z wykorzystaniem programów dla emc, zastosowanej w Hucie
im. Lenina.
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN (1975)
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Metoda zwalczania robaczyc żołądkowo-jelitowych u owiec, ujęta w formie instrukcji dla hodowców, przekazana Departamentowi Weterynarii
Ministerstwa Rolnictwa; przy współudziale Akademii Rolniczej w Krakowie i SGGW – Akademii Rolniczej w Warszawie.
Instytut Parazytologii PAN (1975)

Model rekultywacji terenów zwałowiskowych zbudowanych z utworów
trzecio- i czwartorzędowych kopalni węgla brunatnego „Konin”, pozwalający na połączenie procesu rekultywacji z produkcją rolną. Model wdrożono w PGR Maliniec na obszarze 150 ha gruntów zwałowiskowych.
Metoda utylizacji szlamów i pyłów żelazonośnych ze stalowni konwertorowo-tlenowej, przekazana Zjednoczeniu Hutnictwa Żelaza i Stali do
wykorzystania w Hucie im. Lenina i w Hucie „Katowice”.
Zrekultywowanie i zagospodarowanie hałd w kopalniach: „Bolesław
Śmiały” w Łaziskach i „Rymer” w Radlinie.
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN (1975)

Opracowanie metodyki i programu obliczeń wytrzymałościowych kół
zębatych za pomocą emc, udostępnione Ośrodkowi Badawczemu FSM Bielsko, WSK Rzeszów oraz instytutom uczelnianym.
Opracowanie metody dyskretyzacji konstrukcji wielkopłytowych do obliczeń wytrzymałościowych budynków wysokich, zastosowanej w CETOB.
Opracowanie metody pomiaru częstotliwości tonu krtaniowego przy
wykorzystaniu minikomputera Mera-302, zastosowanej w klinikach Akademii Medycznej w Warszawie.
Opracowanie ultradźwiękowej metody pomiaru jednostronnego grubości
ścian zbiorników z poliestrów zbrojonych włóknem szklanym, zastosowanej w Zakładach „Metalchem” w Toruniu.
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (1975)

Opracowanie i wdrożenie dwóch katalizatorów do syntezy cyjanowodoru metodą Andrussowa. Wdrożenie tych katalizatorów pozwoliło zwiększyć
wydajność produktu o 10% i wydatnie zmniejszyć straty powrotne i bezpowrotne platyny. Opracowania wdrożono w Zakładach Azotowych w Tarnowie. Wykonały zespoły Instytutu Chemii Organicznej PAN – Zakład Pe-
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trochemii we Wrocławiu (obecnie Instytut Niskich Temperatur i Badań
Strukturalnych PAN) i Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów
Mineralnych Politechniki Wrocławskiej.
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN (1975–1981)

Opracowano zestaw programów projektowych śrub okrętowych oraz
śrubowych układów napędowych dla Centrum Techniki Okrętowej. Pierwsze wersje programów opracowano w latach 70-tych i nadal są one systematycznie modernizowane i uzupełniane grafiką komputerową.
Instytut Maszyn Przepływowych PAN (1975–2002)

Uruchomienie w Zakładach Tworzyw i Farb w Pustkowie – Zakład Farb
w Dębicy produkcji przemysłowej żywicy poliestrowej AN, oryginalnego w
skali światowej polimeru o wysokiej chemo- i termoodporności. Uruchomienie w Zakładach ,,Metalchem” w Toruniu produkcji materiałów
konstrukcyjnych oraz różnego rodzaju wyrobów z wykorzystaniem tego
polimeru. Tworzywo to znajduje szczególne zastosowanie do wytwarzania
chemoodpornych zbiorników stacjonarnych i przewoźnych, rurociągów,
elementów dla budownictwa okrętowego i innych.
Centrum Chemii Polimerów PAN (1976)

Wdrożenie technologii usuwania SO2 z gazów przemysłowych w wersji
energooszczędnej, tj. wersji technologii z katalizatorem Mn (przy współpracy Instytutu Chemii Fizycznej PAN, Biura Projektów Ochrony Atmosfery „Proat” i Toruńskich Zakładów Przemysłu Nieorganicznego „Polchem”). Wdrożenie w Zakładach Chemicznych „Polchem” w Toruniu.
Instytut Chemii Fizycznej PAN (1976)

Opracowanie elementów cienkowarstwowych do zastosowań w elektronice, działających w oparciu o efekty magnetooporowe: anizotropowy
(AMR), gigantyczny (GMR), tunelowy (TMR) i kolosalny (CMR). Przetwornik został zastosowany w trójfazowych miernikach mocy dla energetyki przez Zakład „Lumel” w Zielonej Górze.
Instytut Fizyki Molekularnej PAN (1976)

25

26

Wyniki 1972–1981

Opracowano i uruchomiono program sterowania komponentami wsadu
wielkiego pieca w Hucie „Katowice”. Program zapewnił optymalny skład
wsadu do wielkiego pieca i właściwe jego obciążenie, żądaną jakość surówki oraz automatyczne wyprowadzanie z maszyny cyfrowej obliczanych wartości na urządzenia dozujące materiały wsadowe. Wdrożony system zapewnił równomierność i rytmiczność pracy pieca oraz oszczędność surowców.
W trakcie wykonywania prac badawczych korzystano z doświadczeń i współpracy Instytutu Metalurgii Żelaza, Akademii Górniczo-Hutniczej, „Biprohutu” oraz technologów Huty „Katowice”.
Wdrożenie kompleksowego systemu sterowania przy pomocy komputera procesem walcowania blach grubych w Hucie w Częstochowie.
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN (1976)

Zainstalowanie w Tarchomińskich Zakładach Farmaceutycznych „Polfa”
elektrody do pomiaru zmian potencjału powierzchniowego w tkankach fermentacyjnych przy produkcji antybiotyków, pozwalających na stałą kontrolę reżimu technologicznego produkcji antybiotyków, powtarzalność produkcji, zwiększenie ekonomiki wytwarzania oraz podniesienie wydajności.
Technologia produkcji elektrod opracowana została przez Zakład Parazytologii PAN przy współpracy z Zakładem Doświadczalnym „Techpan”.
Instytut Parazytologii PAN (1976)

Wykonano pomiary prędkości prądów powierzchniowych i w pionie.
Określono wpływ wiatru i fali na działanie przegrody powietrznej. Przeprowadzono analizy teoretyczne możliwości tłumienia fal przez przegrodę
powietrzną. Opracowano wytyczne do projektowania przegrody powietrznej w basenie paliw płynnych, w których zawarto wszystkie podstawowe
wyniki uzyskane w trakcie pięcioletnich badań przegrody powietrznej w Porcie Północnym.
Instytut Budownictwa Wodnego PAN (1976–1980)

Analiza diagnostyczna komórek organizacyjnych; opracowanie i wdrożenie nowej struktury. Zjednoczenie „Pollena” – zarząd (1978); Zakłady
Chemii Gospodarczej „Pollena-Helenówek” (1978); Zarząd Portu SzczecinŚwinoujście (1979); Zakłady „Unitra-Unima” w Warszawie (1979); Kopalnia miedzi „Lubin” (1980); Zarząd KGHM (1982); Wytwórnia Sprzętu
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Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” SA w Mielcu (1983); Zespół Elektrowni
„Ostrołęka” (1984); Olsztyńskie Zakłady Przemysłu Opon Samochodowych
„Stomil” (1986); Zakład Wytwórczy Urządzeń Telefonicznych „Telkom”
(1987).
Instytut Badań Systemowych PAN (1976–1987)

Utworzono w Zakładzie Biochemii Lipidów
w IBB PAN ośrodek referencyjny preparatów
biochemicznych pod nazwą „Kolekcja Poliprenoli”. „Kolekcja Poliprenoli” współdziałała z kilkoma firmami zajmującymi się biochemikaliami
(CalBiochem-Szwajcaria; Sigma-USA; ServaNiemcy i Larodan-Szwecja) dostarczając do
badań naukowych unikatowe biochemikalia.
„Kolekcja Poliprenoli” stała się monopolistą na
światowym rynku preparatów poliprenolowych i dolicholowych.

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN (1976–2002)

Wytwarzanie i zastosowanie sztywnej, trudnopalnej pianki poliuretanowej w konstrukcjach okrętowych; umowę wdrożeniową zawarto ze
Stocznią w Gdańsku oraz Stocznią Marynarki Wojennej w Gdyni.
Uruchomienie produkcji żywicy poliestrowej ANE-P na skalę przemysłową w Zakładach Tworzyw i Farb w Pustkowie i Zakładzie Farb
w Dębicy.
Centrum Chemii Polimerów PAN (1977)

Opracowano i zbudowano urządzenie do automatyzacji procesu kodowania informacji w systemach przetwarzania danych oraz dla celów po-
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ligrafii, tzw. programowany czytnik tekstów PCT-3. Uruchomiono model
oraz programy rozpoznające. Czytnik wdrożono do produkcji seryjnej w OBR
„Mera-Elwro”.
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN (1977)

We współpracy z Zakładem Doświadczalnym „Cuprom”, zakończono
kolejny etap opracowania metody rekultywacji rolnej i leśnej stawów osadowych. Opracowano i sprawdzono w terenie metodę zastosowania traw
i roślin motylkowych (jako przedplonu) oraz obsadzanie topolą rekultywowanych gruntów. Przystąpiono do rekultywacji zbiornika osadowego Zakładów Górniczo-Hutniczych Miedzi „Lena” w Złotoryi.
Instytut Botaniki PAN (1977)

Zbadano stateczność zapory zbiornika wodnego „Gilów” w warunkach
wybierania osadu poflotacyjnego w celu jego wtórnej przeróbki dla odzysku miedzi. Wyniki są wykorzystywane przez Zakład Badawczy i Projektów Miedzi ,,Cuprum”.
Instytut Budownictwa Wodnego PAN (1977)

Przy współpracy z Instytutem Chemii Organicznej PAN oraz Zakładem
Doświadczalnym „Chemipan” opracowano nowe technologie wytwarzania
półproduktów do wyrobu antybiotyków półsyntetycznych, w tym cyjanku
benzylu, fenylooctanu potasu i fenylomalonianu monobenzylowego. Technologie te stały się podstawą założeń do projektu procesowego nowej wytwórni antybiotyków w Tarchomińskich Zakładach Farmaceutycznych „Polfa” w Tarchominie, a sama technologia cyjanku benzylu, oparta na
nowoczesnej metodzie katalizy phase-transfer, została w tych zakładach
zastosowana na skalę produkcyjną.
Instytut Chemii Fizycznej PAN (1977)

Opracowano metodę określania fizycznych parametrów ognisk wstrząsów na podstawie zapisów sejsmicznych, którą zastosowano do określania
tych parametrów w kopalniach. Sformułowano ogólne zasady optymalizacji sieci stacji sejsmicznych, które zastosowano w planowaniu rozmieszczenia stacji w Kopalniach Węgla Kamiennego „Szombierki” i „Wujek”, w Lu-
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belskim Zagłębiu Węglowym oraz w Lubińsko-Głogowskim Okręgu Miedziowym.
Instytut Geofizyki PAN (1977)

Opracowano i wdrożono w OBR „Ema-Dolmel” technologię wykonywania cienkościennych bimetalowych panwi łożysk maszyn wirujących.
Instytut Maszyn Przepływowych PAN (1977)

Opracowano teorię powstawania pyłu w tlenowych procesach stalowniczych. Jednocześnie dokonano bilansu emisji zanieczyszczeń pyłogazowych
ze starych hut i koksowni województwa katowickiego oraz opracowano
oryginalne metody ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Na podstawie tych
prac wdrożono metodę odpylania gazów odlotowych z wieży gaśniczej podczas gaszenia koksu w Hucie „Bobrek” w Bytomiu, gdzie wykonano odpowiednią instalację.
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN (1977)

Opracowano szereg kompozycji epoksydowych i poliamidowych, przeznaczonych do hermetyzacji układów scalonych dużej skali integracji LSI
oraz technologię tej hermetyzacji. Opracowania były stosowane w Ośrodku
Naukowo-Produkcyjnym Materiałów Półprzewodnikowych „Unitra”.
W trakcie prac nad ceramiką alundową, przeznaczoną do szerokiego wykorzystania w przemyśle elektronicznym, opracowano metodę zwiększania
o ok. 40% wytrzymałości mechanicznej tworzywa z jednoczesnym obniżeniem temperatury wypalania o ok. 50°C; metodę wdrożono w ONP MP
„Unitra”.
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (1977)

Opracowano technologię produkcji zalew poliestrowych. Technologia
została wdrożona w Zakładach Sprzętu Elektrogrzejnego „Predom-Selfa”.
Opracowano technologię produkcji tłoczyw poliestrowych na bazie żywicy poliestrowej ANE. Wdrożenie w Malborskich Zakładach Chemicznych
„Organika”.
Centrum Chemii Polimerów PAN (1978)
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Opracowano system sztucznej nerki składający się z systemu produkcji
płynu do dializy i czterech stanowisk monitorujących przebieg dializy. Produkcję sztucznej nerki uruchomiono w Zakładzie Doświadczalnym „Aspan”.
Opracowano i uruchomiono wielkoseryjną produkcję, w ZWUT „Telkom”, elektroniczne przekaźniki pięciokrotne do magazynów kodów central telefonicznych Pentaconta.
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN (1978)

Opracowano, opatentowano w kilku krajach i wdrożono na podstawie
umowy licencyjnej w Zakładach Chemicznych „Azot” w Jaworznie (w skali 250 t/rok) oryginalną metodę produkcji 1,2,4-trójchlorobenzenu z tzw.
nieaktywnych izomerów HCH, będących kłopotliwym, nieodbudowywalnym odpadem z produkcji insektycydu gamatoksu.
Na zamówienie Zakładów Włókien Sztucznych „Elana” w Toruniu opracowano metodę oczyszczania glikolu obiegowego stosowanego w procesie
produkcji włókien poliestrowych w tych Zakładach, umożliwiającą istotną
poprawę jakości poliestru. Technologia ta została wdrożona w ZWS „Elana”.
Instytut Chemii Fizycznej PAN (1978)

Opracowano metody badania wpływu defektów indukowanych w kryształach krzemu w trakcie obróbki mechanicznej na strukturę złącz oraz
metody badań mikrostruktury chemicznej tych kryształów. Metody te zostały wdrożone w Zakładach Elektronowych „Lamina”.
Opracowano i wdrożono technologię osadzania na zimno wałów kół
przekładniowych do turbin energetycznych produkowanych w ZM „Zamech” w Elblągu. Koła takie o średnicy kilku metrów i wadze kilku ton,
przy tradycyjnym osadzaniu wałów na ciepło, ulegały odkształceniom i wymagały ponownego precyzyjnego szlifowania zębów w Szwajcarii. Metoda
kriotechniczna (wał schładzany ciekłym azotem) pozwalała uniknąć odkształceń koła przekładniowego spowodowanych podgrzewaniem.
Instytut Fizyki PAN (1978)

Opracowano i przekazano do Zakładu Doświadczalnego Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bąkowie 16 mutantów jęczmienia jarego o podwyższonej
zawartości białka w ziarnie oraz do Stacji Hodowli Roślin w Krzeszowi-
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cach trzech form pomidora, wyprowadzonych z mieszańców międzygatunkowych.
Opracowano i przekazano ośrodkom hodowli Triticale, 12 form pszenżyta, stanowiących źródło nowej zmienności genetycznej. Formy te pochodzą ze skrzyżowania pszenic tetraploidalnych z żytem Dańkowskim Złotym.
Instytut Genetyki Roślin PAN (1978)

Thymus Factor X (TFX) – opracowano technologię otrzymywania wyciągu
z grasic cielęcych i zbadano właściwości immunotropowe i farmakologiczne preparatu. Lek znalazł zastosowanie w leczeniu niedoborów immunologicznych. Produkowany od 1978 r., wcześniej przez „Polfę”, a obecnie przez „Jelfę”.
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN (1978)

Opracowanie we współpracy z Zakładem Urządzeń Chemicznych „Metalchem” w Kędzierzynie, technologii i konstrukcji urządzeń do katalitycznego wytwarzania kontrolowanej atmosfery przydatnej w przechowalniach
owoców. Zastosowanie w przechowalniach atmosfery kontrolowanej pozwala obniżyć straty wynikające z psucia się owoców. Dwa pierwsze modele
wytwornic zamontowano w magazynach Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczej w Wodzisławiu i Państwowego Kombinatu Ogrodniczego w Grudyni
Wielkiej. Zakłady Urządzeń Chemicznych „Metalchem” uruchomiły seryjną produkcję wytwornic.
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN (1978)

Opracowanie we współpracy z Ośrodkiem Badawczo Rozwojowym PWM
„Medom”, Hutą im. Lenina i Fabrykami Naczyń Emaliowanych w Olkuszu
i Myszkowie, technologii produkcji blach przeznaczonych do emaliowania.
Technologia pozwoliła na podniesienie jakości produkcji. Wdrożono w Kombinacie Huta im. Lenina.
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN (1978)

Opracowanie we współpracy z Jeleniogórskimi Zakładami Optycznymi
wieloskładnikowych laserowych szkieł krzemowych domieszkowanych neodymem. Opracowane szkło krzemowe oznakowane symbolami SL 156 i SL
154 wdrożono w Jeleniogórskich Zakładach Optycznych.
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Opracowanie we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim metody
otrzymywania czystego siarczanu niklu z elektrolitu po rafinacji miedzi
(w Hutach Miedzi w Legnicy i Głogowie). Wdrożenie na skalę przemysłową
– Zakłady Chemiczne w Tarnowskich Górach.
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN (1978)

Opracowanie i wykonanie oraz uruchomienie w warunkach przemysłowych w Hucie im. B. Bieruta, mikrokomputerowego stanowiska komunikacyjnego. Stanowisko to wchodzi w skład zintegrowanego systemu komputerowego zarządzania i sterowania produkcją.
Opracowanie we współpracy z Politechniką Śląską oraz Hutą „Katowice” i uruchomienie w komputerowym systemie SYZAB (sterowanie wielkim piecem w Hucie „Katowice”) pierwszego programu „Namiar” komputerowego wspomagania operatora pieca.
Wprowadzenie zmian konstrukcyjnych w I Rejonie Systemu Kontroli
Dyspozytorskiej w DOKP Katowice, szczególnie w zakresie wizualizacji
informacji użytkowej. Rozszerzono system komputerowy o zewnętrzną
pamięć kasetową.
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN (1978)

Opracowanie sposobu i konstrukcji aparatury do mokrego odpylania
gazów żeliwiakowych przy zastosowaniu dyszy koncentrycznej. Urządzenie to zostało zastosowane w zakładach przemysłowych: Fabryka Obrabiarek Ciężkich „Rafamet” w Kuźni Raciborskiej, Fabryka Samochodów Małolitrażowych Zakł. nr 5 – Odlewnia Żeliwa w Skoczowie, Zakłady
Mechaniczne „Gorzów” w Gorzowie Wielkopolskim, Pomorska Odlewnia
i Emaliernia w Grudziądzu, Fabryka Samochodów Specjalizowanych „Polmo SHL” w Kielcach, Zabrzańska Fabryka Maszyn Górniczych „Powen”
w Zabrzu. Ograniczono emisję pyłów i szkodliwych gazów, w tym dwutlenku węgla i tlenków azotu, do powietrza atmosferycznego.
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN (1978)

Technologia produkcji półsztywnej pianki poliuretanowej o małej gęstości do celów opakowaniowych. Wdrożenie w Zakładach Elektronicznych
Aparatury Medycznej „Temed”.
Centrum Chemii Polimerów PAN (1979)
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Komputerowe systemy projektowania technologii dla tokarek sterowanych numerycznie typu TZC 32 N 2 z układem sterowania GE550 TXE i typu
R63NC z układem sterowania NS420. Wdrożenie w WSK „PZL Rzeszów”.
Instytut Badań Systemowych PAN (1979)

Opracowano i uruchomiono produkcję, w Warszawskich Zakładach
Sprzętu Ortopedycznego, elektronicznego układu sterowania i układu napędowego wózków dla inwalidów z niesprawnością kończyn dolnych.
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN (1979)

Zastosowanie „grupy blokującej Markiewicza” w chemii kwasów nukleinowych i cukrów. Opracowano koncepcję cyklicznej blokady tetraizopropylodisiloksanylowej, która umożliwia chemiczną funkcjonalizację nukleozydów i cukrów poprzez rozróżnienie pierwszo- i drugorzędowych grup
hydroksylowych. Wynalazek ten zrewolucjonizował chemię kwasów nukleinowych i jest powszechnie stosowany zarówno w pracach naukowych, jak
i w przemyśle, np. w syntezie leków.
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (1979)

Katalizatory dla dopalaczy katalitycznych do silników wysokoprężnych
napędzających maszyny górnicze o mocy 100 i 200 KM. Opracowanie we
współpracy z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej oraz Instytutem
Chemii Organicznej PAN. Uruchomiono seryjną produkcję takich dopalaczy
w Zakładach Urządzeń Chemicznych „Metalchem” w Kędzierzynie-Koźlu.
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN (1979)

Elektrohydrauliczny układ automatycznej regulacji wydzielonego systemu
elektroenergetycznego. Wdrożenie w Elektrociepłowni „Gorzów”.
Komputerowy program określający rozkład ciśnienia i sił na skrzydle
śruby okrętowej oraz na poszyciu kadłuba statku, indukowanych przez śrubę pracującą w obwodowo niejednorodnym polu prędkości. Wdrożenie
w Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku.
Instytut Maszyn Przepływowych PAN (1979)
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Instalacja (druga linia) do dopalania tlenku węgla w gazach żeliwiakowych. Uruchomiono instalację w Zakładach Budowy Maszyn i Aparatury
im. Szadkowskiego w Krakowie.
Instalacja do katalitycznego oczyszczania gazów odlotowych z destylacji
asfaltów. Uruchomiono instalację w MZRiP w Płocku.
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN (1979)

Nowelizacja Polskiej Normy Wielkości Odzieży dla dorosłych oraz dla
dzieci i młodzieży do lat 20. Oba projekty zostały wdrożone do produkcji
i obrotu na okres roku w celu weryfikacji.
Zakład Antropologii PAN (1979)

Modyfikacja przepisów budowy statków na podstawie dokładnej analizy sprężysto-plastycznej kadłubów.
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (1979–1986)

Technologia produkcji żywicy okrętowej D20M. Wdrożono w Zakładach
Tworzyw Sztucznych i Farb w Pustkowie.
Technologia produkcji sztywnej pianki poliuretanowej trudno palnej do
produkcji płyt termoizolacyjnych stosowanych w budownictwie. Wdrożenie w Zakładzie Remontowo Budowlanym WSS „Społem” w Żywcu.
Centrum Chemii Polimerów PAN (1980)

Opracowano i wydano wytyczne projektowe w zakresie wyznaczania
obciążeń wywołanych przez środowisko morskie na budowle hydrotechniczne – poradnik dla projektantów-hydrotechników do wyznaczania kinematycznych i dynamicznych parametrów morskiego ośrodka wodnego oraz w obliczaniu dynamiki oddziaływania tego ośrodka na budowle i konstrukcje.
Instytut Budownictwa Wodnego PAN (1980)

Wykonano i opatentowano urządzenie do napowietrzania osadów dennych „Ekoflox”. Urządzenie to służy do wprowadzania wody napowietrzonej
do hypolimnionu jezior przepływowych. Stosowane przy rekultywacji jezior.
Instytut Ekologii PAN (1980)
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Opracowano technologię wytwarzania precyzyjnych masek metalowych
do naparowywania w próżni, do produkcji filtrów i rezonatorów piezoelektrycznych. Wdrożenie w Zakładzie Podzespołów Radiowych „Unitra” OMIG.
Instytut Fizyki PAN (1980)

Wydano „Przeglądową mapę geomorfologiczną Polski” w skali 1:500 000.
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (1980)

Komputerowy system gospodarowania wlewkami w rejonie pieców
wgłębnych. Wdrożenie w Kombinacie Metalurgicznym Huta „Katowice”.
Komputerowy program namiarowania wsadu w piecach topielnych na
Wydziale Wałków i Tulei. Wdrożenie w Kombinacie Metalurgicznym Huta
„Katowice”.
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN (1980)

Projekt prototypowej turbiny przepływowej dla potrzeb tzw. małej energetyki wodnej. Wdrożenie w Zakładzie Energetycznym Okręgu Północnego w Bydgoszczy.
Prototypowe sprzęgła dla jednostki morskiej „207”. Wdrożenie w Zakładach Mechanicznych „Zamech”.
Serwomechanizm elektrohydrauliczny dla turbozespołów dużej mocy.
Opracowanie we współpracy z Instytutem Automatyki Systemów Energetycznych we Wrocławiu. Wdrożenie w Zakładach Produkcji Urządzeń Automatyki we Wrocławiu.
Instytut Maszyn Przepływowych PAN (1980)

Opracowanie we współpracy z Zakładem Urządzeń Chemicznych „Metalchem” technologii termiczno-próżniowej obróbki materiałów proszkowych przeznaczonych na izolacje cieplne zbiorników do przechowywania
cieczy kriogenicznych. Wdrożono w Zakładzie „Metalchem” – Sosnowiec.
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN (1980)

Opracowanie i wdrożenie nieinwazyjnej metody, aparatury i instrumentacji do dynamicznej wizualizacji przepływów krwi w czasie rzeczywistym.
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Wdrożono aparat UDP-30/8/TES. Zastosowano w nim system tłumienia
ech stałych oraz ciągły pomiar fazy sygnałów rozproszonych na krwi, co
przyczyniło się do postępu w badaniach hemodynamicznych.
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (1980)

Opracowano technologię wytwarzania nowych poliestrów segmentowych (polieteroestrów). Uruchomiono produkcję tych polimerów
w Dębickiej Fabryce Farb i Lakierów,
w Zakładach Chemicznych w Nowej
Sarzynie. Z uwagi na wyjątkową wytrzymałość mechaniczną polimery te
zostały zastosowane do produkcji
wyczynowego sprzętu sportowego
(rakiety tenisowe, jachty), ale przede
wszystkim zostały wykorzystane do
budowy kadłubów trałowców dla Polskiej Marynarki Wojennej. Łącznie wybudowano 17 jednostek, z których część w roku 1998 weszła w skład floty
NATO. Kadłub tych jednostek wykonany całkowicie z polimeru jest amagnetyczny i niewykrywalny przez radar.
Centrum Chemii Polimerów PAN (1980–1990)

Ipronal – opracowano technologię i wdrożono jako lek stosowany w nerwicach, migrenach, jaskrze oraz zespołach pooperacyjnych. Syntezę preparatu wykonano w AM we Wrocławiu, a aktywność badano w IITD PAN.
Ipronal był pierwszym polskim lekiem, wyprodukowanym w latach osiemdziesiątych przez ówczesną „Polfę” w Jeleniej Górze i do tej pory produkowany przez „Jelfę”.
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN (1980–1990)

Turbiny i turbozespoły dla małej energetyki wodnej oraz odzysku energii
traconej w hydraulicznych instalacjach przemysłowych. Opracowano następujące typoszeregi turbin wodnych przeznaczonych dla małej energetyki wodnej:
• średniospadowe turbiny Banki-Michella SSH i SSV (podstawowe parametry: spad 7–30 m, moc na wale 5–200 kW, regulacja pojedyncza za
pomocą łopatki kierownicy);
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• niskospadowe turbiny Banki-Michella NSH (podstawowe parametry: spad
7–30 m, moc na wale 2,5–100 kW, regulacja za pomocą dwusekcyjnej
łopaty kierownicy);
• turbiny śmigłowe poziome TSP przeznaczone do zabudowy lewarowej
(podstawowe parametry: spad 2–3 m, moc na wale 7–80 kW, regulacja
na postoju poprzez przestawienie łopatek wirnika);
• turbiny śmigłowe zunifikowane TSPu i TZun przeznaczone do pracy
z napływem w układach poziomych i pionowych (podstawowe parametry: spad 2–6 m, moc na wale 7–300 kW, regulacja na postoju poprzez
przestawienie łopatek wirnika).
Opracowano również pojedyncze typowielkości z typoszeregu turbin
kielichowych TK (parametry jak dla turbin TSPu), model niskospadowej
turbiny rurowej z podwójną regulacją oraz prototypowy turbozespół do
odzysku energii traconej w hydraulicznych układach przemysłowych i własny układ rozruchu i zabezpieczeń.

Turbina lewarowa TSP 1000 w MEW „Jaracz” k/Rogożna; spad H=2,5 m, moc hydrozespołu P=43 kW, producent ZPW „Hydrex”, rok uruchomienia 1995

Instytut Maszyn Przepływowych PAN (1980–1995)

Opracowano technologię produkcji nowych chemoodpornych polieteroestrów do zastosowań w przemyśle chemicznym. Wdrożenie: Zakłady Urządzeń Chemicznych „Metalchem” w Toruniu.
Centrum Chemii Polimerów PAN (1981)

Opracowano respirator G-19 dla niemowląt i małych dzieci z oryginalnym układem sterowania i uruchomiono jego produkcję w Fabryce Aparatury Rentgenowskiej i Urządzeń Medycznych w Warszawie.
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN (1981)
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Technologia produkcji elektretowych membran do mikrofonów. Wdrożenie: WZG „Tonsil” we Wrześni.
Instytut Fizyki Molekularnej PAN (1981)

Nowe, dikaploidalne formy ziemniaka, uzyskane z odmian Pierwiosnek
i Azalia przekazano do Instytutu Ziemniaka Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Cztery nowe formy mieszańcowe Brassica campestris ssp. deifera xB. campestris ssp. pekinensis na poziomie tetraploidalnym
przekazano do Poznańskiej Stacji Hodowli Roślin.
Instytut Genetyki Roślin PAN (1981)

System RTDS-85 wspomagający projektowanie i uruchomienie prototypowych systemów mikroprocesorowych. Wdrożenie: ZUK „Mera-Elzab” Zabrze.
Komputerowy system sterowania piecem obrotowym o wydajności 3500
Mg/dobę na metodę suchą z wymiennikami cyklonowymi i chłodnicami
planetarnymi. Wdrożenie: ZCW Górażdże w Choruli.
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN (1981)

Specjalne elementy konstrukcyjne zapobiegające erozji kawitacyjnej
w przewodach recyrkulacyjnych pomp wody zasilającej. Wdrożenie: Zakłady Celulozowo-Papiernicze w Kwidzynie.
Instytut Maszyn Przepływowych PAN (1981)

Ultrasonograf do wizualizacji serca w czasie rzeczywistym. Wykorzystanie: Klinika Chorób Naczyń Instytutu Chorób Wewnętrznych Akademii
Medycznej w Warszawie.
Metoda i stanowisko do pomiaru hałaśliwości i wstępnej wibroakustycznej diagnostyki kontrolnej alternatorów. Wdrożenie: Fabryka Samochodów
Osobowych Warszawa.
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (1981)

Opracowano nową metodę syntezy polimerów do produkcji miękkich
soczewek kontaktowych. Wdrożenie: Śląskie Zakłady Mechaniczno-Optyczne „Opta” w Katowicach (1983 r.).
Centrum Chemii Polimerów PAN (1981–2001)
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Opracowano i uruchomiono produkcję, w Zakładach Ortopedycznych
w Konstancinie, ortozy teleskopowej dla paraplegików – aparatu stabilizującego kończyny dolne w stawie kolanowym i skokowym, umożliwiającego
rehabilitację i lokomocję.
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN (1982)

Metody prognozy zachowania się pełnomorskiej platformy wiertniczej
w okresie jej posadowienia i prowadzenia wierceń w warunkach działania
falowania, wiatru i prądu na południowym Bałtyku. Wykorzystane przez
„Petrobaltic”.
Instytut Budownictwa Wodnego PAN (1982)

IFM PAN współpracował z WZG „Tonsil” we Wrześni w zakresie prac
teoretycznych i eksperymentalnych prowadzących do opracowania możliwie taniej i efektywnej technologii produkcji na skalę półtechniczną elektrętowych membran do mikrofonów pojemnościowych. Efektem było wdrożenie do masowej produkcji mikrofonów liniowych w WZG „Tonsil”.
Instytut Fizyki Molekularnej PAN (1982)

System RTDS-8 wspomagający projektowanie, konfigurowanie, oprogramowanie i testowanie aplikacyjnych systemów mikrokomputerowych
opartych na mikroprocesorach typu 8080 A i 8085 A. Wdrożenie: ZUK
„Mera-Elzab” Zabrze.
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN (1982)

Typoszereg dopalaczy gazów odlotowych „Swingtherm” o wydajności
4–20 tys. m3/godz. Wdrożenie: Zakłady Urządzeń Chemicznych „Metalchem” w Kędzierzynie-Koźlu.
Wysokosprawny kataliczny dopalacz etylenu do przechowalni owoców,
o energochłonności ok. 20 razy mniejszej i koszcie ok. 3 razy mniejszym od
dopalaczy tradycyjnych. Wdrożono (zakup licencji): firma „Comindex”.
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN (1982)
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Wytyczne do produkcji drutów miedzianych, w wyniku kompleksowych
badań własności takich drutów z walcówek Huty Metali Nieżelaznych w Szopienicach i z Huty Miedzi „Cedynia” w Orsku. Wdrożenie: Krakowska Fabryka Kabli.
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN (1982)

Opracowanie i wykonanie urządzenia krioteraupetycznego na podtlenek
azotu. Wdrożenie: spółdzielnia „Zolimp” w Warszawie.
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN (1982)

Kompleksowe wytyczne dotyczące zwalczania parazytoz bydła w warunkach przemysłowego chowu i wielkostadnej hodowli. Opracowano wspólnie z ART Olsztyn. Wykorzystały Zakłady Hodowlane Kętrzyńskiego Zjednoczenia Rolniczego.
Instytut Parazytologii PAN (1982)

Opracowanie i zastosowanie filtru ze złożem nasypowym do odpylania
gazów z różnych procesów technologicznych. Na podstawie analizy możliwości zastosowania filtrów nasypowych dla przypadku gazów gorących i zawierających substancje smołowe, opracowano dokumentację i wybudowano stację pilotową. Badania instalacji w rzeczywistych warunkach
ruchowych posłużyły do opracowania dalszych wytycznych projektowych.
Wdrożenie: Zakłady Kruszyw Lekkich w Siemianowicach Śląskich.
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN (1982)

Technologia produkcji wielowarstwowych cienkościennych panwi do
tłokowych silników spalinowych. Opracowano technologię produkcji tych
panwi, wykonano ostateczną wersję dokumentacji, wykonano również dwa
komplety prototypów panwi dla silnika M50. Dokumentację przekazano do
wdrożenia przez Stocznię Marynarki Wojennej im. Dąbrowszczaków
w Gdyni.
Instytut Maszyn Przepływowych PAN (1982–1985)
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Plany przestrzennego zagospodarowania i ochrony Popradzkiego Parku
Krajobrazowego i rezerwatów w jego obrębie: Barnowiec, Kłodne nad Dunajcem, Las Lipowy Obrożyska, Łabowiec i Uhryń – dla Dyrekcji Parku.
Instytut Botaniki PAN (1982–1999)

Opracowano technologię wytwarzania elastycznego poliacetalu, zawierającego poliuretan. Poliacetal (polioksymetylen) jest polimerem formaldehydu, otrzymywanym przez bezpośrednią polimeryzację formaldehydu lub
przez polimeryzację trimeru formaldehydu – 1,3,5-trioksanu. Technologia
została wdrożona przez Instytut Chemii Przemysłowej w Tarnowie.
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN (1983)

Technologia wytwarzania tłoczywa na koła zębate do wyrobów DBsMm
75IIB i DBHEh 75IIB. Wdrożenie: Zakłady Elektromaszynowe „Celma”
w Cieszynie.
Centrum Chemii Polimerów PAN (1983)

Technologia produkcji magnezu i manganu z odpadów przemysłowych.
Opracowano we współpracy z Akademią Medyczną w Lublinie. Wdrożono
w Zakładzie Odczynników Chemicznych w Lublinie.
Instytut Agrofizyki PAN (1983)

Opracowano metodę pomiaru transportu metotreksatu do hodowanych
komórek nowotworowych, polegającą na adaptacji szybkiego wirowania
komórek przez olej silikonowy, dostosowaniu gęstości oleju i szybkości
wirowania do konkretnego materiału badawczego. Wprowadzenie metody
umożliwia badanie kinetyki transportu cytostatyków do komórek w sposób dokładny i wiarygodny. Wdrożenie: Instytut Leków w Warszawie.
Instytut Biologii Doświadczalnej PAN (1983)

Technologia substancji czynnych preparatu Beroxan o wystandaryzowanej zawartości 8-metoksypsolarenu oraz 5-metoksypsolarenu wyizolowanych

41

42

Wyniki 1982–1991

z Ammi majus L. z uprawy krajowej. Wdrożenie: Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” w Kutnie.
Instytut Farmakologii PAN (1983)

Opracowano urządzenie do produkcji magnesów specjalnych dla potrzeb
informatyki. Wdrożenie: Huta „Baildon”.
Instytut Fizyki PAN (1983)

Prototyp komputera personalnego ComPAN-8. Wdrożenie: ZUK „MeraElzab”.
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN (1983)

Dwie instalacje do oczyszczania gazów odlotowych z zanieczyszczeń
organicznych o wydajności 15–18 tys. m3/godz. Wdrożenie: Gliwickie Zakłady Tworzyw Sztucznych.
Metoda oczyszczania gazów odlotowych z benzyny. Wdrożenie: Łódzkie
Zakłady Wyrobów Azbestowych „Polamit” w Łodzi.
Metoda oczyszczania gazów odlotowych z zanieczyszczeń organicznych
emitowanych z wytwórni bezwodnika kwasu ftalowego i bezwodnika maleinowego. Wdrożenie: Zakłady Azotowe w Kędzierzynie-Koźlu.
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN (1983)

Dwa prototypy sprzęgieł hydrokinetycznych rozruchowo-regulowanych
do napędu młynów węgla brunatnego. Wdrożenie: Elektrownia „Bełchatów”
w Bełchatowie.
Niskospadowa turbina wodna małej mocy z wirnikiem o średnicy 750 mm
i szerokości 1800 mm. Wdrożenie: Zakład Remontowy Energetyki w Gdańsku.
Program obliczeniowy UNCAVAN dla wyznaczania zmiennych obciążeń
generowanych przez pracującą w niejednorodnym polu prędkości, kawitującą śrubę okrętową. Opracowano przy współpracy University of Newcastle (Wlk. Brytania), wdrożono w Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku i Centrum Techniki Morskiej w Gdańsku.
Instytut Maszyn Przepływowych PAN (1983)
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Ocena wytrzymałości rurociągu derywacyjnego Elektrowni SzczytowoPompowej w Żarnowcu.
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (1983)

Opracowano metodę histogramów, która umożliwiła rejestrację rozkładu chwilowych prędkości, wyznaczanie prędkości maksymalnej przepływu
krwi w sercu oraz ocenę gradientu ciśnień krwi w jamach serca. Na tej
podstawie opracowano i przekazano do produkcji nowy aparat diagnostyczny
Kardiodop-84.
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (1983–1984)

Ocena zdolności biogenicznej zlewni, wyrażająca się w rytmie rocznego
i wieloletniego przepływu substancji biogennych oraz rozwoju zbiorowisk
roślinnych i zwierzęcych jako podstawy do planu zagospodarowania przyszłego zbiornika zaporowego w Dobczycach (dla Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii Urzędu Miasta Krakowa).
Zakład Biologii Wód PAN (1983–1985)

We współpracy z Instytutem Badawczym Leśnictwa prowadzono prace
nad feromonami owadów i ich stosowaniem do ochrony lasów przed szkodnikami. Metody ochrony lasu z wykorzystaniem feromonów stanowią najnowocześniejszą, wysoce selektywną, bezpieczną dla środowiska i człowieka grupę metod monitorowania i zwalczania szkodliwych owadów w lasach,
sadach i uprawach rolniczych. Są one stosowane jako element tzw. IPM
(Integrated Pest Management). Opracowano i dostarczono służbom ochrony lasów łącznie pułapki i dyspensery feromonowe do monitorowania i zwalczania 12 największych owadów szkodników lasów, a asortyment wyrobów – zgodnie z aktualnym zagrożeniem i potrzebami zgłaszanymi przez
leśnictwo – rozszerza się z każdym rokiem. W dziesięcioleciu 1993–2002
ZD „Chemipan” wyprodukował 1 080 000 pułapek (8 typów) oraz 3 750 000
dyspenserów.
Instytut Chemii Fizycznej PAN (1983–2001)

Opracowano niekonwencjonalną metodę badań cieplno-przepływowych
części niskoprężnych turbin parowych. Skonstruowano specjalne sondy dla
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pomiarów parametrów termodynamicznych w przestrzeniach między stopniami turbiny. Na podstawie pomiarów określa się bilanse cieplne turbiny,
sprawność przepływu, co jest ważne dla stopni, oraz pracujących w parze
wilgotnej. Powyższą technikę zastosowano w 27 turbozespołach.

Rozkład liczby Macha przed i po zastosowaniu pierścienia kierującego w stopniu turbiny parowej
przed upustem

Instytut Maszyn Przepływowych PAN (1983–2002)

Cynel Unipress. Cynel jest pierwszą firmą utworzoną przez CBW PAN
dla wykorzystania technologii hydroekstruzji opracowanej w Centrum.
Cynel wytwarza szeroki asortyment lutów cynowych oraz cienkich drutów
metali i stopów.

Luty cynowe produkowane przez Cynel-Unipress

Centrum Badań Wysokociśnieniowych PAN (1984)
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Przygotowanie produkcji żywicy D 21M. Wdrożenie: Dębicka Fabryka
Farb i Lakierów „Polifarb”.
Centrum Chemii Polimerów PAN (1984)

Opracowano projekt technologiczny uszczelnienia zbiornika na odpady
energetyczne z terenu Zakładów Celulozy i Papieru w Świeciu nad Wisłą.
Instytut Budownictwa Wodnego PAN (1984)

We współpracy z PZF „Polfa” wyprodukowano partię przemysłową preparatu przeciwko stonce ziemniaczanej. Preparat oparty jest na zarodnikach
wyhodowanego w IE PAN szczepu grzyba Beauveria bassiana.
Instytut Ekologii PAN (1984)

Opracowano receptury mieszanek paszowych dla brojlerów i kur nieśnych oparte na paszach krajowych, z użyciem 10–20% żyta i 10–20% śruty rzepakowej. Receptury wdrożono w Rolniczej Spółdzielni Wytwórczej
w Srebrnej Dąbrówce.
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN (1984)

Autodiploidalne linie jęczmienia jarego, w tym 4 linie o zwiększonej
zawartości białka i plonie ziarna nie różniącym się od odmian wzorcowych
Aramir i Diva. Przekazano do Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
w Balkowie.
6 form mieszańcowych rzepiku ozimego o obniżonej zawartości glukozynolanów w zielonej masie. Przekazano do Poznańskiej Hodowli Roślin
– Stacja Wiatrowe.
Instytut Genetyki Roślin PAN (1984)

Opracowano metodę transplantacji świeżych i mrożonych zarodków
owiec. Pozwoliło to na uzyskanie od cennych pod względem wartości hodowlanej matek licznego potomstwa w ciągu roku. Wdrożono w Rolniczym
Zakładzie Doświadczalnym SGGW w Żelaznej.
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN (1984)
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Mapa typów rolnictwa Europy (również w wersji angielskiej). Skala
1:2 500 000.
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (1984)

Instalacja przemysłowa typu „Swingtherm” K-18 do oczyszczania gazów
odlotowych z zanieczyszczeń benzyną. Wdrożenie: Zakład Uszczelnień
Azbestowych „Polonit” w Łodzi.
Instalacja przemysłowa typu „Swingtherm” K-18 do oczyszczania gazów
odlotowych z zanieczyszczeń fenolem i kreozolem. Wdrożenie: Gliwickie
Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG.
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN (1984)

Wykorzystano nową wersję programu analizującego stateczność kratownic przestrzennych przy projektowaniu słupów energetycznych przez
Biuro Studiów i Projektów „Energoprojekt” w Krakowie.
Wykorzystano algorytmy i programy komputerowe do obliczeń grubych
powłok obrotowych przy projektowaniu chłodni kominowej w Zakładach
Farmaceutycznych „Polfa” w Starogardzie z uwzględnieniem naprężeń termicznych oraz do obliczeń wytrzymałościowych autoklawu.
Opracowano metodę zagęszczania gruntów za pomocą wybuchów, zastosowaną przy wykonywaniu fundamentów elektrowni jądrowej w Żarnowcu.
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (1984)

Opracowano tworzywa poliestrowe do konstrukcji okrętowych. Wdrożyła Dębicka Fabryka Farb i Lakierów „Polifarb” w Dębicy.
Centrum Chemii Polimerów PAN (1985)

Wdrożono oprogramowanie bazy danych BD-83 na minikomputer
MERA-40 w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy, Górnośląskim Okręgowym Zakładzie Gazownictwa w Zabrzu i Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Maszyn Włókienniczych „Polmatek-Cenaro”.
Instytut Badań Systemowych PAN (1985)
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Opracowano metodę rekultywacji rolnej i leśnej stawów osadowych
odpadów poflotacyjnych kopalni rud miedzi „Lena I” w Złotoryi i „Lena II”
w Wilkowie. Przy rekultywacji rolnej użyto traw i roślin motylkowych jako
przedplonu, przy rekultywacji leśnej – 12 odmian topoli. Wynikiem przeprowadzonych w terenie doświadczeń było wdrożenie zastosowanej metody przez Zakłady Górniczo-Hutnicze Miedzi w Złotoryi i Kopalnię Skalnych
Surowców Drogowych w Krzeniowie.
Instytut Botaniki PAN (1985)

Technologia przysposabiania do siewu i wieloletniego przechowywania
nasion buka. Wdrożenie: Naczelny Zarząd Lasów Państwowych.
Instytut Dendrologii PAN (1985)

Wprowadzono do dawek pokarmowych dla tuczników 25% suchej masy
śruty rzepakowej otrzymywanej z odmian rzepaku o niskiej zawartości glukozynolanów. Wysoki udział śruty rzepakowej zastępującej śrutę sojową
umożliwił uzyskanie średnich dziennych przyrostów tuczników powyżej
600 g w okresie wzrostu od 30 do 100 kg. Wdrożył WOPR Sielinko i Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza Buszewko.
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN (1985)

Vratizolin – opracowano technologię syntezy i wdrożono jako lek o działaniu przeciwwirusowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym. Syntezę preparatu wykonano w AM we Wrocławiu, a aktywność badano w IITD
PAN. Lek produkuje „Jelfa” od 1985 r.
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN (1985)

Wdrożono w Fabryce Samochodów Małolitrażowych system mikrokomputerowy ComPAN-8 z oprogramowaniem relacyjnej bazy danych.
Wdrożono w ZEG „Tychy” oprogramowanie podstawowe sterownika
przemysłowego Misterz-80.
Zakończono wdrożenie podsystemu optymalizacji namiarowania i korekcji wsadu do pieców topielnych na odlewni wlewków Wydziału Walcowni
Taśm Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice”.
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN (1985)
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Opracowano model matematyczny procesu ciśnieniowego rozkładu metanu dla potrzeb produkcji gazu syntezowego i wdrożono w procesie automatycznego sterowania, optymalizacji oraz rozruchu ciągu technologicznego przygotowania gazu do syntezy w Zakładach Azotowych „Kędzierzyn”
w Kędzierzynie-Koźlu. W wyniku wdrożenia wydłużono dwukrotnie okres
pracy złoża katalitycznego.
Instytut Inżynierii Chemicznej PAN (1985)

Przekazano do Walcowni Metali „Łabędy” zalecenia technologiczne dotyczące wytwarzania taśm z brązów cynowo-fosforowych odpowiadających
wymaganiom przemysłu elektronicznego, elektrotechnicznego i telekomunikacji.
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN (1985)

Wykazano obiekty geologiczne zagrożone zniszczeniem, a godne ochrony, z terenu województwa krakowskiego oraz przedstawiono plan zagospodarowania rezerwatu geologicznego Kajasówka dla Zarządu Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych.
Instytut Nauk Geologicznych PAN (1985)

Zalecenia związane z inwazjami pasożytniczymi u zwierząt gospodarskich w województwie elbląskim. Wdrożył Wojewódzki Zakład Higieny
Weterynaryjnej w Elblągu.
Instytut Parazytologii PAN (1985)

Opracowanie sposobów rekultywacji leśnej osadników po flotacji rud
cynku i ołowiu. Celem badań było opracowanie skutecznych, a jednocześnie ekonomicznie uzasadnionych, sposobów poprawy właściwości fizykochemicznych utworów po flotacji rud cynku i ołowiu. Wykazano, że w przypadku środków ulepszających podłoże osadników takich, jak odpady
komunalne następuje silne zakwaszenie, które znacznie hamuje lub uniemożliwia wegetację wprowadzonych sadzonek drzew. Wdrożenie: Kombinat Górniczo-Hutniczy „Orzeł Biały”.
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN (1985)
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Przekazano Ośrodkowi Badawczo-Rozwojowemu Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu pakiety procedur realizujących zagadnienia algebraiczne
występujące w obliczeniach drgań własnych i flatteru w wersji dla mikrokomputera Apple II.
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (1985)

Koncepcja i konstrukcja nowego typu nawilżaczy parowych do central
klimatyzacyjnych. Nawilżacze do central klimatyzacyjnych na zlecenie
„Klimor” w Gdyni wdrożono w 1987 r. w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Nawilżacz stosowano powszechnie w nowych szpitalach w całym
kraju.
Instytut Maszyn Przepływowych PAN (1985–1987)

Opracowano polimerowe materiały o strukturze stałych porowatych pianek polimerowych. Spółka z o.o. Ferropol w Gliwicach uruchomiła produkcję lekkich bezazbestowych niepalnych płyt izolacyjnych dla budownictwa,
w tym także lekkich płyt dekoracyjnych imitujących marmur naturalny
(płyty Estropor). Z wykorzystaniem tego wynalazku szeroko zastosowano
w budownictwie nowy rodzaj lekkiego materiału budowlanego, w tym także w reprezentacyjnych konstrukcjach budowlanych.
Centrum Chemii Polimerów PAN (1985–1990)

Nowoczesne metody projektowania turbin parowych (CFD). IMP PAN
jeszcze na początku lat osiemdziesiątych opracował system komputerowego projektowania części przepływowych turbin parowych CAD, które zostały wdrożone w biurze konstrukcyjnym fabryki turbin „Zamech”. Do systemu projektowania wprowadzono metody obliczeń przepływu w modelu
3D uwzględniające lepkość, ściśliwość, niestacjonarność (CFD). Adaptowano
do tego celu program FlowER. Wdrożenie, w tym projektowanie układów
łopatkowych, prowadzi się we współpracy z Alstom Power w Elblągu i Sp.
Diagnostyką Maszyn. Obliczenia w modelu 3D są weryfikowane na najwyższej klasy stoiskach eksperymentalnych w krajach zachodnich, także
w ramach międzynarodowych programów np. ERCOFTAC.
Instytut Maszyn Przepływowych PAN (1985–2002)
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Synteza żywicy D21ME w skali półtechnicznej. Wdrożyły Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” w Nowej Sarzynie.
Centrum Chemii Polimerów PAN (1986)

14 nowych genotypów Triticale. Odbiorca: Stacja Hodowli Roślin w Laskach i Akademii Rolniczej w Lublinie.
11 form rzepaku o obniżonej zawartości glukozynolanów w nasionach
i zielonej masie. Odbiorca: Zakład Roślin Oleistych IHAR w Poznaniu i Stacja
Hodowli Roślin w Wiatrowie.
Opracowano metody otrzymywania haploidów zbóż drogą androgenezy
(pszenica, pszenżyto) oraz z wykorzystaniem zjawiska eliminacji chromosomów (jęczmień, pszenica) zachodzącego w krzyżowaniach oddalonych
(jęczmień x Hordeum bulbosum, pszenica x kukurydza). Uzyskane w wyniku podwojenia liczby chromosomów u roślin haploidalnych tzw. linie podwojonych haploidów jako formy całkowicie homozygotyczne są wykorzystywane w stacjach hodowli roślin (Łagiewniki, Szelejewo) dla skrócenia
cyklu hodowlanego zbóż o 3–4 lata.
Instytut Genetyki Roślin PAN (1986)

System wspomagania technologów w zakresie operatywnego kierowania kompleksem spiekania. Wdrożyła Huta Cynku „Miasteczko Śląskie”.
System wspomagający projektowanie, oprogramowanie i uruchamianie
systemów mikroprocesorowych 16-bitowych RTDS-16 wraz z oprogramowaniem podstawowym i narzędziowym w systemie operacyjnym I SISII. Wdrożył Zakład Urządzeń Komputerowych „Mera-Elzab”.
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN (1986)

Urządzenie typu „Swingtherm” do usuwania par izopropanolu z powietrza. Wdrożyły Zakłady Metalowo-Elektrotechniczne „Motoruch” w Niepołomicach.
Bipolarny elektrolizer do elektrokatalitycznych syntez kwasu diace-tano2-keto-L-gulonowego wykonany podczas modernizacji węzła syntezy witaminy C. Wdrożyły Krakowskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa”.
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN (1986)
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Opracowano dopalacze spalin do silników MG-120 i MG-200 stosowanych w samojezdnych maszynach górniczych. Dopalacze te są też stosowane w pojazdach komunikacji miejskiej. Wdrożono w Zakładach Urządzeń
Chemicznych „Metalchem”. Wykonały zespoły Instytutu Chemii Organicznej PAN – Zakład Petrochemii we Wrocławiu – obecnie Instytut Niskich
Temperatur i Badań Strukturalnych PAN wraz z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej w Kędzierzynie-Koźlu i Zakładem Urządzeń Chemicznych
„Metalchem” w Kędzierzynie-Koźlu.
Instytut Niskich Temperatur i Badań Systemowych PAN (1986)

Laser He-Ne. Wdrożył Zakład „Agrotechnika” w Warszawie.
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (1986)

Przeprowadzono hydrauliczne badania weryfikacyjne modelu hydrotechnicznej zabudowy, odtwarzając w czasie przejście fali powodziowej na ujściowym odcinku Wisły. Odtwarzano również falowanie w Zatoce, stany
wody, spadki oraz ruch rumowiska. Ustalono cykle przepływów i falowania odtwarzające jakościowo rozmycia rzeki i stożka. Stwierdzono, że wydłużanie falochronu wschodniego powoduje większe rozmycia. Wyniki przekazano Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Wytyczne dla pomiarów deformacji masywu skalnego w fazie wykonywania sztolni hydrotechnicznych w Świnnej Porębie. Drążenie tuneli wywoływało deformacje, których wielkość i intensywność określały stan bezpieczeństwa konstrukcji. Nadmierne deformacje mogły prowadzić do
zawałów wyrobisk i związanych z tym strat materialnych oraz zagrożeń życia
załogi. Dlatego było niezbędne śledzenie deformacji i bieżące ocenianie stanu konstrukcji na podstawie wyników pomiarów.
Instytut Budownictwa Wodnego PAN (1986–1990)

Wyniki prac badawczych dotyczące dynamicznego rozprzestrzeniania się
zanieczyszczeń na obszarze Górnej Narwi są wykorzystywane przez Dyrekcję Narwiańskiego Parku Narodowego do prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej w regionie.
Instytut Geofizyki PAN (1986–1990)
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We współpracy z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, oddział w
Poznaniu i Zakładami Przemysłu Tłuszczowego w Szamotułach i Kruszwicy opracowano zalecenia dotyczące warunków prawidłowego przerobu nasion rzepaku, tzw. podwójnie ulepszonego, tj. o niskiej zawartości kwasu
erukowego i glukozynolanów. Wyhodowanie pierwszych polskich odmian
rzepaku podwójnie ulepszonego stanowiło przełom w możliwościach zastosowania poekstrakcyjnej śruty rzepakowej w żywieniu zwierząt, wymagało jednocześnie zmiany warunków jej traktowania (testowania) w olejarniach. Opracowano warunki właściwego testowania śruty, co pozwoliło na
produkcję śruty rzepakowej o wysokiej wartości pokarmowej dla świń i drobiu. Zalecenia te upowszechniono na konferencjach i seminariach organizowanych przez przemysł olejarski.
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN (1986–1990)

Organizacja otwartego Centrum Genetycznego doskonalenia bydła z wykorzystaniem techniki pozyskiwania, konserwowania i przenoszenia zarodków. Wdrożyły: Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej w Gajewie i Wojewódzki Zakład Weterynarii w Elblągu.
Uwarunkowanie genetyczne i skutki biologiczne spowodowane obecnością mutacji BLAD (Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency) w puli genowej bydła. Wdrożono w Przedsiębiorstwie Rolniczo-Handlowym „Janrol”
w Baczkowicach.
Nosicielstwo genu BLAD (Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency) u buhajów użytkowanych do unasieniania krów. Wyniki badań wdrożono w stacjach hodowli i unasieniania zwierząt nadzorowanych przez CSHZ.
Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN (1987)

7 nowych rodów tetraploidalnych Festuca pratensis, charakteryzujących
się dobrym plonowaniem oraz intensywnym krzewieniem. Odbiorca: Stacja Hodowli Roślin w Kowrozie.
447 mutantów Triticale heksaploidalnego, zróżnicowane genotypy stanowią materiał wyjściowy do tworzenia nowych odmian pszenżyta. Odbiorca: Stacja Hodowli Roślin w Szelejewie.
W wyniku badań nad łączeniem genomów odległych gatunków uzyskano stabilne genetycznie i płodne mieszańce amfitetraploidalne traw: Festuca pratensis (kostrzewa) x Lolium multiflorum (życica). Z materiałów tych,
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wspólnie z Hodowlą Roślin Szelejewo Sp. z o.o., wyhodowano pierwsze
w Polsce odmiany uprawne Festulolium. W 2002 r. przyjęto do Rejestru Odmian Oryginalnych czwartą odmianę Agula.
Instytut Genetyki Roślin PAN (1987)

Upowszechnienie w ośrodkach naukowo-akademickich pakietu oprogramowania AMOK – analizator modeli kolejkowych, jako narzędzia do prowadzenia badań i zajęć dydaktycznych z zakresu modelowania i oceny efektywności złożonych systemów komputerowych.
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN (1987)

Opracowano i wdrożono w Zakładach Tworzyw Sztucznych „Erg” Tychy – Bieruń Stary nowe rodzaje folii pęcherzykowych przenikalnych dla
światła i posiadających dobre własności termoizolacyjne, pozwalające na
znaczne zmniejszenie strat cieplnych w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych.
Instytut Inżynierii Chemicznej PAN (1987)

Analiza diagnostyczna i projektowanie struktur; szkolenie i wdrożenie
metodyki DIANA: Ministerstwo Obrony Narodowej (1987); Urząd Ochrony Państwa (1988); Komenda Główna Policji (1988); Telekomunikacja Polska SA (1989).
Instytut Badań Systemowych PAN (1987–1989)

Elektrody do regeneracji elementów maszyn hydraulicznych uszkodzonych wskutek erozji kawitacyjnej. We współpracy z Politechniką Gdańską
i Hutą „Baildon” opracowano 7 nowych elektrod, wśród których znalazły
się 4 elektrody manganowe (IMP 1, 5, 6, 7) i 2 elektrody kobaltowe (IMP 9
i 10). Wytwórnia Elektrod „Baildon” wprowadziła w latach 1997–1999 do programu produkcji elektrodę manganową IMP 6 pod nazwą handlową EN 250B.
Opracowanie usztywnień korpusu turbiny T-1, T-5 o mocy 26 MW
w Elektrowni „Szczecin” w celu zatrzymania propagacji pęknięć zmęczeniowych. W wyniku podjętych prac możliwa była dalsza eksploatacja ww.
turbin przez okres odpowiednio 2 i 4 lat. Zaproponowano i wdrożono rozwiązania techniczne, które spowolniły lub zatrzymały propagację istnieją-
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cych pęknięć, co umożliwiło dalszą eksploatację ww. turbin. Wdrożono
w Zespole Elektrowni Dolna Odra SA.
Instytut Maszyn Przepływowych PAN (1987–1999)

Metoda wykorzystania odpadowego siarczku sodowego. Wdrożenie
w Podkarpackich Zakładach Rafineryjnych.
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN (1988)

Zakład „Hydron” powołany został przez CBW PAN do budowy aparatury wysokociśnieniowej dla zastosowań przemysłowych. W początkowym
okresie wytwarzał ekstrudery dla produkcji lutów cynowych. W kolejnych
latach rozwinął działalność w kierunku budowy aparatury wysokociśnieniowej do produkcji rur cienko- i grubościennych stopów na bazie miedzi
oraz innej specjalistycznej aparatury wysokociśnieniowej.

Ekstruder rur grubościennych

Centrum Badań Wysokociśnieniowych PAN (1988)

Technologia otrzymywania trudno rozpuszczalnego w styrenie lepiszcza
proszkowego T83 do klejenia mat szklanych. Wdrożenie w Zakładach Tworzyw Sztucznych „Erg” w Pustkowie i „Gamrat-Erg” w Jaśle.
Płyty elewacyjne (bezazbestowe). Wdrożenie w Chorzowskim Przedsiębiorstwie Materiałów Budowlanych.
Centrum Chemii Polimerów PAN (1988)
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Opracowano założenia konstrukcyjne i adaptację podzespołów kombajnu dla ograniczenia strat ilościowych i jakościowych nasion przy zbiorze
rzepaku. Wdrożono w Fabryce Maszyn Żniwnych w Płocku.
Instytut Agrofizyki PAN (1988)

Wyhodowano szczep Cephalosporium acremonium odznaczający się wysoką produkcją cefalosporyny C. Wdrożenie w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Biotechnologii w Warszawie.
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN (1988)

Opracowano oryginalną, ciągłą metodę odsiarczania terpentyny siarczanowej, stanowiącej kłopotliwy, cuchnący odpad z produkcji masy celulozowej
w zakładach papierniczych. Opracowana metoda umożliwia odzyskiwanie
ze ścieków wartościowego, często niezastąpionego produktu naturalnego,
będącego poszukiwanym rozpuszczalnikiem i surowcem do wytwarzania
środków zapachowych, środków ochrony roślin i leków, eliminując jednocześnie źródło charakterystycznego nieznośnego zapachu. Metoda została
opatentowana i w formie założeń do projektu technicznego przekazana do
wdrożenia w Zakładach Celulozowo-Papierniczych w Świeciu nad Wisłą.
Instytut Chemii Fizycznej PAN (1988)

Opracowanie organizacji Otwartego Centrum Genetycznego przy zastosowaniu metody MOET (Multiple Ovulation – Embrio Transf.), pozwalającej na przyśpieszenie postępu hodowlanego u bydła. Wdrożonie: uruchomiono 4 centra hodowlane w przedsiębiorstwach hodowli zarodowej
w Gajewie, Osowej Sieni i Osięcinach dla bydła rasy czarno-białej i w Głogówku dla bydła rasy czerwono-białej. Metoda polega na wykorzystaniu
pozyskiwania i transplantacji zarodków i pozwala na ocenę wartości hodowlanej buhaja na podstawie wartości hodowlanej jego sióstr i półsióstr.
Umożliwia skrócenie o ok. 3 lata czasu potrzebnego na ocenę wartości hodowlanej reproduktorów.
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN (1988)

Wdrożono do produkcji w ZEG „Tychy” mikroprocesorowy sterownik
ComPAN-P przeznaczony do realizacji układów sterowania procesami przemysłowymi.
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN (1988)
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Przekazano do Kopalni Węgla Kamiennego „Staszic” analizatory emisji
akustycznej przystosowane do pomiaru fal sprężystych w górotworze. Analizatory zostały zaprojektowane i wykonane w Zakładzie Doświadczalnym
IPPT PAN, a ich układ obróbki sygnału – opatentowany w kraju. Analizatory przystosowano do przekazywania rejestrowanych sygnałów poprzez
znormalizowany górniczy system transmisyjny. Zastosowanie tych analizatorów przyczyniło się do zwiększenia precyzji rejestracji mikrowstrząsów
towarzyszących eksploatacji ściany wydobywczej.
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (1988)

Naczynko wagowe do precyzyjnego
odważania małych ilości substancji
chemicznych

Zakład Fizjologii Roślin PAN (1988)

6-kanałowy analogowy miernik do pomiaru warunków klimatycznych w szklarni. Fitofotometr do
pomiaru promieniowania fotosyntetycznie czynnego (PAR), do użytku w fitobiologii, ogrodnictwie
i agrometeorologii.

Fitofotometr do pomiaru promieniowania fotosyntetycznie
czynnego

Zakład Fizjologii Roślin PAN (1988–1989)
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Kontynuowano umowy wdrożeniowe: na zagospodarowanie odpadowego siarczku sodowego poprzez uruchomienie produkcji wielosiarczku sodowego z Zakładami Rafineryjnymi w Jaśle, na opracowanie technologii produkcji leku Ifosfamid z Krakowskimi Zakładami Farmaceutycznymi „Polfa”,
na opracowanie technologii produkcji leku Cyklofosfamid z Poznańskimi
ZF „Polfa”.
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN (1989)

Technologie syntezy konstrukcyjnego polieteroestru D-23 (zdolność prod.
200 t/rok) oraz technologie syntezy chemoodpornego polieteroestru C-20
(zdolność prod. 120 t/rok) w Dębickiej Fabryce Farb i Lakierów „Polifarb”
w Dębicy.
Technologie przetwórstwa polieteroestru D-23 na laminaty okrętowe
w Stoczni Marynarki Wojennej.
Technologie przetwórstwa polieteroestrów C-20 i D-23 na oczyszczalnie
ścieków w Przedsiębiorstwie „Lokata” w Gdańsku.
Centrum Chemii Polimerów PAN (1989)

Uruchomienie systemu komputerowego dla potrzeb gospodarki materiałowej ZSM „Polmot” w Gorlicach.
Instytut Badań Systemowych PAN (1989)

Debelizyna – jest to doustny preparat przeciwko kamicy nerkowej, otrzymany z ekstraktu fasoli pastewnej uprawianej w Indiach. Preparat, który
jest bezbolesny, bezpieczny i tani, hamuje powiększanie się kamieni nerkowych, a u pacjentów poddanych zabiegowi chirurgicznemu zatrzymuje nawrót choroby. W 1989 roku w pruszkowskim „Herbapolu” rozpoczęto produkcję debelizyny.
Instytut Chemii Organicznej PAN (1989)

Opracowano i wdrożono w ZUK „Mera-Elzab” w Zabrzu emulator mikroprocesorów rodziny INTEL 8031/8051.
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN (1989)
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Macdafen (Ifosfamid) – sposób wytwarzania pochodnych 1,3,2-oksazafosforinanów. Zastosowanie w leczeniu chorób nowotworowych. Współwłaścicielami patentu polskiego (1989) są: Instytut Immunologii i Terapii
Doświadczalnej PAN, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi i Instytut Farmaceutyczny w Warszawie. W Polsce lek
produkuje Instytut Farmaceutyczny w Warszawie.
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN (1989)

Opracowano model teoretyczny kondensacji sublimacyjnej, uwzględniającej powstawanie mgły w rdzeniu gazu. Dokonano modernizacji kondensatorów bezwodnika ftalowego w Zakładach Azotowych „Kędzierzyn” w Kędzierzynie-Koźlu. W wyniku wdrożenia uzyskano znaczne oszczędności
surowców i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.
Określono kinetykę, termodynamikę i mechanizm wysokociśnieniowej
syntezy metanolu na katalizatorach miedziowych oraz przeprowadzono optymalizację procesu w skali przemysłowej. Opracowano i wdrożono w Zakładach Azotowych w Chorzowie nową koncepcję technologiczną polegającą
na wykorzystaniu odpadowego dwutlenku węgla, uzyskując zmniejszenie
zużycia gazu ziemnego i wzrost produkcji metanolu.
Instytut Inżynierii Chemicznej PAN (1989)

Zaprojektowanie i uruchomienie elektronicznej drukarni brajlowskiej –
dla Polskiego Związku Niewidomych.
Komputerowe stanowisko dla inwalidów wzroku. W projekcie podano
parametry konfiguracji sprzętowej, wyposażenie rehabilitacyjne, oprogramowanie ogólne, w tym: oprogramowanie operacyjne i narzędziowe, komputerowa technologia wytwarzania oprogramowania, technologia neuro –
sieci, oprogramowanie innowacyjne, edytory dla programistów, środowiska
językowe, oprogramowanie uzupełniające, oprogramowanie rehabilitacyjne,
w tym: oprogramowanie głosowego dostępu do ekranu, programy powiększające tekst na ekranie monitora, oprogramowanie sterujące displejem
brajlowskim, oprogramowanie translacji między kodami ASCII i brajla.
Instytut Podstaw Informatyki PAN (1989)

Opracowano technologię fibrobetonu na płaszcze ochronne sieci ciepłowniczych – dla Zespołu Elektrociepłowni im. W. Lenina.

Wyniki 1982–1991

Ultradźwiękowe Pomiary Naprężeń – system aparatury DEBRO jest
wykorzystywany do pomiarów naprężeń własnych w szynach do badania
pól naprężeń cieplnych i do badania poziomu naprężeń własnych w wieńcach monoblokowych kół kolejowych.
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (1989)

Sprzęgło hydrokinetyczne rozruchowo-przeciążeniowe o mocy 630 kW
typu SHPR-866. Wdrożenie: w Zakładach „Wiromet” w Mikołowie.
Instytut Maszyn Przepływowych PAN (1989)

Wybudowano i oddano do eksploatacji Doświadczalny Zakład Geotermalny Bańska – Biały Dunajec. Od 1994 r. przekształcony w Laboratorium
Geotermalne PAN. Eksploatację instalacji geotermalnej prowadzi „Geotermia Podhalańska SA”. System eksploatacji funkcjonuje na obiegach zamkniętych: pierwszy obieg – to obieg wody geotermalnej, która z otworu
wydobywczego kierowana jest do wymienników ciepła, gdzie oddaje ciepło
wodzie sieciowej (drugi obieg) na cele ogrzewania i sporządzania ciepłej
wody użytkowej. Następnie woda geotermalna jest zatłaczana do złoża.
Trzeci obieg – to obieg wody w instalacji centralnego ogrzewania u poszczególnych odbiorców.
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (1989–1993)

Opracowanie i wykonanie pierwszej w Polsce niskotemperaturowej komory przeznaczonej do rehabilitacji i odnowy biologicznej, pracującej do
chwili obecnej w szpitalu w Kamiennej Górze. Przy współudziale INTiBS
PAN i firm zewnętrznych uruchomiono w Polsce dotychczas 8 komór kriogenicznych: AWF Wrocław, OW Radzyń, Górnośląskie Centrum Medycyny
Fizykalnej w Rudzie Śląskiej, Ośrodek Sportu w Spale, Kliniczny Szpital
Wojskowy w Krakowie, Sanatorium w Inowrocławiu i Ośrodek Rehabilitacji „Creator” we Wrocławiu.
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN (1989–2002)

Firma KD „Unipress” powstała w celu wytwarzania precyzyjnej aparatury laboratoryjnej zbudowanej uprzednio na potrzeby laboratoriów Cen-
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trum. KD „Unipress” specjalizuje się w budowie precyzyjnych urządzeń do
cięcia z dokładnością mikrometrową metali, ceramik i półprzewodników.

Precyzyjna piła drutowa produkcji KD
„Unipress”

Centrum Badań Wysokociśnieniowych PAN (1990)

Przebudowa zadrzewień na Żuławach Prawobrzeżnych (wraz z Instytutem Melioracji Użytków Zielonych) wykonana dla Urzędu Wojewódzkiego
w Elblągu. Zmiana typu zadrzewień była elementem zmiany krajobrazu
Żuław w celu ochrony przed powodziami.
Instytut Ekologii PAN (1990)

Zastosowanie metody centrum otwartego i stad kooperujących w celu
zwiększenia genetycznie uwarunkowanej plenności owiec. Zastosowanie
metody pozwala na zwiększenie plenności owiec co najmniej o 15% w ciągu 3–4 lat. Przy tradycyjnych metodach hodowlanych zbliżone wyniki można
uzyskać po 18–20 latach. Wdrożono w przedsiębiorstwach Agencji Rolnej
Skarbu Państwa.
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN (1990)

Wdrożono w Państwowych Zakładach Optycznych Warszawa, opracowany przy współudziale Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach, interaktywny system analizy obrazów metalograficznych BIOLAR-Video.
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN (1990)

Wyniki 1982–1991

Opracowano projekty modernizacji kompletu czterech instalacji w wytwórni mrówczanu sodu w Zakładach Azotowych w Chorzowie, zwiększając jej zdolność produkcyjną z 1650 ton/rok do 3 000 ton/rok. Wdrożono
nową instalację do oczyszczania gazu pokarbidowego pracującą w tej technologii w sposób ciągły. Zwiększono ilość oczyszczanego gazu o 80% oraz
uzyskano wyższy stopień oczyszczania.
Instytut Inżynierii Chemicznej PAN (1990)

Gravipol – immunoenzymatyczny test do wczesnego wykrywania ciąży
już po 7–10 dniach od zapłodnienia. Reaguje na obecność ludzkiej gonadotropiny w moczu lub surowicy. Produkowany od 1990 r. przez „Biochemtest Poch”.
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN (1990)

Opracowano technologię mieszania przepływowego strug cieczy w przestrzeni ograniczonej. Wdrożono w Gdańskich Zakładach Rafineryjnych
technologię mieszania olejów mineralnych w mieszalniku strumieniowym.
Instytut Maszyn Przepływowych PAN (1990–1994)

Opracowano i wdrożono w firmie „Sonomed” Sp. z o.o. diagnostyczną
aparaturę dopplerowską: przepływomierz dopplerowski z analizatorem FFT
– Transcranial / Peripheral Doppler Spectrograph, do diagnostyki naczyń
wewnątrzczaszkowych i obwodowych.
Opracowano i wdrożono ultradźwiękowy przepływomierz dopplerowski
wielkiej częstotliwości – Endoflow, przeznaczony do śródoperacyjnej diagnostyki przepływów krwi w małych naczyniach, a także małych naczyniach i tętnicach położonych tuż pod powierzchnią skóry, ultradźwiękowy,
oraz Laparoscopic Ultrasonic Doppler (LUD), stosowany podczas operacji
laparoskopowych.
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (lata 90-te)

Nowe rozwiązanie stopnia turbiny parowej. Odpowiednio umieszczony
i ustawiony pierścień kierujący w stopniu turbiny parowej przed upustem
eliminuje niekorzystne działanie przecieku znad łopatki wirnikowej na stru-
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mień główny pary. Skierowanie przecieku bezpośrednio do komory upustowej pozwoliło wykorzystać jego energię w wymienniku regeneracyjnym.
Uzyskano z tego tytułu przyrost mocy na turbozespole 200 MW sięgający
800 kW. W latach 1991–2000 nowe rozwiązanie zastosowano w 29 turbinach 200 MW w elektrowniach: Kozienice, Turów, Łaziska, Dolna Odra,
Ostrołęka, Pątnów, Rybnik, Jaworzno, Połaniec. Rozwiązania stopnia turbinowego aktualnie będzie uruchamiane na nowych turbozespołach o mocy
250 MW firmy „Alstom”.

Widok sondy pomiarowej zamontowanej
w przestrzeni pomiarowej za ostatnim stopniem turbiny

Instytut Maszyn Przepływowych PAN (1990–2002)

Opracowano i wdrożono do klinik metody badawcze i pomiarowe do
diagnostyki i terapii medycznej, m.in.:
• metodę badań i analizy potencjałów późnych EKG, zastosowaną w Szpitalu Rehabilitacji Kardiologicznej w Konstancinie;
• komputerową ocenę intensywności przepływu krwi w tętnicach wieńcowych. Metoda i oprogramowanie przechodzą badania kliniczne w Instytucie Kardiologii w Aninie;
• metodę komputerową zapisu i odczytu pola widzenia oka z uwzględnieniem „mroczków” /angioscotoma/, w celu przyśpieszenia i udoskonalenia decyzji diagnostycznych w zakresie chorób oczu związanych z jaskrą. Metodę przetestowano w Centrum Medycznym Kształcenia
Podyplomowego.
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN (1991)

Wyniki 1982–1991

Opracowano metodę nieinwazyjnego badania aktywności bioelektrycznej mózgu, pozwalającą na lokalizowanie i diagnozowanie zaburzeń funkcjonalnych mózgu np. w chorobie Parkinsona, w schorzeniach epileptycznych czy nowotworowych. Prototypowa aparatura i stworzone w Instytucie
oprogramowanie komputerowe niezbędne dla analizy danych zastosowano
w Centralnym Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej w Warszawie.
Instytut Biologii Doświadczalnej PAN (1991)

Weryfikacja oznaczenia grzybów jadalnych (Xerocomus badius) kumulujących radioaktywny cez (137 Cs), dla Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie, w celu opracowania mapy obszarów skażonych tym pierwiastkiem po
katastrofie w Czarnobylu.
Instytut Botaniki PAN (1991)

Tarcefoksym – jest to iniekcyjny antybiotyk β-laktamowy, z grupy cefalosporyn
III generacji, polski odpowiednik cefotaksimu. W chwili wdrożenia był to bardzo
nowoczesny lek i nadal jest powszechnie
stosowany w lecznictwie, przede wszystkim szpitalnym. Produkcję tarcefoksymu
rozpoczęto w Tarchomińskich Zakładach
Farmaceutycznych na podstawie opracowania Instutytu Chemii Organicznej PAN
i TZF „Polfa”.

Instytut Chemii Organicznej PAN (1991)

Model prognozowania trofii jezior opracowany w IE PAN w latach 1986–
1991 został wykorzystany do stworzenia Programu Ochrony Zbiorników
Wodnych (Program P) oraz Programu Ochrony Wód (Program PROGZAN).
Programy te były i są wykorzystywane przez Wydział Ochrony Środowiska
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Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (1991), Urząd Badań i Kontroli Środowiska w Gdańsku (1991), Francuską Fundację Ochrony Wód (1991), IMGW
w Poznaniu (1993), Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
(1992), Katowicach (1994), Warszawie (1997), Urząd Wojewódzki w Zielonej Górze (1996).
Instytut Ekologii PAN (1991)

Badania pochodzenia koni pełnej czystej krwi na podstawie polimorfizmu białek, enzymów i grup krwi. Wdrożono na terenie całego kraju w stadach i stadninach, także prywatnych, koni czystej krwi arabskiej, pełnej
krwi angielskiej i półkrwi. Badanie pochodzenia stało się, w świetle obowiązujących krajowych i światowych aktów prawnych, obowiązujące i warunkujące zapis zwierząt do ksiąg stadnych i eksport tych koni.
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN (1991)

Koncepcja nowego podziału administracyjnego kraju, dla Urzędu Rady
Ministrów. Wykorzystano w pracach nad podziałem administracyjnym kraju.
Projekt miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
miasta stołecznego Warszawy dla Urzędu m.st. Warszawy.
Opracowanie i wydanie „Mapy przeglądowej Polski” w skali 1:500 000,
dla Głównego Geodety Kraju.
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (1991)

Określenie warunków hydrodynamicznych dla obszaru Martwej Wisły
i Portu Gdańskiego w celu opracowania systemu informacyjno-ostrzegawczego o zagrożeniu powodziowym w tym rejonie. Określono zmiany poziomów wody Martwej Wisły wywołane spiętrzeniami sztormowymi na Bałtyku, opracowano model matematyczny oraz nomogramy umożliwiające
określenie zagrożeń powodziowych w wybranych rejonach. Opracowano dla
Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Gdańsku i lokalnych władz
administracyjnych odpowiedzialnych za zabezpieczenie przeciwpowodziowe.
Instytut Budownictwa Wodnego PAN (1991–1995)

Wyniki 1992–2002

LATA 1992–2002
Firma „Wacer” Sp. z o.o. utworzona została dla zastosowania technologii prasowania izostatycznego opracowanych w Laboratorium Ceramik Specjalnych CBW PAN. Firma specjalizuje się w produkcji najwyższej klasy
ceramiki alundowej dla odbiorców przemysłowych, w tym przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i medycyny.

Specjalna ceramika alundowa wytwarzana
przez „Wacer”

Centrum Badań Wysokociśnieniowych PAN (1992)

Projekt podziału terytorialnego kraju na powiaty. Dla Urzędu Rady Ministrów, wykorzystano w pracach nad podziałem administracyjnym kraju.
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (1992)

Opracowano system cen węgla kamiennego, który obowiązywał w okresie przejściowym, tj. w latach 1990–1992. System opracowano na podstawie analiz światowych rozwiązań cenotwórczych z uwzględnieniem specyfiki krajowego kompleksu paliwowo-energetycznego. Przyjęto, że system cen
węgla składać się będzie z dwóch elementów: struktury cen oraz tzw. poziomu cen. Formuły sprzedażne skonstruowano tak, aby były ekonomicznym stymulatorem poprawy jakości węgla. Zaproponowany system cen,
pomimo formalnego uwolnienia cen na węgiel w 1992 r., jest nadal – z niewielkimi zmianami – stosowany obecnie.
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (1992)
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Wdrożenie i uruchomienie produkcji nowej generacji dopalaczy katalitycznych typu „SZOP”. Dopalacze są stosowane w różnego rodzaju maszynach i pojazdach zasilanych silnikami wysokoprężnymi. Wykonały zespoły
Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN i Zakładu Doświadczalnego Sp. z o.o. Grupa Holdingowa KGHM „Polska Miedź” SA
w Lubinie. Wdrożono w Zakładzie Doświadczalnym KGHM.
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN (1992)

Analiza diagnostyczna komórek organizacyjnych; opracowanie i wdrożenie nowej struktury: III Oddzial PKO BP „Rotunda”, Warszawska Fabryka Pomp i Armatury.
Instytut Badań Systemowych PAN (1992–1993)

Baza danych i mapy właściwości fizycznych, fizykochemicznych i biologicznych gleb uprawnych Polski dają podstawę określenia zależności pomiędzy stosowanymi w rolnictwie metodami uprawy i nawożenia, a zmianami
ich właściwości fizycznych i fizykochemicznych w celu oceny zdrowotności gleb i działalności na rzecz ochrony środowiska. Bank danych umożliwił
opracowanie mapy: powierzchni właściwej, odporności na procesy redukcji
oraz hydrofizycznych charakterystyk mineralnych gleb ornych Polski w celu
ich wykorzystania do modelowania i prognozowania stosunków wilgotnościowych i powietrznych w zróżnicowanych warunkach klimatycznych i glebowych. Bank danych i mapy stanowią element aktualnie wykonywanych
w różnych krajach Europy opracowań w zakresie optymalnego wykorzystania przestrzeni rolniczej.
Instytut Agrofizyki PAN (1992–2002)

Opracowano program komputerowy XFLOW do globalnej oceny przepływu krwi przez układ naczyń wieńcowych serca, na podstawie analizy
obrazów koronograficznych uzyskanych techniką rentgenowską. Przetestowano go na materiale klinicznym uzyskanym we współpracy z Zakładem
Hemodynamiki Instytutu Kardiologii w Warszawie-Aninie i przekazano do
użytkowania.
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN (1993)
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Opracowano i zastosowano w Zakładach Azotowych „Kędzierzyn” metodę ochrony inhibitorowej stali w roztworze Benfielda.
Instytut Chemii Fizycznej PAN (1993)

Opracowano metodę otrzymywania ultraczystego manganu, a następnie
ultraczystego magnezu.
Instytut Fizyki PAN (1993)

Elektroniczny system indywidualnej kontroli użytkowości stada zarodowego kur nieśnych. Opracowano program wprowadzenia systemu elektronicznej dokumentacji hodowlanej wraz z oprzyrządowaniem, programem
EDH i przeszkoleniem załogi. W ciągu 3 lat uzyskano obniżenie masy ciała
niosek, wzrost masy jaja i liczby zniesionych jaj. Wdrożenie: Ferma Zarodowa Kur w Mieni.
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN (1993)

Wdrożono w Hucie Cynku w Miasteczku Śl. komputerowy system wspomagania procesu rafinacji ogniowej ołowiu.
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN (1993)

Opracowanie dokumentacji hydrologicznej rowu Górnej Nysy Kłodzkiej
oraz map geologicznych, geotermicznych i przekrojów geologicznych dla
projektowanych głębokich otworów rozpoznawczych w rejonie Duszniki –
Jeleniów dla Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich w Polanicy Zdroju; nadzór hydrogeologiczny nad dwoma wierceniami w Polanicy Zdrój.
Wstępne rozpoznanie budowy waryscyjskiego piętra strukturalnego
w północnym i zachodnim obrzeżeniu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego oraz niecce opolskiej w celu ustalenia możliwości występowania złóż ropy
i gazu. (Dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa).
Instytut Nauk Geologicznych PAN (1993)

67

68

Wyniki 1992–2002

Skonstruowano mikroskop ultradźwiękowy pracujący na częstotliwości
podstawowej od 40 MHz do 200 MHz. Opracowano i wykonano skanujący
mikroskop akustyczny do diagnostyki medycznej (mikrosonografia).
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (1993)

Opracowanie eksperckiego systemu do monitorowania i diagnostyki zapór wodnych, wykorzystanego m.in. do monitoringu zapory w Czorsztynie.
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (1993–1994)

Atlas Warszawy. Opracowano 8 zeszytów Atlasu, ukazujących struktury demograficzne, gospodarstw domowych, wykształcenia i zatrudnienia
ludności, warunki mieszkaniowe, środowisko geograficzne, wyniki wyborów parlamentarnych, przekształcenia struktury przemysłu, migracje wewnętrzne. Wykorzystanie: Zarząd m.st. Warszawy.
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (1993–2001)

Wykorzystanie anemometrii skrzydełkowej do pomiarów prędkości i wyznaczania objętościowego natężenia przepływu gazu (wydatku, strumienia
objętości). Badania mają na celu doskonalenie metody pomiarowej oraz
pozwalają na zmniejszenie niepewności pomiaru.

Anemometr skrzydełkowy typu mAS

Instytut Mechaniki Górotworu PAN (1993–2002)
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Macdafen (Ifosfamid) – nowy polski lek przeciwnowotworowy. Opracowano nową, wysoce efektywną i tanią metodę wytwarzania tego preparatu.
Metoda ta została opatentowana w kraju i za granicą, a także jest przedmiotem umowy licencyjnej (od roku 1994) z firmą PPH „Ifotam” Sp. z o.o.,
która wytwarza ifosfamid na potrzeby krajowe oraz na eksport. W Polsce
ifosfamid jest konfekcjonowany w Instytucie Farmaceutycznym i jest rozprowadzany pod nazwą handlową Macdafen. Oba powyższe związki otrzymano również w postaci form enancjomerycznych, różniących się konfiguracją absolutną na atomie fosforu. Przeprowadzone badania wykazały, że
enancjomery ifosfamidu oraz bromofosfamidu posiadają zróżnicowaną aktywność biologiczną.
Tamoxifen – lek przeciwnowotworowy. Jest silnym, doustnym niesteroidowym antyestrogenem stosowanym w leczeniu raka sutka i jego przerzutów u kobiet po i przed okresem przekwitania. Gotowy lek jest cytrynianem (Z)-2-[4-(1,2difenylo-1-butenylo) fenoksy]-N,N-dimetyloetyloaminy. W
wyniku prac prowadzonych w Centrum, z inicjatywy Instytutu Farmaceutycznego opracowano własną, efektywną metodę wytwarzania substancji
czynnej. Metoda syntezy została opatentowana w kraju. Licencja na jego
produkcję została sprzedana PPH „Ifotam”, w którym tamoxifen był produkowany w skali wielkolaboratoryjnej i konfekcjonowany w Instytucie Farmaceutycznym.
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN (1994)

Opracowano i wprowadzono do praktyki medycznej w Szpitalu Zespolonym w Sieradzu system DIAVENT do obliczania parametrów hemodynamicznych opisujących efektywność pracy serca, ze szczególnym uwzględnieniem sektorowej kurczliwości lewej komory w chorobie wieńcowej lub
w stanach pozawałowych, na podstawie analizy serii ultrasonograficznych
obrazów typu wentrykulograficznego.
Opracowano i wprowadzono do praktyki medycznej w Instytucie Kardiologii w Warszawie-Aninie system XFLOW do oceny intensywności całkowitego przepływu krwi w małych naczyniach wieńcowych serca, na podstawie analizy przepływu kontrastu w tych naczyniach, z użyciem obrazów
koronograficznych uzyskanych techniką rentgenowską.
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN (1994)
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Zastosowanie pomiarów ultradźwiękowych przeprowadzanych przy pomocy aparatury ULTRA FOM 10s do określania mięsności półtusz wieprzowych. Wdrożono w 38 przedsiębiorstwach, ubojniach, chłodniach. W związku z rozporządzeniem ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej
zobowiązującym do skupu żywca wieprzowego wg wagi tuszy ciepłej i klasyfikacji na tej podstawie tusz wieprzowych, przetestowano w Instytucie
aparaturę, wybrano jej optymalne modele oraz opracowano odpowiednie
równania regresji, które zostały zainstalowane w tych urządzeniach. Pozwoliło to na zobiektywizowanie klasyfikacji tusz wieprzowych.
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN (1994)

Opracowano i wydano „Atlas zasobów, walorów i zagrożeń środowiska
geograficznego Polski”.
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (1994)

We współpracy z Wydziałem Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie opracowano technologię monokrystalizacji ferrytów magnetycznych metodą Bridgmana z dozowaniem wsadu w układzie otwartym oraz projekt tygla dwuściennego dla Zakładu Ferrytów „Polfer”
w Warszawie.
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN (1994)

Wykonanie map pokładowych i zbiorczych profilów geologicznych we
współpracy z kopalniami węgla kamiennego „Siersza”, „Jaworzno”
i „Janina”.
Instytut Nauk Geologicznych PAN (1994)

Założenia racjonalnej gospodarki rybackiej w wodociągowym zbiorniku
w Goczałkowicach. Celem badań było określenie zasad gospodarowania na
zbiorniku wodociągowym. Zgodnie z teorią biomanipulacji poprzez aktywną selekcję ichtiofauny i zarybienia można wpływać na strukturę gatunkową zespołów ryb w celu poprawy jakości wody. Wdrożenie: Górnośląskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach.
Zakład Biologii Wód PAN (1994)
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Obrabiarka laserowa CO2 1,2 kW. Urządzenie do laserowego cięcia i obróbki powierzchniowej materiałów konstrukcyjnych z laserem przepływowym CO2 o mocy ciągłej 1,2 kW i manipulatorem trzyosiowym, sterowane
automatycznie.

Obrabiarka laserowa typu MLT

Laser technologiczny CO2 2,5 kW z manipulatorem XYZ i sterowaniem
CNC. Oferowany laser technologiczny 2,5 kW jest urządzeniem dla przemysłu. Przeznaczenie: laserowe cięcie, spawanie i obróbka powierzchniowa
materiałów konstrukcyjnych. Urządzenie chronione patentem. Wdrożenie
do produkcji: 1998, w firmie „IMPlaser”, Gdańsk.
System programów diagnostyki cieplno-przepływowej turbin parowych
z prognozowaniem remontu aparatów. Skonstruowano konkretny system
programów obliczeniowych Diagar dla turbin 200 MW, który wdrożono
w elektrowniach: „Kozienice”, „Turów”, „Ostrołęka”. Dzięki programom
wykazano możliwości poprawy spalania sięgające oszczędności 7000 t.
węgla/rok.

Schemat przepływu pary i wody w turbinie
200 MW dla diagnozowania cieplnego
(A-F oznaczają dopływy i wypływy)

Instytut Maszyn Przepływowych PAN (1994–2002)
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Wysokoorientowane wyroby foliowe z polipropylenu napełnianego kredą
modyfikowaną (Malen F-401). Opracowany sposób otrzymywania polipropylenu z napełniaczem węglanowym (w ilości od 20 do 40% wag.), przeznaczonego do produkcji wyrobów orientowanych: folii, wyrobów powroźniczych, tkanin technicznych i włókien foliowych polega na bardzo
równomiernym pokryciu cieczą ziaren napełniacza i otrzymaniu tworzywa
o zdolności do dużej deformacji plastycznej w niższych temperaturach i dużej
jednorodności deformacji. Umożliwia to produkcję wyrobów w systemie
ciągłym na istniejących urządzeniach w warunkach analogicznych jak dla
czystego polipropylenu. Produkty charakteryzują się: wysoką bielą, podwyższonym współczynnikiem tarcia, miękkością i dobrym chwytem, łatwością
przyjmowania nadruku. Licencja została udzielona Petrochemii Płock
w 1995 r. Wyrób jest tam produkowany pod nazwą handlową Malen F-401.
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN (1995)

Opracowano i wprowadzono do praktyki medycznej w kilku klinikach
(np. Szpital Wolski w Warszawie, Szpital Rehabilitacji Kardiologicznej
w Konstancinie) metody diagnostyczne serca oparte na pomiarach EKG
o wysokiej rozdzielczości (mikropotencjałów serca). Mają one na celu m.in.
zwiększenie wiarygodności diagnostyki arytmii komorowych serca.
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN (1995)

Tarcevis jest antybiotykiem z grupy cefalosporyn trzeciej generacji, zwalczającym zakażenia
bakteryjne. Jest wytwarzany w Tarchomińskich
Zakładach Farmaceutycznych „Polfa”, a wdrożony został w wyniku wspólnych prac Instytutu
Chemii Organicznej i Zakładów Tarchomińskich.
Instytut Chemii Organicznej PAN (1995)

Ocena stanu skażenia powietrza dwutlenkiem
siarki przy zastosowaniu skali lichenoindykacyjnej w rejonie oddziaływania zanieczyszczeń
Elektrowni „Bełchatów” (dla Elektrowni „Bełchatów”).
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Ocena stanu degradacji środowiska przy zastosowaniu metod lichenoindykacyjnych na obszarze gminy Chrzanów dla Zarządu Miasta Chrzanowa.
Instytut Botaniki PAN (1995)

Krótko- i długoterminowe przechowywanie nasion buka, grabu, jaworu,
jesiona, klonu, lipy i dębu. Na podstawie 5-letniego okresu badań opracowano technologie przechowywania nasion tych gatunków. Wdrożono przez
Lasy Państwowe.
Określenie drzew elitarnych świerka istebniańskiego i sosny mazurskiej,
służących do założenia plantacji nasiennych II generacji w OZLP Piła i Olsztyn. Opracowano założenia ogólne i szczegółowe wytyczne zakładania plantacji nasiennych II generacji oraz wybrano drzewa elitarne. Wdrożono przez
Lasy Państwowe.
Instytut Dendrologii PAN (1995)

Zmniejszenie emisji SO2 podczas obróbki szlaki tytanowej – projekt
wdrożony przez Zakłady Chemiczne „Police” SA. Wdrożenie tego projektu
pozwoliło na zmniejszenie emisji tlenków siarki.
Instytut Ekologii PAN (1995)

Opracowanie diagnostycznego testu molekularnego PCR-RELP dla rutynowego wykrywania mutacji BLAD (Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency) u bydła. BLAD jest niekorzystną mutacją genową polegającą na wrodzonym niedoborze leukocytarnych cząsteczek adhezyjnych, powodującą
syndrom braku odporności u nowo narodzonych cieląt i ich padnięcia, pomimo leczenia. Zagrożeniem jest forma homozygotyczna. Wyeliminowanie
z rozpłodu buhajów nosicieli genu BLAD zmniejsza o 25% upadki cieląt.
Test wdrożono w kraju, między innymi w ośrodkach hodowli zarodowej:
Gajewo, Bobrowniki, Osięciny, Mścice, Cerkwica, Osowa Sień, w Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt i podporządkowanych jej stacjach hodowli i unasieniania zwierząt w: Krasnem, Łowiczu, Poznaniu, Legnicy oraz w ZD IZ
Pawłowice.
Identyfikacja mutacji DUMPS (Deficiency of Uridine Monophosphate
Synthase) w genomie bydła. Syndrom DUMPS – gen umieralności zarodków bydła, przenoszony przez rozpłodniki, powoduje ogromne straty w hodowli na skutek obumieralności płodów potomstwa wartościowych zwie-
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rząt zarodowych. Metodę wdrożono w 38 ośrodkach i gospodarstwach hodowlanych należących do Hodowli Zarodowej, w stacjach hodowli i unasieniania zwierząt, okręgowych stacjach hodowli zwierząt i gospodarstwach
prywatnych.
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN (1995)

Opracowano technologię pozyskiwania energii cieplnej do zasilania instalacji ciepłowniczych kompleksów urbanistycznych. Poszerzono zasilanie
w ciepło do 206 domów, kościoła oraz szkoły w miejscowości Bańska Niżna. Opracowano metodykę pomiarów i rejestracji danych oraz zbudowano
układ pomiarowy do badań złożowych i ciepłowniczych instalacji. Parametrami rejestrowanymi były: natężenie przepływu wody geotermalnej, temperatura głowicowa i ciśnienia wody wypływające z otworu eksploatacyjnego Bańska IG-1 i zatłaczanej do otworu Biały Dunajec PAN-1.
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (1995)

Wykorzystanie opracowanego modułu komunikacji sieciowej we wdrożonej w ZEG „Tychy” kasie fiskalnej KFn2000PC.
Wdrożenie w Instytucie Techniki i Aparatury Medycznej ITAM
w Zabrzu komputerowego systemu wspomagania badań angiograficznych
ANCON.
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN (1995)

Opracowanie dwuśmigłowego (przeciwbieżnego) mieszadła zanurzonego do biologicznych oczyszczalni ścieków. Komory beztlenowe w biologicznych oczyszczalniach ścieków wymagają specyficznego wzbudzania ruchu
cieczy. Wdrożono przez OPRMiR „Redor” z Bielska-Białej.
Instytut Maszyn Przepływowych PAN (1995)

Technologia produkcji łuski do rakietnicy ze stopu eutektycznego
Al.-78Zn przy wykorzystaniu formowania superplastycznego w Tłoczni Metali „Pressta”
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN (1995)
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Opracowano technologię wytwarzania ważnego związku z grupy wolnych rodników – 2,2,6,6-tetrametylopiperydynyloksy (TEMPO) o wszechstronnych i coraz liczniejszych zastosowaniach, m.in. jako katalizatora procesów utleniania, do kontroli procesów polimeryzacji, do prac badawczych
w zakresie spektroskopii i wielu innych. Technologia, której istotne elementy
są przedmiotem zgłoszenia patentowego Instytutu, została wdrożona w Zakładzie Doświadczalnym „Chemipan”.
Instytut Chemii Fizycznej PAN (1995–1996)

Dla Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach – projekt wzorcowej struktury
organizacyjnej Urzędu Wojewódzkiego, zgodnej z ramowym statutem urzędów wojewódzkich.
Implementacja i przetestowanie komputerowego systemu zbierania, wizualizacji i archiwizacji pomiarów oraz algorytmów sterowania napowietrzaniem w komorach osadu czynnego mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Rzeszowie. Praca wykonana we współpracy z Akademią
Rolniczą we Wrocławiu i Politechniką Wrocławską. Wdrożona w 1997 r.
w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie.
Instytut Badań Systemowych PAN (1995–1997)

Opracowano oryginalny w skali światowej system komputerowy CISAKU
(kilkanaście programów komputerowych) do analitycznego wyznaczania
pola ciśnień akustycznych indukowanych przez płynący ze stałą prędkością
okręt. System pozwala optymalizować kształt kadłuba okrętu i śruby napędowej pod kątem minimalizacji szumów indukowanych przez okręt. Unika
się w ten sposób kosztownych badań modelowych. Dla wielu typów okrętów wojennych niski poziom szumów jest podstawowym wymogiem projektowym. Ze względu na specyfikę zastosowania systemu (głównym odbiorcą wyników jest przemysł obronny) wdrożenia wyników obliczeń
ograniczają się do Centrum Techniki Okrętowej i Centrum Techniki Morskiej, a poprzez te instytucje do stoczni związanych z obronnością.
Instytut Maszyn Przepływowych PAN (1995–1997)

Opracowano wstępne założenia do projektowania instalacji odsiarczania spalin mokrą metodą wapniakową. Wspólnie z IMN w Gliwicach i ZACh
„APC Metalchem” w Opolu wybudowano prototypowo-doświadczalną in-
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stalację odsiarczania spalin o maksymalnej przepustowości ok. 16 500 Nm3/h.
Opracowano pełny wariant procesowy technologii oraz założenia typoszeregu instalacji odsiarczania spalin tą metodą. Technologię wdrożono w Spalarni Odpadów Rafinerii Nafty „Jedlicze”. W instalacji, w której oczyszczano spaliny o natężeniu przepływu 13 000 Nm3/h, uzyskano ponad 97%
redukcję zawartości dwutlenku siarki w spalinach i ponad 98% redukcję
zapylenia spalin.
Instytut Inżynierii Chemicznej PAN (1995–1998)

Dokumentacja serii wentylatorów osiowych morskich typu WOM dla
Fabryki Wentylatorów „Mawent” w Malborku. Wentylatory osiowe morskie charakteryzują się wysoką sprawnością i niskim poziomem hałasu aerodynamicznego. W wentylatorach tych zastosowano koncepcje standardyzacji wirników wentylatorów pozwalających na obniżenie ich kosztów
produkcji.
Pomiary natężenia przepływu w elektrowniach wodnych metodą wzrostu ciśnienia w czasie należą do najtrudniejszych zadań w badaniach energetycznych i diagnostycznych maszyn wodnych. Jedną z niewielu dostępnych metod pomiaru przepływu w warunkach rzeczywistych jest metoda
wzrostu ciśnienia w czasie, tzw. metoda Gibsona. Opracowano procedurę
i narzędzia (komputerowy układ pomiarowy i program obliczeniowy) umożliwiające stosowanie metody w praktyce. W porównaniu do procedury pomiaru, zalecanej w normie międzynarodowej IEC 41 dla ruchu turbinowego wirowych maszyn wodnych, wprowadzono modyfikacje umożliwiające
stosowanie metody również w ruchu pompowym maszyn. W warunkach
rzeczywistych metodę zastosowano po raz pierwszy w Polsce w 1998 r.
w Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żarnowiec, a następnie w 1999 r. –
w Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żydowo, w 2000 r. w Elektrowni Wodnej Pilchowice i 2001 r. w Elektrowni Szczytowo-Pompowej Solina.
Instytut Maszyn Przepływowych PAN (1995–2001)

Stacjonarny anemometr skrzydełkowy SAS-2. Na podstawie licencji IMG
produkowany jest stacjonarny mikroprocesorowy anemometr skrzydełkowy typu SAS-2 przeznaczony dla potrzeb górnictwa.
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Stacjonarny anemometr skrzydełkowy SAS-2

Instytut Mechaniki Górotworu PAN (1995–2002)

Opracowano regionalny program polityki ekorozwoju województwa
nowosądeckiego na lata 1995–2005, obejmujący analizę stanu wybranych
komponentów środowiska (przyroda, hydrosfera, atmosfera), a na tym tle
– analizę stanu działań gospodarczych w rolnictwie, leśnictwie, turystyce
i lecznictwie na poziomie subregionów oraz gmin. Dokonano oceny walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz infrastruktury technicznej towarzyszącej działalności gospodarczej. Uzyskany obraz środowiska
przyrodniczego oraz działalności gospodarczej pozwolił ustalić tendencję
zmian na najbliższe lata i wskazać kierunki polityki zrównoważonego rozwoju w województwie, jego subregionach i poszczególnych gminach.
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (1995–2002)

Wykonano podstawową osnowę geodezyjną dla Polski za pomocą techniki GPS w jednolitym europejskim układzie geodezyjnym ETRP. Pomiary
tej sieci zostały dokonane w latach 1995–1996, w tym połowa sieci (część
wschodnia) została pomierzona przez Centrum Badań Kosmicznych PAN,
zaś druga część (zachodnia) przez Instytut Geodezji i Kartografii. Sieć liczy
256 punktów rozmieszczonych równomiernie na obszarze całego kraju, jest
nawiązana do 11 punktów europejskiej sieci EUREF-POL. Obliczenia i wyrównanie zostały wykonane za pomocą metody opracowanej w CBK, wy-
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korzystującej pakiety programów dostarczonych przez Obserwatorium
Astronomiczne Uniwersytetu w Bern (software „berneński”). Realizacja
sieci Polref umożliwiła wykonanie map i prowadzenie wszelkich prac geodezyjnych w układzie współrzędnych wspólnym z krajami Unii Europejskiej i odpowiadającym światowemu układowi WGS 84.
Centrum Badań Kosmicznych PAN (1996)

Opracowano system obrazowej telekonsultacji neurochirurgicznej. System, usprawniający kontakt konsultanta z operatorem, znalazł zastosowanie w kilku szpitalach woj. mazowieckiego. Jest bardzo prosty i relatywnie
tani. Daje możliwość lepszej ochrony danych medycznych.
Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN (1996)

Opracowano półprzewodnikowe czujniki stężenia jonów wodorowych
(pH) – ISFETy. Wdrożenie w skali małoseryjnej w Instytucie Technologii
Elektronowej w Warszawie
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN (1996)

Opracowano teorię opisującą zjawiska zachodzące przy odrywaniu lub
podnoszeniu obiektów od nawodnionego podłoża, w tym od dna zbiorników wodnych. Teoria ta wyjaśnia niektóre zjawiska o praktycznym znaczeniu, np. przy podnoszeniu wraków statków, łodzi podwodnych, fundamentów platform wiertniczych itd. Teorię zastosowano do zaprojektowania
nowego typu umocnienia dna w portach. Dzięki uwzględnieniu sił ssania
zaprojektowano umocnienie bardziej ekonomiczne od stosowanych tradycyjnie. Prototyp umocnienia wykonano w Porcie Gdańskim.
Instytut Budownictwa Wodnego PAN (1996)

Opracowanie założeń technologicznych węzła rozkładu surowców tytanowych kwasem siarkowym dla ilmenitu australijskiego i szlaki z RPA.
Opracowanie technologii dla Zakładów Chemicznych „Police” SA pozwalającej na zmniejszenie ilości odpadów produkcyjnych.
Instytut Ekologii PAN (1996)
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Wdrożono w ITAM Zabrze system wspomagania diagnostyki ortodontycznej Orcan.
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN (1996)

Opracowano wariant mokrej metody wapniakowej odsiarczania spalin
i uruchomiono produkcję typoszeregu instalacji odsiarczania tą metodą.
Umożliwiło to budowę doświadczalno-prototypowej instalacji w pełnej skali
technicznej, oddanej do użytku w 1996 roku w Ciepłowni „APC-Metalchem”
SA w Opolu. Zweryfikowano założenia, dopracowano rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne oraz opracowano pełny wariant procesowy instalacji. Opracowano też typoszereg instalacji odsiarczania spalin tą metodą dla
ciepłowni przemysłowych i komunalnych. Wdrożono przemysłową instalację w Ciepłowni Miejskiej w Żywcu oraz w spalarni odpadów Rafinerii „Jedlicze” i w Ciepłowni Miejskiej w Raciborzu.
Instytut Inżynierii Chemicznej PAN (1996)

Opracowano geologiczne i ekonomiczne aspeky wykorzystania wód termalnych w rejonie Jelenia Góra – Cieplice. Przedstawiono m.in. koncepcję
zagospodarowania wód i ciepła odpadowego Zarządowi Miasta Jelenia Góra.
Instytut Nauk Geologicznych PAN (1996)

Przy współpracy z Elektrownią „Bełchatów” opracowano i wybudowano filtr elektromagnetyczny FM-1000 o wydajności 1000 m3/h. W wyniku
zastosowania filtra do oczyszczania kondensatu głównego w układzie parowo-wodnym bloku nr l o mocy 360 MW w Elektrowni „Bełchatów” uzyskano: zmniejszenie zużycia węgla w przeliczeniu na wyprodukowanie l
kWh energii elektrycznej, związane z eliminacją osadów żelazotlenkowych
na powierzchniach wymiany ciepła; szybsze zsynchronizowanie bloku po
postoju awaryjnym lub planowym, a tym samym szybsze wejście bloku do
normalnej eksploatacji, zmniejsza ilość wody zużywanej na płukanie układów bloku oraz ilość węgla i mazutu zużywanych przez blok w czasie uruchamiania; mniejsze zanieczyszczenie tlenkami żelaza mas jonowymiennych
w wymiennikach jonitowych, co wydłuża okres pomiędzy kolejnymi regeneracjami mas, a tym samym zmniejsza koszty regeneracji mas jonowymien-
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nych; aktywację polem magnetycznym kondensatu, w wyniku czego m.in.
woda charakteryzuje się znacznie mniejszą korozyjnością, co z kolei wpływa na mniejsze zużycie korozyjne układu rurowego regeneracji wysokoprężnej podgrzewaczy wody i rur ekranowych kotła.
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN (1996)

Stan jakości wody Zbiornika Goczałkowickiego, zagrożenia, perspektywy, ochrona (dla Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach). Badania dotyczyły ochrony jakości wody zgromadzonej w wodociągowym Zbiorniku Goczałkowickim. Aby powstrzymać postępującą
eutrofizację, a następnie rekultywować silnie zanieczyszczony zbiornik zaproponowano: chronić zbiornik przed spływem do zlewni azotu i fosforu,
stworzyć w cofce zbiornika płytkie rozlewisko typu wetland, uporządkować gospodarkę ściekową, utrzymać w zbiorniku wysoki poziom lustra
wody, odpływ wody ze zbiornika prowadzić upustami dennymi, chronić populację ryb drapieżnych i wprowadzić systematyczne zarybianie niektórymi gatunkami ryb, prowadzić intensywne odłowy selektywne ryb i zwiększyć wielkość połowów gospodarczych.
Zakład Biologii Wód PAN (1996)

Analiza diagnostyczna Centrali PGNiG i projekt reorganizacji dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA.
Instytut Badań Systemowych PAN (1996–1998)

Colostrinin® (kompleks polipeptydowy, bogaty w prolinę, z siary owiec).
Opracowano technologię izolacji i obecnie prowadzone są próby kliniczne
preparatu w celu wdrożenia jako leku o właściwościach immuno- i psychotropowych. Preparat znajdzie zastosowanie między innymi w leczeniu choroby Alzheimera.
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN (1996–1998)

Analiza wybranych masywów krystalicznych Sudetów i skał magmowych
Niżu Polskiego pod kątem możliwości składowania odpadów promieniotwór-
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czych, wykonana we współpracy z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN dla Państwowej Agencji Atomistyki.
Instytut Nauk Geologicznych PAN (1996–1998)

Skaner wiązki laserowej laserów dużej mocy. Skaner przeznaczony jest
do badania w czasie rzeczywistym przestrzennych rozkładów natężenia
promieniowania wiązek laserowych 10,6 mm. Urządzenie jest przeznaczone do monitoringu oraz kontroli jakości procesów technologicznych z użyciem wiązek laserowych. Wdrożenie do produkcji: w firmie „IMPlaser”,
Gdańsk.
Instytut Maszyn Przepływowych PAN (1996–2000)

Analiza zmian dynamiki i termiki jeziora pod wpływem pracy elektrowni szczytowo – pompowej na przykładzie Jeziora Żarnowieckiego. Analizowano stany wody i prądy, zmienione pod bezpośrednim wpływem zrzutów
i poborów wody oraz termikę jeziora, która jest zależna od dynamiki jego
wód. Zastosowano analizę porównawczą opartą na danych pomiarowych
(z lat 1973–1989) oraz wynikach z obliczeń opracowanym modelem matematycznym. (Dla Elektrowni Wodnej Żarnowiec).
Opracowanie szczegółowych wytycznych do zaprojektowania docelowego rozwiązania zabudowy hydrotechnicznej toru wodnego Świnoujście –
Szczecin. Zakres prac obejmował określenie hydrodynamiki i jakości wód
(zasolenie) w rozpatrywanym rejonie w stanie obecnym i po wykonaniu
projektowanych prac modernizacyjnych oraz współudział w opracowaniu
optymalnych koncepcji rozwiązań hydrotechnicznych. Przeprowadzono
obliczenia za pomocą modelu matematycznego ESTURO. W celu określenia szczegółowych rozwiązań zabudowy hydrotechnicznej zbudowano model hydrauliczny, na którym przeprowadzono badania. Zaproponowane rozwiązania są już realizowane. (Dla Urzędu Morskiego w Szczecinie, Biura
Projektów Budownictwa Morskiego „Bimor” w Szczecinie).
Instytut Budownictwa Wodnego PAN (1996–2002)

Dla specyficznych pomiarów (prowadzonych np. przez służby ochrony
środowiska, inspekcji ochrony pracy, itp.) opracowano mikroprocesorowy
anemometr skrzydełkowy typu mAS3 przeznaczony do pomiarów w gorących strugach, o temperaturze do 200°C.

81

82

Wyniki 1992–2002

Mikroprocesorowy anemometr
skrzydełkowy typu mAS3

Instytut Mechaniki Górotworu PAN (1996–2002)

Opracowano i zastosowano w Klinice Kardiochirurgii w Zabrzu i Bydgoskiej Akademii Medycznej urządzenie do zewnętrznego wspomagania pracy serca oraz do terapii niedrożnych naczyń żylnych i limfatycznych.
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN (1997)

Badania genów człowieka ulegających specyficznej ekspresji w nowotworach piersi. Opracowano metodę wykrywania mutacji w genach BRCA1
i BRCA2 związanych z występowaniem nowotworów piersi i jajników,
opartą na badaniach konformacyjnych pojedynczych nici DNA (SSCP).
Przeprowadzono badania kobiet populacji wielkopolskiej, wykrywając nowe
mutacje oraz polimorfizmy w genach i określając grupy ryzyka wystąpienia nowotworu. Metoda została zaadaptowana dla badań prowadzonych przez Zakład Immunologii Nowotworów Akademii Medycznej w Poznaniu.
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (1997)

Zasady ochrony starych drzew z uwzględnieniem zachowania ciągłości
pokoleń na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Białowieska. Opracowane zasady były podstawą wydania decyzji o ochronie starych
drzew, ich inwentaryzacji i wprowadzeniu na listę drzew pomnikowych Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Wdrożono przez Lasy Państwowe.
Racjonalizacja metod zagospodarowania, przebudowy i ochrony zadrzewień w strefie ochronnej Huty Miedzi w Legnicy. Opracowano zasady pielęgnacji, prowadzenia cięć i ochrony zadrzewień w strefie ochronnej Huty
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oraz wytyczne do prac zadrzewieniowych i sposoby pielęgnacji zadrzewień
w rejonach przemysłowych Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego.
(Dla Huty Miedzi w Legnicy).
Instytut Dendrologii PAN (1997)

Opracowanie technologii otrzymywania pigmentów żelazowych dla Zakładów Chemicznych „Police” SA. Technologia przeznaczona do barwienia
nawozów sztucznych w celu ich łatwego rozróżniania.
Przygotowanie biopreparatu grzyba owadobójczego Beauveria bassiana
działającego przeciw pędrakom chrabąszcza majowego. Preparat posłużył
do ochrony szkółek leśnych i upraw rolnych przed masowym pojawem szkodników. (Dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie i dla
Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Urzędu Wojewódzkiego
w Lublinie).
Instytut Ekologii PAN (1997)

Studia nad problematyką podziału administracyjnego kraju. Aspekt przestrzenny (dla Marszałka Senatu RP, wykorzystane w pracach nad reformą
podziału administracyjnego kraju).
Przyrodnicze podstawy opracowania optymalnej koncepcji zagospodarowania obszaru doliny dolnej Wisły. W Instytucie opracowano zagadnienia z zakresu geomorfologii, hydrologii, geobotaniki i ekologii. Odbiorca –
CBSiPBW „Hydroprojekt” i Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (1997)

Zaproponowano metodę wyznaczania parytetu importowego węgla energetycznego. Za parytet importowy węgla kamiennego energetycznego przyjmuje się średnią cenę węgla sprowadzanego drogą morską do Polski z wybranych krajów – głównych eksporterów, przeliczoną dla parametrów węgla
normatywnego. Jest to maksymalna cena, jaką może osiągnąć krajowy węgiel dla energetyki, aby móc konkurować z węglem importowanym. Parytet
importowy na 1998 r. wyznaczony metodą PAN(GJ) został zaakceptowany
przez zespół górniczo-energetyczny pracujący nad koncepcją uregulowania
wzajemnych relacji cenowych pomiędzy energetyką zawodową i górnictwem
węgla kamiennego.
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (1997)
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Opracowano metody analizy obrazów dla potrzeb badań mechanoskopijnych i wdrożono je w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy,
jako podstawę stanowiska komputerowego wspomagania analiz mechanoskopijnych.
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN (1997)

Wdrożenie procesu „Swingtherm” redukcji tlenków azotu z użyciem
nowego katalizatora tlenkowego w Zakładach Chemicznych „Nitro-Chem”
w Bydgoszczy.
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN (1997)

Przy współpracy z „Ekokoksem” Zabrze oraz Kombinatem Koksochemicznym „Zabrze” opracowano technologię i bioreaktor, które zostały wdrożone
w koksowni Radlin (oczyszczalnia o wydajności 27 m3/h) oraz w koksowni „Knurów” (oczyszczalnia o wydajności 12 m3/h). Zawartość zanieczyszczeń w ściekach koksowniczych obniżono o następujące wartości: fenole
lotne o 99,9%, cyjanki o 80%, siarczki o 80%, amoniak o 75%. Opracowano również prototypowy zespolony reaktor biochemiczny do oczyszczania
poprocesowych wód koksowniczych o wydajności nominalnej 9m 3/h. Przeprowadzono badania przemysłowe reaktora obejmujące w szczególności:
ocenę techniczno-konstrukcyjną wybudowanego reaktora biochemicznego,
badania hydrodynamiki reaktora, badania technologiczne reaktora na wytworzenie „aktywnej” biomasy drobnoustrojowej i osiąganych parametrów
pracy. Wdrożenie: Kombinat Koksochemiczny „Zabrze”.
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN (1997)

Nadzór geologiczny i hydrogeologiczny pogłębionego otworu C-1 w Cieplicach Zdroju. Wynikiem było uzyskanie z głębokości 2002,5 m samowypływu wody termalnej o temperaturze 87°C przydatnej jako surowiec leczniczy i ekologiczny nośnik energii cieplnej. Odbiorca: Urząd Miejski
w Jeleniej Górze – dla potrzeb miejscowego lecznictwa sanatoryjnego, rekreacji i dla celów grzewczych.
Instytut Nauk Geologicznych PAN (1997–1998)

Dla potrzeb koncernu „ABB Zamech” w Elblągu opracowano oryginalny wzbudnik drgań mechanicznych dużej mocy w zastosowaniu do turbo-
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zespołów energetycznych. Służy on do określania metody badań ekstremalnych współczynników sztywności tłumienia podpór łożyskowych i ich fundamentów. Urządzenie to wraz z całym układem regulacji jest obecnie szeroko stosowane przez koncern „ABB Zamech” w Elblągu w polskich
elektrowniach dużej mocy. Wzbudnik dużej mocy WZB 20 był stosowany
praktycznie przy każdej modernizacji bloków energetycznych robionych
przez „ABB – Zamech” Ltd. ( a następnie Alstom Power).
Instytut Maszyn Przepływowych PAN (1997–2000)

Rozpoczęte w drugiej połowie lat sześćdziesiątych sejsmiczne badania
litosfery Ziemi zintensyfikowano w latach 1997–2002. W szczególności zrealizowano z inicjatywy polskiego zespołu IGF PAN na obszarze Europy
Centralnej dwa międzynarodowe eksperymenty sejsmiczne Polonaise’97
i Celebration 2000, z udziałem 30 instytucji z 13 krajów europejskich oraz
z USA i Kanady. Są to największe przedsięwzięcia badawcze tego typu w geofizyce światowej. Otrzymane wyniki badań struktury litosfery Ziemi do
głębokości 50–100 km mają unikatowe znaczenie i stanowią podstawę dla
określenia struktury i ewolucji geologicznej. Uzyskane wyniki mają także
wybitne znaczenie praktyczne dla górnictwa naftowego.

Szkic geotektoniczny obszaru badań głębokich struktur litosfery Ziemi kontynentu
europejskiego w programach międzynarodowych eksperymentów sejsmicznych:
Polonaise’97 i Celebration 2000
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Przykłady modeli skorupy ziemskiej otrzymanych w eksperymencie Polonaise’97
M – dolna granica skorupy ziemskiej (granica Moho), P4 – model tomograficzny dla profilu P4;
P2 – model promieniowy dla profilu P2, 6.40,7.00... prędkości fal sejsmicznych w km/s; 6, 7,
8 ... – izolinie jednakowych prędkości fal sejsmicznych w modelu tomograficznym P4.

Instytut Geofizyki PAN (1997–2002)

Opracowanie nowej wersji systemu komputerowego PANSHIP. System
stanowi tak zwany numeryczny basen modelowy. Za pomocą systemu analizować można wpływ kształtu kadłuba i pracy śruby napędowej na opór,
właściwości napędowe, kształtowanie się opływu wybranych części kadłuba. Jest wykorzystywany od kilku lat w Centrum Techniki Okrętowej.
W systematyczny sposób jest modernizowany i uzupełniany o nowe możliwości obliczeniowe. W latach 2001–2002 system uzupełniono o prognozowanie pola prędkości za kadłubem rzeczywistym z uwzględnieniem pracującej śruby.
Instytut Maszyn Przepływowych PAN (1997–2002)
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Opracowano nową metodę leczenia zaburzeń przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego, polegającą na połączeniu komór bocznych lub komory III-ej
mózgu drenem bezzastawkowym. Metoda, skutecznie przeciwdziałająca
skutkom ubocznym tych zaburzeń, szczególnie zespołowi wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego, jest stosowana w bardzo wielu ośrodkach neurochirurgicznych.
Komputerowy system do rehabilitacji kontrolowanym treningiem fizycznym sterowanym rytmem serca. Miejsce wdrożenia: Zespół SanatoryjnoUzdrowiskowy „Arka-Mega”, Kołobrzeg.
Program do jednokanałowej rejestracji zintegrowanej aktywności mięśnia bródkowo-gnykowego. Miejsce wdrożenia: Akademia Medyczna w Warszawie i Bydgoszczy.
Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN (1998)

Opracowano i wdrożono w ponad 40 poradniach psychologiczno-pedagogicznych i placówkach oświatowych w Polsce system PROLEXIA do oceny rozwoju umiejętności czytania, opierający się na ocenie ruchu oka w trakcie skanowania linii tekstu.
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN (1998)

Analiza mutacji w ludzkich czynnikach krzepnięcia krwi. Opracowano
metodę detekcji defektów genetycznych (mutacje typu Leiden) odpowiedzialnych za nieprawidłości krzepnięcia krwi. Metoda pozwala na wykrywanie
homozygotycznych i heterozygotycznych nosicieli tego rozpowszechnionego i groźnego dla życia defektu. Opracowany test zastosowano do badania
pacjentów w Klinice Hematologii Akademii Medycznej w Poznaniu.
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (1998)

Opracowanie metod biologicznego zwalczania szkodników upraw buraka cukrowego z wykorzystaniem grzybów owadobójczych (dla Wojewódzkiego Związku Plantatorów Roślin Okopowych w Lublinie) oraz metod
zwalczania szkodników lasów (dla nadleśnictwa Chotyłów).
Opracowanie i wdrożenie do produkcji biologicznej oczyszczalni ścieków
„Ekopan” dla Konsorcjum „Hydrobudowa”. Małe biologiczne oczyszczalnie
ścieków uruchomione zostały w wielu miejscach w kraju.
Instytut Ekologii PAN (1998)
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Poprawa reprodukcji i optymalizacja sztucznych lęgów i technologii
wychowu ptaków w krajowych warunkach fermowych chowu strusi. Wdrożono na fermach strusi należących do firmy „Armet”.
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN (1998)

Opracowano system bilansowania dostaw węgla kamiennego dla potrzeb
długoterminowego programowania rozwoju podsystemu wytwarzania energii elektrycznej. Podstawą dla konstrukcji modelu podaży był opracowany
w IGSMiE PAN model górnictwa węglowego, który przygotowano dla celów modelowania pozyskania węgla oraz analiz efektów restrukturyzacji
górnictwa. W modelu bilansowania analizowane są szczegółowe zagadnienia dostaw węgla dla elektrowni, w szczególności problem powiązania elektrowni i kopalń. Ważkim zagadnieniem jest limitowanie poziomu emisji
pyłów i gazów z elektrowni. Opracowany zestaw współpracujących ze sobą
modeli pozwala na przeprowadzenie wielowariantowych obliczeń uwzględniających szereg opcji rozwojowych sfery pozyskania i użytkowania węgla
kamiennego w elektrowniach. System ten jest obecnie wykorzystywany
w PSE SA dla długoterminowego programowania rozwoju wytwarzania
energii elektrycznej.
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (1998)

Katalizator tlenkowy do pełnego utleniania zanieczyszczeń organicznych
zawierających azot. Oczyszczanie przemysłowych gazów odlotowych z zanieczyszczeń organicznych polega na ich utlenianiu do CO2 i H2O metodami termicznymi lub katalitycznymi. Zastosowano go m.in. w Zakładach
Wyrobów Powlekanych „Sanwil” SA w Przemyślu do oczyszczania gazów
odlotowych zawierających dwumetyloformamid emitowanych w procesie
produkcji sztucznej skóry.
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchniowych PAN (1998)

W kooperacji z Instytutem Technologii Materiałów Politechniki Poznańskiej, Tłoczni Metali „Pressta”, Instytutem Metali Nieżelaznych w Skawinie oraz Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej opracowano technologię produkcji korpusu rakiety oraz technologię produkcji
korpusu kół do pojazdu opancerzonego.
W kooperacji z Instytutem Metali Nieżelaznych w Gliwicach i Walcownią Metali „Łabędy” powstała technologia produkcji taśm wąskich. Wdrożo-
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no ją jako innowacyjną do wytwarzania taśm mosiężnych przeznaczonych do
produkcji amunicji strzeleckiej w Zakładach Metalowych „Mesko” w Skarżysku-Kamiennej. Produkcję taśm podjęła Walcownia Metali „Łabędy”.
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN (1998)

Rekultywacja i zagospodarowanie parkowo-rekreacyjne zwałowiska
odpadów po kopalnictwie węgla kamiennego na terenie stawów Paciorkowce. Odtwarzanie gleb i dobór roślinności realizowano zgodnie z planami zagospodarowania terenu, projektem architektonicznym oraz wymogami, jakie stawia odpadowa skała karbońska wprowadzana do środowiska
przyrodniczego. Stwierdzono, że nawierzchnia trawiasta jest najkorzystniejszą formą zieleni dla takich warunków. Pełni ona funkcje glebotwórcze, przeciwerozyjne, dekoracyjne, użyteczne oraz ogranicza niekorzystny
wpływ składowanych odpadów na środowisko. Opracowano agrotechnikę
dla zakładania i utrzymania zbiorowisk trawiastych: dobór gatunków i odmian traw, nawożenie mineralne, zabiegi pielęgnacyjne i proces sukcesji
roślin. Opracowano też agrotechnikę uprawy nasion wytypowanej odmiany, przydatnej w procesie rekultywacji i zagospodarowania terenów pogórniczych. Wdrożenie: Nadwiślańska Spółka Węglowa – KWK „Piast”
w Bieruniu.
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN (1998)

Współpraca przy programie modernizacji wskaźników wilgotności
powietrza stosowanych do diagnostyki okładów pneumatycznych rakiet
przeciwlotniczych będących na wyposażeniu Wojska Polskiego. Opracowano zespół sterowania wskaźnika. Produkcję zmodernizowanego urządzenia
prowadzi Instytut Uzbrojenia w Zielonce.
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (1998)

Wdrożenie dwóch nowych produktów mleczarskich: mleka dietetycznego o obniżonej zawartości laktozy oraz słodkiego mleka bifido-acidofilnego.
Technologię nowych produktów dietetycznych wdrożono po raz pierwszy
w Polsce w Spółdzielni Mleczarskiej „Maćkowy” w Gdańsku. Produkcja tych
wyrobów umożliwia konsumpcję mleka, jako ważnego źródła wapnia i wartościowych składników odżywczych, ponad 30-procentowej grupie społeczeństwa polskiego, która z powodu nietolerancji cukru mlekowego – lak-
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tozy, nie może konsumować nie tylko mleka, ale również produktów zawierających mleko.
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN (1998)

Produkty i preparaty bioaktywne z nasion łubinu wysokoalkaloidowego. Opracowano i wykorzystano na skalę przemysłową technologię utylizacji nasion łubinów wysokoalkaloidowych w celu otrzymywania biologicznie aktywnych preparatów, jak: koncentraty białkowe – składnik mieszanek
pasz treściwych, produkty wysokobłonnikowe – źródło włókna dietetycznego, preparaty plonotwórcze w uprawie roślin, preparaty zawierające oligosacharydy rodziny rafinozy – potencjalne prebiotyki oraz preparaty alkaloidowe – naturalne środki ochrony roślin.
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (1998–2000)

Opracowano polski wariant procesu odsiarczania spalin metodą suchą
z nawilżaniem, tj. sposób i urządzenie do usuwania dwutlenku siarki ze spalin z wysoką sprawnością i przy ekonomiczne
uzasadnionym zużyciu sorbentu. Opracowaną
technologię wdrożono w Elektrowni „Rybnik”
SA do odsiarczania spalin pochodzących z bloków energetycznych nr 5 (1998 r.), nr 1
(1999 r.) i nr 6 (2000 r.). W wyniku wdrożenia uzyskano obniżenie nakładów inwestycyjnych w stosunku do planowanych pierwotnie
oraz efekty ekologiczne w postaci: 85% redukcji emisji SO2, tj. obniżenie ilości dwutlenku
siarki emitowanego do atmosfery o 6117 ton/
rok/blok, ograniczenia emisji pyłów o 416 ton/
rok/blok, ograniczenia zrzutu odsolin (woda
z chłodni kominowych) do rzeki Rudy
o 180 000 m3/rok/blok oraz ograniczenie emisji trójtlenku siarki, chlorków i fluorków.

Instalacja odsiarczania spalin w Elektrowni „Rybnik” SA

Instytut Inżynierii Chemicznej PAN (1998–2000)
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Cyfrowy układ pomiaru drgań kątowych łopat kierownic turbin wodnych
i pompoturbin. Oryginalny układ do dokładnego pomiaru przemieszczeń
kątowych opracowano dla potrzeb energetyki wodnej. Z uwagi na zastosowanie pozbawionego szumów, cyfrowego sposobu przetwarzania sygnałów
pomiarowych układ ten umożliwia pomiar kąta obrotu z dokładnością 0.003
stopnia. Do końca 2000 r. został on zastosowany w czterech największych
elektrowniach wodnych w Polsce: ESP Żarnowiec, ESP Porąbka – Żar, ESP
Solina i EW Dychów. Wyniki pomiarów uzyskane za pomocą tego urządzenia pozwalają na poprawę projektowania łożysk (lepszy dobór materiału),
głównie poprzez uwzględnienie pomijanego wcześniej istotnego składnika
drogi tarcia, związanego z drganiami łopat kierownic.
Instytut Maszyn Przepływowych PAN (1998–2000)

Program do analizy widmowej sygnału EEG rejestrowanego u szczura.
Miejsce wdrożenia: Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Zakład
Toksykologii, Warszawa.
Program DIS umożliwiający poddanie wyników analizy sygnału metodą
FFT analizie statystycznej. Miejsce wdrożenia: Wojskowy Instytut Higieny
i Epidemiologii, Zakład Toksykologii, Warszawa.
Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN (1999)

Stocznia Gdynia SA – analiza diagnostyczna systemu zarządzania Stoczni Gdynia SA; projekty reorganizacji; wariantowe projektowanie struktury
organizacyjnej. Opracowano i wdrożono Komputerowo Wspomagany System Zarządzania Stocznią Gdynia SA.
Instytut Badań Systemowych PAN (1999)

Opracowano i wprowadzono do praktyki medycznej w kilku klinikach
(m.in. Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
Instytut Kardiologii w Aninie) metody diagnostyczne wydolności układu
krążenia, oparte na pomiarach laserowo-dopplerowskich mikroukrwienia
tkanki, głównie obszarów podskórnych, i pomiarach spektroskopowych
utlenowania tkanek – głównie mózgowych.
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN (1999)
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Rejestracja odmiany pszenżyta KAZO w roku 1999 we współpracy ze
Stacją Hodowli Roślin Szalejewo, na bazie rodu PAN 366, wprowadzonego
na drodze mutagenezy.
Instytut Genetyki Roślin PAN (1999)

Opracowano koncepcję i system ujmowania biogazu ze składowiska odpadów komunalnych w Skawinie. Biogaz ten zwiększa efekt cieplarniany,
zatem jego ujmowanie jest celowe już w pierwszych okresach eksploatacji
składowiska. Łączne zasoby biogazu ze składowisk odpadów komunalnych
wynoszą około 40 mld m3, jednak ze względów technicznych zasoby przemysłowe można szacować na około 10 mld m3. Zaprojektowany i wykonany w Skawinie system odgazowania składowiska odpadów komunalnych
składa się z zespołu studni odgazowujących, sieci gazociągów oraz stacji
ujmowania biogazu. Przewiduje się montaż urządzeń do gospodarczego
wykorzystania biogazu (agregaty prądotwórcze, kotły gazowe). Stacja ujmowania biogazu, wykonana według standardów obowiązujących w kopalniach, składa się z dwóch kontenerów. W pierwszym wbudowano sprężarkę – dmuchawę z armaturą gazową, pochodnią do spalania nadmiaru
biogazu, urządzeniami elektrycznymi i pomiarowymi. Drugi kontener mieści
urządzenia elektroniczne do przetwarzania sygnałów pomiarowych, sterowania i zasilania energią elektryczną. Stacja działa automatycznie i bezobsługowo, regulowana przez sterownik zaprogramowany według założonych
algorytmów sterowania i kontroli pracy urządzeń wykonawczych. Wybór
programu oparto na ciągłym pomiarze zawartości metanu w biogazie.
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (1999)

PEGAZ (ver. 1.3.8). System umożliwiający uruchamianie agentów oraz
usług w warunkach rzeczywistych i symulowanych (implementacja w języku Java) – oryginalne i nowe rozwiązania w dziedzinie architektury agenta
oraz programowania mobilnych agentów.
System ekspercki: przydatność kandydatów na pilotów wojskowych. Do
budowy systemu posłużono się różnymi metodologiami odkrywania wiedzy z danych (data mining), z których trzy stanowią oryginalny i zaimplementowany dorobek Instytutu: eksploracja danych i system generacji reguł
InlenStar (wspólnie z ML Laboratory George Mason University, Fairfax,
USA); gradacyjna analiza statystyczna; sieci bayesowskie wraz z oryginalną implementacją. System powstał w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Po-
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wietrznych w Dęblinie i służy wspomaganiu selekcji kandydatów na pilotów wojskowych.
Instytut Podstaw Informatyki PAN (1999)

Wpływ energii cieplnej wód geotermalnych na dynamikę przemian właściwości fizykochemicznych i biologicznych gleb Podhala oraz na natężenie
procesów fizjologicznych roślin uprawnych. Przeprowadzone badania pozwoliły na poznanie dynamiki zmian podstawowych właściwości fizycznych
i chemicznych podgrzewanej gleby oraz zmienności w zakresie wzrostu,
rozwoju i plonowania upraw roślinnych. Podgrzewanie gleby ciepłem pochodzącym z wód geotermalnych pozwala na znaczne wydłużenie sezonu
wegetacyjnego roślin uprawianych pod osłonami, a tym samym na podjęcie
upraw przed- i poplonowych oraz uzyskanie przyśpieszenia plonowania
o 5–19 dni. Wdrożenie (w skali półtechnicznej): Urząd Gminy Bańska
k/Zakopanego.
Ocena rozmiarów dewastacji powierzchni ziemi w obszarze aglomeracji
górnośląskiej przy zastosowaniu metod teledetekcyjnych i badań naziemnych. Na podkładzie wielobarwnej mapy prezentującej stan i zmiany środowiska geograficznego Bytomia, z wykorzystaniem wyników badań terenowych
oraz interpretacji zdjęć lotniczych przeprowadzono ocenę przekształceń
gruntów. Porównanie trzech stanów użytkowania (1973, 1987, 1996) pozwoliło na określenie rozmiarów przekształceń oraz ocenę postępujących
zmian dewastacyjnych. Odbiorca wyników: Urząd Miejski w Bytomiu.
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN (1999)

Opracowano i wdrożono w ZD „Chemipan” oryginalną technologię
wytwarzania 2-hydroksykarbazolu, która obejmuje procesy syntezy i wydzielania 2-hydroksycykloheksanonu i 2-hydroksykarbazolu. Ten ostatni,
nie wytwarzany dotąd w świecie na większą skalę, jest obecnie przedmiotem intensywnych badań prowadzonych przez najpoważniejsze firmy farmaceutyczne jako podstawowy surowiec dla nowych leków. Proces wdrożono w skali umożliwiającej wytwarzanie 5 t 2-hydroksycykloheksanonu
i 1 t 2-hydroksykarbazolu rocznie.
Instytut Chemii Fizycznej PAN (1999–2001)

Opracowano i wydano „Komputerowy atlas geograficzny Polski”.
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (1999–2001)
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Opracowanie i wykonanie wzorca jednostki temperatury dla zakresu
niskich temperatur. Na tej podstawie Główny Urząd Miar zatwierdził wzorzec jako Państwowy Wzorzec Jednostki Temperatury dla zakresu 13.8 –
273.15 K. Na mocy międzynarodowych porozumień wzorzec posiada certyfikat międzynarodowy.
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN (1999–2001)

Opracowano katalog właściwości mechanicznych sypkich surowców spożywczych o szerokim zakresie rozdrobnienia materiału: od ziarna zbóż i nasion roślin uprawnych do proszków spożywczych. Katalog zawiera takie
właściwości mechaniczne, jak: cechy geometryczne, porowatość, gęstość,
współczynnik tarcia o materiały konstrukcyjne, kąt tarcia o materiały konstrukcyjne, kąt nasypu, kąt tarcia wewnętrznego, kohezja, indeks płynięcia, iloraz naporu oraz moduł sprężystości i stała Poissona. W przypadku
ziarna zbóż uwzględniono wpływ wilgotności, zaś w przypadku proszków
spożywczych wpływ naprężenia konsolidacji. Katalog może być wykorzystywany przy opracowywaniu założeń konstrukcyjnych i eksploatacyjnych
zbiorników do przechowywania rolniczych materiałów sypkich.
Instytut Agrofizyki PAN (1999–2002)

Nowoczesny system monitoringu zawartości powietrza w skraplaczach
turbin parowych 200 MW. Powietrze wpływa niekorzystnie na wymianę
ciepła przy skraplaniu pary. Opracowano system monitorowania zawartości powietrza w skraplaczu turbiny 200 MW. System składa się z oprzyrządowania do wykonywania pomiarów masowego natężenia przepływu, róż-

Schemat ideowy systemu monitoringu ilości powietrza
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nicy ciśnień, temperatur. Zastosowano mikroprocesorowy system zbierania
i przetwarzania danych. Oryginalność systemu polega na użyciu przyrządów pomiarowych własnej konstrukcji bardzo wysokiej klasy. System z powodzeniem zastosowano na trzech blokach o mocy 200 MW każdy w Elektrowni „Turów”. System jest bardzo przydatny w połączeniu z programem
diagnostycznym DIAGAR. Obecnie kończone są oprzyrządowania następnych 15 bloków.
Instytut Maszyn Przepływowych PAN (1999–2002)

Opracowanie i uruchomienie niezależnej Polskiej Atomowej Skali Czasu TA(PL). W Obserwatorium Astrogeodynamicznym CBK PAN w Borowcu opracowano metodę porównań wielokanałowych GPS, która została użyta
do porównań między sobą ośmiu znajdujących się w Polsce cezowych zegarów atomowych (czterech w Głównym Urzędzie Miar, dwóch w Instytucie
Łączności i po jednym w Centrum Badawczo-Rozwojowym TP SA i w Obserwatorium Astrogeodynamicznym CBK w Borowcu). Na podstawie wyników tych porównań powstała, jako średnia ważona, Polska Atomowa Skala
Czasu TA(PL). Stabilność TA(PL) (l x l0-15) jest o rząd wielkości lepsza niż
uczestniczących w niej zegarów. TA(PL) powstała dzięki specjalnie opracowanemu algorytmowi (i oprogramowaniu), które zostały przygotowane
we współpracy z Międzynarodowym Biurem Miar i Wag (BIPM) w Paryżu.
W Europie takie skale czasu, oparte na zespołach zegarów, istnieją we Francji, we Włoszech i w Szwajcarii. Dane o polskiej TA(PL) są publikowane
od stycznia 2001 r. przez BIPM.
Centrum Badań Kosmicznych PAN (2000)

Silikonowy preparat chroniący materiały budowlane przed zwilgoceniem.
Idealny, ekologiczny, bezbarwny preparat chroniący materiały budowlane
przed nasiąkaniem wodą – nie likwidujący ich porowatości. Może być stosowany do zabezpieczania wszystkich typów materiałów budowlanych, jak
również wapieni i gipsów. Silfort opracowano przy współudziale Katedry
Geotechniki Politechniki Łódzkiej. Licencja udzielona Zakładowi Chemicznemu „Silikony Polskie” Sp. z o.o. w Nowej Sarzynie w 2000 roku.
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN (2000)

Komputerowy system do rehabilitacji kontrolowanym treningiem fizycznym sterowanym rytmem serca. Miejsce wdrożenia: Wojskowy Szpital Sa-
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natoryjno-Uzdrowiskowy Jubilat, Pracownia Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej, Ciechocinek.
Prototypowe urządzenie do ambulatoryjnej rejestracji sygnałów reograficznych – Reomonitor – opracowane w Zakładzie Fizjologii Stosowanej
IMDiK PAN jest wykorzystywane w badaniach naukowych, prowadzonych
w Instytucie Kardiologii w Warszawie, dotyczących porównania metody
echokardiograficznej z reograficzną, diagnostyki omdleniowej, kontroli stymulatorów wszczepianych i stymulacji przezprzełykowej.
Opracowano program modelowego, dziennego oddziału diagnostycznoterapeutycznego dla pacjentów z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona, a następnie taki modelowy oddział zorganizowano. Program został przyjęty jako standard przez branżową i regionalną kasę chorych, a na jego
podstawie zorganizowano trzy inne oddziały w kraju.
Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN (2000)

Wdrożenie do terapii logopedycznej nowatorskich metod leczenia zaburzeń mowy u pacjentów po wszczepieniu implantów ślimakowych. Dotyczy niekonwencjonalnych metod leczenia zaburzeń mowy u dorosłych i dzieci. Metody bazują na usprawnianiu pacjenta na poziomie „przedjęzykowym”
w czasowym opracowywaniu informacji, co daje transfer na funkcje i wyraźne ich usprawnianie. Współpraca z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu. Wdrożenie: Gmina Centrum.
Instytut Biologii Doświadczalnej PAN (2000)

Przechowywanie i przysposabianie do siewu nasion drzew i krzewów
pod kątem potrzeb szkółek kontenerowych i otwartych oraz Banku Genów.
Na podstawie 5-letnich badań opracowano „Znowelizowane wytyczne postępowania z nasionami buka zwyczajnego przechowywanymi przez 1 zimę
i długookresowo, z nasionami jodły pospolitej przechowywanej długookresowo, z nasionami dębu szypułkowego, jawora i lipy drobnolistnej” oraz
opracowano technologię termoterapii dla ochrony przed grzybami pasożytniczymi nasion gatunków ciężkonasiennych. Opracowania zostały wdrożone w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych, Leśnym Banku Genów
w Kostrzycy, Stacji Oceny Nasion i Stacji Kontroli Nasion.
Instytut Dendrologii PAN (2000)

Wyniki 1992–2002

Zwalczanie sinic i ich toksyn w wodach zalewu Zemborzyckiego – opracowanie i wdrożenie dla Zarządu miasta Lublina. Wdrożenie opracowanych
metod pozwoli zabezpieczyć Zlew – źródło wody pitnej dla Lublina przed
zakwitami sinic i negatywnym wpływem ich metabolitów na jakość wody
pitnej.
Instytut Ekologii PAN (2000)

Mapa administracyjna Polski w skali 1:500 000 w wersji analogowej.
Opracowanie mapy wykorzystywanej w pracach organów rządowych, na
zamówienie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Badania zbiornika włocławskiego w zakresie dynamiki mas wodnych na
tle wybranych elementów hydrometeorologicznych, zróżnicowania przestrzennego cech fizykochemicznych wody i osadów dennych, dynamiki
brzegów zbiornika, przebiegu zjawisk lodowych. Badania dostarczyły danych do prac nad zabezpieczeniem zbiornika włocławskiego oraz nad zabudową hydrotechniczną dolnej Wisły. Odbiorca – Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Włocławku.
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (2000)

Opracowano koncepcję i model optymalizacji wydobycia w Kopalni Węgla
Brunatnego „Konin”, z uwzględnieniem parametrów jakościowych węgla
dostarczanego do elektrowni. W KWB „Konin” węgiel wydobywany jest
w czterech odkrywkach: Pątnów, Jóźwin, Kazimierz i Lubstów. Kopalnia
ma również kilka udokumentowanych złóż, które są przewidziane do eksploatacji w przyszłości. Eksploatowany węgiel nie jest jednorodny, różnice
występują zarówno w samych odkrywkach, jak i między nimi. Podstawowymi charakterystykami jakościowymi węgla, istotnymi ze względu na jego
własności użytkowe dla odbiorcy – elektrowni – są: wartość opałowa, zawartość siarki i zawartość popiołu. Opracowano dwa modele odpowiadające poziomowi planowania dobowego i długoterminowego. Pierwszy optymalizuje urabianie oraz załadunek węgla, a następnie kieruje składy do
określonych grup odbiorców. Model stosuje metodę programowania mieszanego ze zmiennymi całkowitoliczbowymi i ciągłymi. Drugi z modeli ustala
optymalny rozkład eksploatacji odkrywek dla horyzontu 10-letniego.
Wykonano rekonstrukcję głębokiego otworu wiertniczego Mszczonów
IG-1 do celów ciepłowniczych. Otwór ten wykonany był w latach 1976–
1977, a następnie zlikwidowano na głębokości 4 119 m. Była to pierwsza
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w Polsce tego typu rekonstrukcja obejmująca dwa zadania: prace techniczne, w skład których weszły: prace wiertnicze i zabezpieczające stan techniczny odwiertu, udostępnienie strefy złożowej, instalacje i urządzenia eksploatacyjne; badania i testy złożowe obejmujące między innymi trzy cykle
pomiarów chłonności zestawem sond Production Log. Po wykonaniu prac
zabezpieczających uzyskano zadowalający stan techniczny odwiertu umożliwiający bezpieczną eksploatację wód oraz udokumentowano zasoby wód
geotermalnych o następujących parametrach: wydajność 60 m3/h, temperatura 41,5oC, mineralizacja 490 mg/dm3. Wyniki te potwierdziły oczekiwania i były podstawą do prac nad zagospodarowaniem tych wód w ciepłownictwie i do celów konsumpcyjnych. W efekcie wody termalne pozyskiwane
z tego odwiertu są wykorzystywane w trzecim w Polsce Zakładzie Geotermalnym w Mszczonowie, będąc elementem skojarzonego systemu ciepłowniczego pracującego z zastosowaniem absorpcyjnej pompy ciepła i kotłów
gazowo-olejowych niskotemperaturowych.
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (2000)

Wdrożenie użytkowe w ITAM Zabrze komputerowego systemu wspomagania diagnostyki układu okulometrycznego. Wdrożenie do produkcji
w firmie „Uniprod” w Gliwicach rozszerzonej wersji systemu do pomiaru
ruchu oka.
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN (2000)

System diagnostyczny DT 200-1 turbozespołu 200 MW. System diagnostyczny DT 200-1 został wdrożony w Elektrowni „Kozienice” na bloku nr 7.
Jest to pierwszy polski system nadzoru eksploatacyjnego turbozespołów
dużej mocy III generacji, tzn. wykorzystujący elementy sztucznej inteligencji. System ten został uruchomiony, przeszedł pomyślnie próby eksploatacyjne i został wdrożony.
Instytut Maszyn Przepływowych PAN (2000)

Metoda gradacyjnego clusteringu wraz z oprogramowaniem służy do
wykrywania ukrytych struktur w dwuwymiarowych tablicach danych,
umożliwiając jednocześnie ich syntetyczną charakterystykę. Wykorzystanie: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Wydział Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu w Cambridge, finansowany przez ESRC (Economic
and Social Research Council), Instytut Podstawowych Problemów Techni-
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ki PAN oraz Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo w Warszawie.
EROS – system ekspercki do optymalizacji w czasie rzeczywistym poboru mocy z sieci elektrowni, minimalizujący lokalne poziomy zanieczyszczeń
środowiska. Wykorzystany przez Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska
Politechniki Warszawskiej.
Instytut Podstaw Informatyki PAN (2000)

Opracowanie technologii i urządzeń do poprawy jakości wody w przemysłowych obiegach chłodzenia wyposażonych w chłodnie kominowe. Zastosowanie układu w przemysłowych obiegach chłodzenia niesie korzyści
bezpośrednie związane ze zmniejszeniem awaryjności przemysłowych obiegów chłodzenia i wyeliminowaniem kosztownych środków chemicznych
stosowanych do kondycjonowania wody w tych obiegach. Korzyści pośrednie, ściśle związane z ekologią i ochroną środowiska to: zmniejszenie ilości
zanieczyszczeń wymagających neutralizacji oraz zmniejszenie ilości ścieków. Wdrożenie: Huta „Częstochowa”.
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN (2000)

Opracowanie i wdrożenie programów komputerowych IZOTER i DIATER.
Opracowano oryginalne programy komputerowe do analizy własności statycznych i dynamicznych poprzecznych łożysk ślizgowych dużych maszyn
energetycznych. Programy te umożliwiają obliczenia łożysk ślizgowych dla
dowolnej geometrii szczeliny smarnej oraz dla złożonych warunków obciążeń zewnętrznych (obciążenia statyczne i dynamiczne) oraz różnorodnych
warunków smarowania. Programy bazują na uproszczonym (IZOTER) i złożonym (DIATER) modelu wymiany ciepła w łożysku. Model diatermiczny
umożliwia przestrzenny opis wymiany ciepła w filmie smarnym oraz
w panwi i z otoczeniem. Programy zostały dostosowane do aplikacji przemysłowych i uzupełnione łatwą i szybką grafiką. Wdrożono: w Biurze Konstrukcyjnym ABB-Zamech Ltd. w Elblągu, sprzedano dla służb serwisoworemontowych Elektrowni „Kozienice”, przekazano nieodpłatnie Politechnice
Śląskiej (Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn), Akademii Górniczo-Hutniczej (Wydział Inżynierii Mechanicznej), Politechnice Gdańskiej (Katedry
Eksploatacji Maszyn) oraz rozesłano wersję uproszczoną programów o nazwie ADIAB poprzez Internet do kilkudziesięciu użytkowników w całej
Polsce.
Instytut Maszyn Przepływowych PAN (2000–2001)
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Wykorzystanie metody emisji akustycznej i badań wytrzymałościowych
do charakterystyki bulw ziemniaka wybranych odmian z przeznaczeniem do
przetwórstwa. Wdrożono w pracach Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji
Roślin w Zakładzie Przechowalnictwa i Przetwórstwa Ziemniaka w Jadwisinie.
Instytut Agrofizyki PAN (2000–2002)

Firma TopGaN Sp. z o.o. utworzona została dla wykorzystania technologii wysokociśnieniowej krystalizacji bezdefektowych kryształów GaN,
epitaksji struktur kwantowych oraz wytwarzania przyrządów półprzewodnikowych opracowanych w CBW PAN. Firma rozpoczęła produkcję i sprzedaż półprzewodnikowych laserów niebieskich i zamierza się specjalizować
w półprzewodnikowych laserach średniej i dużej mocy – unikatowych w skali światowej oraz w produkcji źródeł światła ultrafioletowego.

Struktura warstwowa na podłożu monokryształu azotku galu otrzymana metodą
homoepitaksji w TopGaN

Niebieskie światło diody laserowej wytworzonej przez TopGaN

Centrum Badań Wysokociśnieniowych PAN (2001)
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Analiza diagnostyczna systemu zarządzania Głównego Urzędu Ceł; projekty reorganizacji; wariantowe projektowanie struktury organizacyjnej.
Opracowano informatyczny system zarządzania zasobami ludzkimi, przepływem informacji i wspomagania procesów organizacyjnych w służbie
celnej.
Instytut Badań Systemowych PAN (2001)

Operat ochrony ekosystemów wodnych dla Parku Narodowego Bory
Tucholskie oraz Narwiańskiego Parku Narodowego opracowany i przekazany dyrekcji obu parków.
Instytut Ekologii PAN (2001)

Opracowano model geotechniczny górotworu dla potrzeb tunelu komunikacyjnego w Lalikach k/Zwardonia. Wyniki badań mają posłużyć do racjonalnego zaprojektowania i wykonania tunelu, w szczególności do określenia sposobu drążenia wyrobiska, rodzaju obudowy, sposobu zabezpieczenia
wyłomów, zakresu niezbędnego monitoringu geotechnicznego. Trasa tunelu przechodzi przez zbocze Sobczakowej Góry w utworach fliszu karpackiego na długości około 850 m. Tunel projektowany jest dla trzech pasów
ruchu i przekroju poprzecznego w świetle obudowy około 105 m 2.
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (2001)

Wdrożono do użytku w Zakładzie Ortodoncji Śląskiej Akademii Medycznej system komputerowej analizy deformacji twarzoczaszki w oparciu o teleradiogramy.
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN (2001)

Technologia wytwarzania spoiwa krzemianowego o szerokim zakresie
zastosowań, w szczególności w odlewnictwie precyzyjnym. Zaletą spoiwa
„Ekosil” jest wyeliminowanie z procesu produkcji szkodliwych substancji
krzemoorganicznych i rozpuszczalników niewodnych. Technologię zasosowano w przedsiębiorstwie Królmet w Zawierciu.
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN (2001)
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W kooperacji z Wydziałem Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej opracowano technologię aluminiowania jarzeniowego superstopów
niklu dla Zakładów Lotniczych nr 4 w Warszawie.
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN (2001)

System BLEARN. System maszynowego wnioskowania i uczenia się oparty o sieci Bayesowskie wraz z prototypową implementacją.
Instytut Podstaw Informatyki PAN (2001)

Podstawy teoretyczne oraz narzędzia zarządzania jakością powietrza w
obszarach zurbanizowanych. Uruchomiono stały punkt pomiarów chwilowych pyłu PM 2,5 oraz system pobierania pyłów w zakresie frakcji 0–2,5
µm i 2,5–10 µm. Na podstawie materiału pobranego przez ww. system przystąpiono do prac związanych z identyfikacją zanieczyszczeń organicznych
zaadsorbowanych na pyle PM 10 i PM 2,5, w tym wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych (WWA) , ich metylo- i tlenowych pochodnych. Uruchomiono stały pomiar stężeń benzenu oraz opracowano metodyki
kalibracji analizatora z wykorzystaniem mieszanin gazowych. Rozpoczęto
wykonywanie analiz statystycznych wyników ciągłych pomiarów stężeń
benzenu i PM 2,5. Odbiorca wyników: Inspekcja Ochrony Środowiska.
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN (2001)

Opracowano i wdrożono do produkcji seryjnej w „Echoson” SA mikrosonograf wielkiej częstotliwości do wizualizacji skóry. Metoda ta, o rozdzielczości rzędu 0,1 mm, może być stosowana również w okulistyce do diagnostyki patologii soczewki.
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (2001)

Modernizacja układów próżniowych i poprawa procesów wymiany energii. Praca dotyczyła poprawy procesów wymiany ciepła w kondensatorach,
między innymi poprzez ograniczanie obecności powietrza w tych urządzeniach. Cel osiągnięto poprzez lokalizację nieszczelności w układach próżniowych, modernizację elementów przepływowych wielostopniowych urządzeń strumienicowych z chłodnicami, zapewnienie skuteczności zamknięć
wodnych w wyżej wymienionych urządzeniach. Zastosowano w Elektrowni „Turów” SA w Bogatyni.
Instytut Maszyn Przepływowych PAN (2001–2002)
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Elektroniczny system ESOT do orientacji terenowej niewidomych w środowisku miejskim. System został zastosowany na terenie zakładu dla niewidomych w Laskach k. Warszawy. Produkcja seryjna jest podejmowana
przez firmę „Emtron” w Warszawie.
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN (2002)

Opracowanie metody i określenie parametrów eksploatacyjnych, we
współpracy z ITME, laserowych kryształów wanadianu itru (YVO4) dotowanych jonami erbu znajdujących zastosowanie w telekomunikacji i medycynie. Produkcja w fazie przygotowań w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie.
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN (2002)
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Stopień turbiny parowej. Patent PL Nr 160805
Właściciel: Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk
Uprawniony z patentu: POSTEOR, Sopot
Autorzy: Andrzej Gardzilewicz, Stanisław Marcinkowski
(Instytut Maszyn Przepływowych PAN)
W latach 1991–1998 nowe rozwiązanie zastosowano w 27 turbinach 200 MW w elektrowniach: Kozienice, Turów, Łaziska, Dolna Odra, Ostrołęka, Pątnów, Rybnik, Jaworzno, Połaniec. Według ocen i pomiarów prowadzonych przez użytkowników oszczędzano ponad 30
tys. ton węgla w skali jednego roku.

ZGŁOSZENIA I OCHRONA PRAWNA PROJEKTÓW
WYNALAZCZYCH W LATACH 1969-1991
Lata
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PATENTY I ŚWIADECTWA OCHRONNE PLACÓWEK PAN
UZYSKANE W LATACH 1992–2001
WYDZIAŁ II – NAUK BIOLOGICZNYCH

CENTRUM MIKROBIOLOGII I WIRUSOLOGII
• Sposób wytwarzania 16â-metylohydrokortyzonu oraz jego 17á- i 17á-21
diacylowych pochodnych, PAT PL Nr 165103 (wspólny z Pabianickimi
Zakładami Farmaceutycznymi „Polfa”); 1994 r.
• Sposób wytwarzania polipeptydu stanowiącego fragment ludzkiego białka C, zdolnego do produkcji przeciwciał reagujących specyficznie z ludzkim białkiem C oraz z tym polipeptydem i/lub reagujących specyficznie
z przeciwciałami dla polipeptydu, PAT PL Nr 167058 (wspólny z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN); 1994 r.
• Sposób wytwarzania biopreparatu do ochrony korzeni podkładek drzew
owocowych i róży przed guzowatością korzeni, PAT PL Nr 167547 (wspólny z Pabianickimi Zakładami Farmaceutycznymi „Polfa” i Instytutem
Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach); 1995 r.
• Sposób konstruowania zrekombinowanego wektora do klonowania i/lub
ekspresji w komórkach gospodarza polipeptydu stanowiącego fragment
ludzkiego białka C, PAT PL Nr 167781 (wspólny z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN); 1995 r.
• Sposób oznaczania ludzkiego białka C i test diagnostyczny do oznaczania ludzkiego białka C, PAT PL Nr 167815 (wspólny z Centrum Badań
Molekularnych i Makromolekularnych PAN); 1995 r.
INSTYTUT EKOLOGII
• Sposób wytwarzania entomopatogennego preparatu zawierającego zarodniki grzyba Beauveria bassiana, PAT PL Nr 159685; 1992 r.
• Urządzenie do rekultywacji jezior stratyfikowanych, wzór użytkowy Ru
Nr 49113; 1992 r.
• Sposób niskotemperaturowej obróbki negatywów barwnych i odczynnik
do niskotemperaturowej obróbki negatywów barwnych, PAT PL Nr
162436; 1993 r.
• Sposób wytwarzania biopreparatu zawierającego zarodniki konidialne
Verticillium lecanii, PAT PL Nr 169335 (wspólny z Pabianickimi Zakładami Farmaceutycznymi „Polfa”); 1996 r.
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INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI
• Sposób otrzymywania pochodnych 6-merkaptopuryn, PAT PL Nr 162708;
1993 r.
• Sposób wytwarzania sondy do wykrywania wiroida wrzecionowatości
bulw ziemniaka, PAT PL Nr 161561; 1993 r.
• Sposób wykrywania wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka i zestaw
diagnostyczny do wykrywania wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka, PAT PL Nr 162360; 1993 r.
• Sposób wykrywania patogenów i test diagnostyczny do wykrywania
patogenów, PAT PL Nr 170018; 1996 r.

WYDZIAŁ III – NAUK MATEMATYCZNYCH,
FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH
CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH
• Sposób wytwarzania liniowych polimerów oksadisilanowych, PAT PL
Nr 155375; 1992 r.
• Sposób wytwarzania liniowych polimerów oksatetrasilanowych, PAT PL
Nr 155380; 1992 r.
• Sposób wytwarzania oligosiloksanów zawierających funkcyjne grupy
aminowe związane z krzemem, PAT PL Nr 156780; 1993 r.
• Sposób wytwarzania oligonukleotydów, PAT PL Nr 157777; 1993 r.
• Sposób wytwarzania nowych optycznie czynnych tlenków trzeciorzędowych fosfin, PAT PL Nr 156414; 1993 r.
• Sposób wytwarzania szczawianu di-(2,4,5-trichloro-6-pentoksykarbonylofenylu), PAT PL Nr 157748; 1993 r.
• Sposób wytwarzania szczawianów bis(2,4,5-trichloro-6-alkoksykarbonylu), PAT PL Nr 159897 (wspólny z Wojskowym Instytutem Chemii i Radiometrii); 1993 r.
• Sposób wytwarzania powłok elektroizolacyjnych o wysokiej wytrzymałości termicznej, PAT PL Nr 159205; 1993 r.
• Sposób wytwarzania nowych pochodnych nukleozydów, PAT PL Nr
157534; 1993 r., PAT PL Nr 160846; 1994 r.
• Kompozycja chemiluminescencyjna, PAT PL Nr 157634 (wspólny z Wojskowym Instytutem Chemii i Radiometrii); 1993 r.
• Sposób wytwarzania białka o własnościach antygenowych rejonu gp 120
otoczki wirusa HIV, PAT PL Nr 159234 (wspólny z Akademią Medyczną w Łodzi); 1993 r.
• Sposób wytwarzania liniowych polikarbosilanów, PAT PL Nr 163130; 1994 r.
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• Sposób konstruowania zdolnego do replikacji wektora do wytwarzania
sondy wykrywającej geny wirusa zapalenia wątroby typu B i/lub do biosyntezy polipeptydu w własnościach antygenowych wirusa HBV, PAT PL
Nr 161067 (wspólny z Akademią Medyczną w Łodzi); 1994 r.
• Sposób wytwarzania kwasu 1,1,3,3-propanotetrafosfonowego, PAT PL
Nr 162841; 1994 r.
• Sposób i urządzenie do wyznaczania współczynnika przewodnictwa cieplnego, PAT PL Nr 158642; 1994 r., Węgry 1992 r., Patent Europejski 1994 r.
• Sposób wytwarzania ludzkiego białka TNF-alfa, PAT PL Nr 160149
(wspólny z Akademią Medyczną w Łodzi); 1994 r.
• Sposób konstruowania zrekombinowanego wektora do klonowania i/lub
ekspresji w komórkach gospodarza bakteryjnego do wytwarzania polipeptydu zdolnego do produkcji przeciwciał reagujących specyficznie z białkiem ludzkiego tkankowego aktywatora plazminogenu, PAT PL Nr
164565 (wspólny z Akademią Medyczną w Łodzi); 1994 r.
• Sposób i test do oznaczania antygenu ludzkiego tkankowego aktywatora
plazminogenu, PAT PL Nr 164338 (wspólny z Akademią Medyczną w Łodzi); 1994 r.
• Sposób wytwarzania polipeptydu zdolnego do produkcji przeciwciał reagujących specyficznie z białkiem ludzkiego tkankowego aktywatora plazminogenu, PAT PL Nr 164144 (wspólny z Akademią Medyczną w Łodzi); 1994 r.
• Process for the production of the derivatives of l,3,2-oxazaphosphorinane, PAT PL Nr 150330 (wspólny z Instytutem Farmaceutycznym i Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN); 1991 r., Patent Europejski 1993 r.
• Chalcophospholanes useful in the synthesis of oligonucleoside phosphorothioates, phosphorodithioates and related selenates, PAT USA 1994 r.
• Sposób wytwarzania polipeptydu stanowiącego fragment ludzkiego białka C, zdolnego do produkcji przeciwciał reagujących specyficznie z ludzkim białkiem C oraz z tym polipeptydem i/lub reagującego specyficznie
z przeciwciałami dla tego polipeptydu, PAT PL Nr 167058; (wspólny
z Centrum Mikrobiologii i Wirusologii PAN); 1995 r.
• Sposób wytwarzania nowych pochodnych nukleozydów, PAT PL
Nr 166061; 1995 r.
• Sposób wytwarzania polipeptydu, zdolnego do produkcji przeciwciał reagujących specyficznie z białkiem ludzkiego inhibitora tkankowego aktywatora plazminogenu, PAT PL Nr 165793 (wspólny z Akademią Medyczną w Łodzi); 1995 r.
• Sposób wytwarzania tiofosforanowych analogów oligodeoksyrybonukleotydów, PAT PL Nr 166079; 1995 r.
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• Sposób oznaczania i/lub wykrywania antygenu ludzkiego inhibitora tkankowego aktywatora plazminogenu i test diagnostyczny do oznaczania
i/lub wykrywania antygenu ludzkiego inhibitora tkankowego aktywatora plazminogenu, PAT PL Nr 165020 (wspólny z Akademią Medyczną
w Łodzi); 1995 r.
• Sposób wytwarzania przeciwciał poliklonalnych reagujących specyficznie z białkiem ludzkiego inhibitora tkankowego aktywatora plazminogenu, PAT PL Nr 164991 (wspólny z Akademią Medyczną w Łodzi); 1995 r.
• Kompozycja antyutleniąjąca i antykorozyjna oraz sposób jej wytwarzania, PAT PL Nr 165278 (wspólny z Podkarpackimi Zakładami Rafineryjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle); 1995 r.
• Środek antyutleniający i antykorozyjny oraz sposób jego wytwarzania,
PAT PL Nr 165303 (wspólny z Podkarpackimi Zakładami Rafineryjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle); 1995 r.
• Sposób wytwarzania triestrów fosforu, PAT PL Nr 167814; 1995 r.
• Sposób oznaczania ludzkiego białka C i test diagnostyczny do oznaczania ludzkiego białka C, PAT PL Nr 167815 (wspólny z Centrum Mikrobiologii i Wirusologii PAN); 1995 r.
• Sposób wytwarzania chlorku metanosulfinylowego, PAT PL Nr 169661;
1996 r.
• Reaktor elektrodowy do plazmowego wytwarzania cienkich układów wielowarstwowych typu dielektryk-półprzewodnik, PAT PL Nr 169688; 1996 r.
• Sposób wytwarzania genów nowych mutein ludzkiego białka TNF-á, PAT
PL Nr 168868; 1996 r.
• Sposób konstruowania zrekombinowanego wektora do klonowania i/lub
ekspresji, w komórkach gospodarza, polipeptydu stanowiącego fragment
ludzkiego białka C, PAT PL Nr 167781 (wspólny z Centrum Mikrobiologii i Wirusologii PAN); 1996 r.
• Sposób wytwarzania nowej muteiny IV ludzkiego białka TNF-á, PAT PL
Nr 168963; 1996 r.
• Sposób wytwarzania nowych mutein III, V i IV ludzkiego białka TNF-á,
PAT PL Nr 168858; 1996 r.
• Sposób wytwarzania l,2-dwufenylo-l-{p-[2-(dwumetyloamino)-etoksy]fenylo}-butanolu-l, PAT PL Nr 169018 (wspólny z Instytutem Farmaceutycznym w Warszawie); 1996 r.
• Sposób wytwarzania pochodnych kwasu ditiofosforowego, PAT PL Nr
171314; 1997 r.
• Sposób wytwarzania środków do hydrofobizacji mineralnych materiałów
budowlanych, PAT PL Nr 171321; 1997 r.
• Sposób wytwarzania kompozytowych lateksów polipirolowych, PAT PL
Nr 171637; 1997 r.

Patenty 1969–2001
• Sposób wytwarzania mikrosfer i lateksów poliestrowych o małej polidyspersji wymiarów cząstek, PAT PL Nr 171136; 1997 r.
• Solid phase oligonucleotide synthesis using phospholane intermediates,
PAT USA Nr 5512668; 1996 r.
• Method of making oligonucleotides and oligonucleotide analogs using
phospholanes and enantiometrically resolved phospholane analogues, PAT
USA Nr 5646267; 1997 r.
• Nowa postać farmaceutyczna leku o działaniu przeciwnowotworowym
zawierającego bromoanalogi ifosfamidu, PAT PL Nr 173651 (wspólny
z Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN i Instytutem
Farmaceutycznym); 1998 r.
• Nowe pochodne 2-podstawionych 3-fosforyloalkilo-cykloalk-2-enonów
oraz sposób wytwarzania 2-podstawionych 3-fosforyloalkilo-cykloalk-2enonów, PAT PL Nr 174106; 1998 r.
• Sposób wytwarzania kompozycji polimerowych, zwłaszcza na folie orientowane i włókna foliowe, PAT PL Nr 174956; 1998 r.
• Sposób wytwarzania estrów fosforowych modyfikowanych P-chiralnych
analogów nukleotydów, PAT PL Nr 175220; 1998 r.
• Sposób wytwarzania oligo(nukleozydometanofosfonianów), PAT PL Nr
175332; 1998 r.
• Środek farmaceutyczny przeciwnowotworowy, PAT PL Nr 175310
(wspólny z Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN i Instytutem Farmaceutycznym); 1998 r.
• Sposób wytwarzania 2,3-dipodstawionych cykloalk-2-enonów, PAT PL
Nr 175950; 1999 r.
• Tiofosforanowe antysensowe analogi oligonukleotydów, sposób ich wytwarzania i zawierający je środek farmaceutyczny, PAT PL Nr 177268
(wspólny z Akademią Medyczną w Łodzi); 1999 r.
• Compositions and methods for the synthesis of chirally pure organophosphorus nucleoside derivatives, PAT USA Nr 5856465; 1999 r.
• Compositions and methods for the synthesis of organophosphorus derivatives, PAT USA Nr 5936080 (wspólny z Genta Inc. USA); 1999 r.
• Compositions and methods for the synthesis of organophosphorus derivatives, PAT Australia Nr 707093; 1999 r.
• Compositions and methods for the synthesis of organophosphorus derivatives, PAT Australia Nr 707369 (wspólny z Genta Inc. USA); 1999 r.
• Sposób otrzymywania czystych monoeterów poli(glikolu etylenowego),
PAT PL Nr 178037; 2000 r.
• Sposób wytwarzania liniowego poliksydodekametyloheksasilanu, PAT PL
Nr 177513; 2000 r.
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• Sposób i urządzenie do wytwarzania wysokoorientowanych wyrobów
z tworzyw wielkocząsteczkowych, PAT PL Nr 178058; 2000 r.
• Sposób wytwarzania racemicznych i chiralnych pochodnych 2-tio-1,3,2oksazafosforinanu, PAT PL Nr 178668; 2000 r.
• Środek farmaceutyczny o działaniu przeciwnowotworowym, PAT PL Nr
178713 (wspólny z Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej
PAN i Instytutem Farmaceutycznym); 2000 r.
• Sposób wytwarzania modyfikowanych P-chiralnych analogów nukleotydów, PAT PL Nr 181682; 2001 r.
• Sposób wytwarzania modyfikowanych P-chiralnych analogów nukleotydów, PAT PL Nr 181746; 2001 r.
• Method and compounds for solid phase synthesis of oligonucleotides and
oligonukleotide analogs, PAT Japonia Nr 181427; 2001 r.
CENTRUM BADAŃ WYSOKOCIŚNIENIOWYCH
• Sposób wytwarzania kształtek z węglika krzemu o podwyższonej odporności na ścieranie, PAT PL Nr 166558; 1993 r.
• Sposób przygotowania powierzchni kryształu GaN lub kryształu mieszanego GaxAlyln1-x-yN do wzrostu epitaksialnego warstw GaN lub
GaxAlyln1-x-yN, PAT PL Nr 180448; 2001 r.
• Sposób usuwania nierówności i obszarów silnie zdefektowanych z powierzchni kryształów i warstw GaN(-x-y)AlxlnyN, Patent Europejski;
2001 r.
CENTRUM CHEMII POLIMERÓW
• Sposób wytwarzania rozgałęzionych polieterów zawierających atomy
chlorowca, PAT PL Nr 156115; 1992 r.
• Sposób wytwarzania reaktywnych monospiropochodnych heksachlorocyklotrifosfazenu, PAT PL Nr 155959; 1992 r.
• Sposób otrzymywania á-podstawionych-ã-laktonów, PAT PL Nr 157263;
1992 r.
• Sposób otrzymywania nowych biodegradowalnych reaktywnych oligomerów typu amidów alifatycznych, PAT PL Nr 157086; 1992 r.
• Sposób wytwarzania kopolimerów laktydu i å-kaprolaktonu, PAT PL Nr
159690; 1992 r.
• Sposób wytwarzania kopolimerów laktydu z å-kaprolaktonem, PAT PL
Nr 159691; 1992 r.
• Sposób wytwarzania makromonomerów poliestrowych oraz biodegradowalnych żeli, PAT PL Nr 160092; 1992 r.
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• Sposób wytwarzania lekkich, trudnopalnych kompozytów polimerowych,
PAT PL Nr 162053; 1993 r.
• Sposób wytwarzania polilaktydu (sposób wytwarzania kopolimerów laktydu), PAT PL Nr 159692; 1993 r.
• Sposób wytwarzania rozpuszczalnych poliimidów aromatycznych, PAT
PL Nr 163253; 1993 r.
• Sposób wytwarzania biodegradowalnych i bioresorbowalnych materiałów
poliestrowych, PAT PL Nr 165848; 1994 r.
• Sposób wytwarzania biodegradowalnych polieteroestrów, PAT PL Nr
170144; 1996 r.
• Sposób wytwarzania polimetakrylanu metylu, PAT PL Nr 171679; 1997 r.
• Sposób wytwarzania kopolimerów blokowych metakrylanu z å-kaprolaktonem lub ä-walerolaktonem, PAT PL Nr 171691; 1997 r.
• Sposób wytwarzania syndiotaktycznego polibutyrolaktonu, PAT PL
Nr 172412; 1997 r.
• Sposób otrzymywania polieterów, PAT PL Nr 177438; 1999 r.
• Sposób polimeryzacji anionowej styrenu oraz jego kopolimeryzacji z laktonami, PAT PL Nr 177838; 1999 r.
• Nowe ligandy typu eterów Lariata i sposób ich wytwarzania, PAT PL
Nr 179837; 2000 r.
INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ
• Środek stymulujący wzrost roślin uprawnych, PAT PL Nr 153561;
1992 r.
• Sposób wytwarzania pochodnych puryn, PAT PL Nr 157825; 1992 r.
• Sposób otrzymywania pochodnych guaniny, PAT PL Nr 157854; 1992 r.
• Sposób testowania obecności czynników antyżywieniowych w paszach
zawierających łubiny, PAT PL Nr 166083 (wspólny z Akademią Rolniczą w Poznaniu); 1994 r.
• Sposób wytwarzania giberelin metodą fermentacyjną, PAT PL Nr 167631;
1995 r.
• Sposób wytwarzania biomasy drożdżowej, PAT PL Nr 167685 (wspólny
z Akademią Rolniczą w Poznaniu); 1996 r.
• Środek stymulujący wzrost roślin, PAT PL Nr 169914; 1996 r.
INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ
• Sposób mikropreparatywnego rozdzielania enancjomerów chiralnych
węglowodorów terpenowych metodą gazową chromatografii podziałowej,
PAT PL Nr 158846; 1992 r.
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• Sposób selektywnego uwodorniania acetylenu w obecności etylenu, PAT
PL Nr 155156 (wspólny z Instytutem Nawozów Sztucznych w Blachowni); 1992 r.
• Sonda elektrochemiczna do badania korozji metali, zwłaszcza w podwyższonych temperaturach i ciśnieniach, PAT PL Nr 158318; 1992 r.
• Sonda wodorowa do oznaczania stopnia nawodorowania żelaza stali podczas korozji, PAT PL Nr 157481; 1992 r.
• Sposób usypywania zboża w przepływowych reaktorach oraz wymiennikach ciepła i masy, PAT PL Nr 158188; 1992 r.
• Rozdzielacz komutatora do spektrofotometru z detekcją równoczesną,
PAT PL Nr 155195; 1992 r.
• Sposób sulfoutleniania związków organicznych, PAT PL Nr 157473;
1992 r.
• Komutator do spektrofotometru z detekcją równoczesną, PAT PL
Nr 153924; 1992 r.
• Sposób i urządzenia do spektrofotometrycznego pomiaru widm adsorpcji, PAT PL Nr 154127; 1992 r.
• Sposób wytwarzania chiralnego diaza koronandu, PAT PL Nr 161512;
1993 r.
• Sposób i układ do termicznego rozkładu hydratów soli, PAT PL
Nr 162299; 1993 r.
• Sposób kontroli pracy fotometru z długą drogą optyczną, PAT PL
Nr 162300; 1993 r.
• Korpus sondy do oznaczania szybkości korozji, zwłaszcza w podwyższonych temperaturach i ciśnieniach, PAT PL Nr 162297; 1993 r.
• Elektroda odniesienia do pomiaru potencjału w podwyższonych temperaturach i ciśnieniach, wzór użytkowy Ru Nr 51784; 1993 r.
• Sposób i urządzenie do programowania przebiegów ciśnienia, PAT PL
Nr 163321; 1994 r.
• Kalorymetr przepływowy, PAT PL Nr 164179; 1994 r.
• Sposób selektywnego uwodorniania wiązań potrójnych C≡C oraz katalizator do selektywnego uwodorniania wiązań potrójnych C≡C, PAT PL
Nr 164826; 1994 r.
• Sposób utleniania powietrzem siarczynu wapniowego do siarczanu wapniowego w zawiesinach wodnych, PAT PL Nr 164883; 1994 r.
• Urządzenie do zagęszczania i przemywania mieszaniny ciecz-ciało stałe,
PAT PL Nr 162977; 1994 r.
• Sposób i urządzenie do badania przemian fizykochemicznych, PAT Francja; 1994 r.
• Sposób i urządzenie do monitorowania zmian objętości substancji w trakcie przemian fizykochemicznych w niej zachodzących, PAT PL Nr 168101
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(wspólny z Instytutem Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego);
1996 r.
• Układ optyczny spektrografu siatkowego, PAT PL Nr 168500; 1996 r.
• Sposób i urządzenie do badania przemian fizykochemicznych, PAT PL
Nr 168984; 1996 r.
• Sposób i urządzenie do odzysku srebra z utrwalacza do filmów fotograficznych zwłaszcza, kolorowych, PAT PL Nr 177863; 1999 r.
INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ
• Sposób deoksygenacji N-tlenków azotowych związków heteroaromatycznych, PAT PL Nr 159161; 1992 r.
• Sposób wytwarzania soli sodowej kwasu 7-[2,2-(2-aminotiazolilo-4)2-metoksyiminoacetyloamino] cefalosporynowego, PAT PL Nr 160229
(wspólny z Warszawskimi Zakładami Farmaceutycznymi „Polfa”); 1992 r.
• Sposób wytwarzania diazakoronandów, PAT PL Nr 154162; 1993 r.
• Sposób wytwarzania N,N’-dimetylodiazakoronandów, PAT PL Nr 153850;
1993 r.
• Sposób wytwarzania aminotiazolilowych pochodnych cefalosporyny oraz
ich soli sodowych lub potasowych, PAT PL Nr 163670 (wspólny z Warszawskimi Zakładami Farmaceutycznymi „Polfa”); 1993 r.
• Sposób wytwarzania aminotiazolilowych pochodnych cefalosporyny, PAT
PL Nr 163212 (wspólny z Warszawskimi Zakładami Farmaceutycznymi
„Polfa”); 1993 r.
• Sposób wytwarzania kwasu Z-7[(2-aminotiazolilo-4)2-metoksyiminoacetyloamino] 3'(2-metylo-5,6-diokso-l,2,5,6-tetrahydro-l,2,4-triazynotio-3)
deacetoksycefalosporynowego, PAT PL Nr 163399 (wspólny z Warszawskimi Zakładami Farmaceutycznymi „Polfa”); 1993 r.
• Sposób wytwarzania uwodnionej soli dwusodowej kwasu Z,7[2(2-aminotiazolilo-4) 2-metoksyiminoacetylo-amono]-3'(2-metylo-5-okso-6-hydroksy-2,5-dihydro-l,2,4-triazynotio-3)deacetoksycefalosporynowego,
PAT PL Nr 163829 (wspólny z Warszawskimi Zakładami Farmaceutycznymi „Polfa”); 1993 r.
• Sposób wytwarzania amin aromatycznych, PAT PL Nr 163080 (wspólny
z firmą Bayer); 1994 r., Patent Europejski: Francja, Niemcy, Szwajcaria,
Wielka Brytania, Włochy; Litwa, USA, Japonia; 1993 r.
• Sposób wytwarzania półsiarczanu kwasu Z,7[2(2-aminotiazolilo-4)-2metoksyiminoacetyloamino]-3-(2-metylo-5,6-diokso-l,2,5,6-tetrahydrol,2,4-triazynotio-3)deacetoksycefalosporynowego, PAT PL Nr 164390
(wspólny z Warszawskimi Zakładami Farmaceutycznymi „Polfa”);
1994 r.
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• Sposób wytwarzania aminotiazolilowej pochodnej cefalosporyny, PAT PL
Nr 164588 (wspólny z Warszawskimi Zakładami Farmaceutycznymi
„Polfa”); 1994 r.
• Sposób wytwarzania aminotiazolilowych pochodnych penicyliny i deacetoksycefalosporyny, PAT PL Nr 165169 (wspólny z Warszawskimi Zakładami Farmaceutycznymi „Polfa”); 1994 r.
• Sposób wytwarzania N-tlenków amin trzeciorzędowych, PAT PL Nr
165671; 1994 r.
• Sposób wytwarzania N-tlenków aromatycznych azotowych związków
heterocyklicznych, PAT PL Nr 165386; 1994 r.
• Sposób wytwarzania kwasu Z,2(2-aminotiazolilo-4)-2-(l-t-butoksykarbonylo-l-metyloetoksyimino)octowego, PAT PL Nr 165700 (wspólny z Warszawskimi Zakładami Farmaceutycznymi „Polfa”); 1994 r.
• Sposób wytwarzania pochodnych 5,6-dimetylo-6H-indolo[2,3-b]-chinolinowych, PAT PL Nr 165405; 1994 r.
• Sposób wytwarzania 6-podstawowych pochodnych 6H-indolo[2,3-b]-chinolinowych, PAT PL Nr 165363; 1994 r.
• Sposób wytwarzania Z-2(2'-aminotiazolilo-4)2(l-karboksy-l-metyloetoksyiminoacetyloaminowych) pochodnych â-laktamowych, PAT PL Nr 166401
(wspólny z Warszawskimi Zakładami Farmaceutycznymi „Polfa”); 1994 r.
• Sposób wytwarzania aminotiazolilowych pochodnych cefalosporyny oraz
ich soli sodowych i potasowych, PAT Rosja, Uzbekistan; 1994 r.
• Sposób otrzymywania monohydratu sinigriny, PAT PL Nr 167787; 1995 r.
• Sposób wytwarzania kwasów S-(2,3,4,6-tetra-O-acetylo-â-D-glukopiranozylo)-3-tiohydroksamowych, PAT PL Nr 167831; 1995 r.
• Sposób wytwarzania metoksymetylowych pochodnych â-laktamowych
takich jak cefalosporyny i penicyliny, PAT PL Nr 169975; 1996 r.
• Sposób wytwarzania aminotialolilowych pochodnych cefalosporyn oraz
ich soli sodowych i potasowych, PAT: Łotwa Nr 10457 i Kazachstan Nr
2469 – 1995 r.; Mołdowa Nr 384 – 1995 r.
• Sposób wytwarzania podstawionych w pozycji 3’amoniowych czwartorzędowych pochodnych cefalosporyn, PAT PL Nr 172379; 1997 r.
• Sposób wytwarzania estru chlorometylowego kwasu piwalowego, PAT
PL Nr 175255; 1998 r.
• Sposób wytwarzania kwasu (Z)-7[2(2-aminotiazolilo-4)2-metoksyiminoacetyloamino]cefalosporynowego o wysokiej czystości, PAT PL Nr
176864; 1999 r.
• 2,3,4,3’,4-penta-O-benzylo-sacharoza i sposób jej otrzymywania, PAT PL
Nr 177187; 1999 r.
• Sposób wytwarzania nowej, przeciwbakteryjnej, iniekcyjnej formy farmaceutycznej, PAT PL Nr 178231; 1999 r.
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• Doustna forma o działaniu przeciwbakteryjnym i sposób wytwarzania
doustnej formy farmaceutycznej o działaniu przeciwbakteryjnym, PAT
PL Nr 178281; 1999 r.
• Sposób wytwarzania aminotiazolilowych pochodnych cefalosporyny oraz
ich soli sodowych i potasowych, PAT Ukraina Nr 26433; 1999 r.
• 4-Winyloksy azetidin-2-on nowy związek oraz sposób jego wytwarzania,
PAT PL Nr 178839; 2000 r.
• Sposób wytwarzania estru piwaliloksymetylowego kwasu Z,7[2(2-aminotiazolilowego-4)2-metoksyiminocetyloamino]deacetoksycefalosporynowego o nowej strukturze i ewentualnie postaci amorficznej tego estru,
PAT PL Nr 179622; 2000 r.
INSTYTUT FIZYKI
• Sposób przekazywania kapsuły pomiędzy dwoma chwytakami odbierająco-podającymi, PAT PL Nr 159947; 1992 r.
• Podłoże do osadzania warstw nadprzewodników wysokotemperaturowych, PAT PL Nr 158574; 1993 r.
• Bikrystaliczny detektor podczerwieni i sposób wytwarzania bikrystalicznego detektora podczerwieni, PAT PL Nr 162926; 1993 r.
• Sposób wytwarzania kryształów z fazy gazowej, PAT PL Nr 163359; 1993 r.
• Piła drutowa, PAT PL Nr 164715; 1994 r.
INSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI
• Sposób katalitycznego rewersyjnego dopalania gazów, PAT PL Nr 159920;
1992 r.
• Sposób aktywacji katalizatora w reaktorach rewersyjnych, PAT PL Nr
160618; 1992 r.
• Sposób wytwarzania katalizatora platynowego do pełnego utleniania zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, PAT PL Nr 164098; 1993 r.
• Rewersyjny reaktor do katalitycznego oczyszczania gazów, wzór użytkowy Ru Nr 52147; 1993 r.
• A Method of Catalytic Combustion of Organic Compounds and a Catalytic
Burner for Combustion of Organic Compounds, PAT PL Nr 154893; 1991 r.,
PAT PL Nr 154894; 1991 r., Patent Europejski, Norwegia, Kanada; 1993 r.
• Sposób wytwarzania katalizatora palladowego, PAT PL Nr 165982 (wspólny z Sp. z o.o. „Katalizator”); 1994 r.
• Sposób wytwarzania katalizatora tlenkowego, PAT PL Nr 166598; 1994 r.
• Sposób aktywacji katalizatorów do oczyszczania gazów od zanieczyszczeń zwłaszcza organicznych, PAT PL Nr 164486 (wspólny z Sp. z o.o.
„Katalizator”); 1994 r.
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• Sposób wytwarzania katalizatora platynowego o podwyższonej odporności na działanie ołowiu, PAT PL Nr 164193; 1994 r.
• Sposób wytwarzania katalizatora do dopalania związków organicznych
w gazach odlotowych, PAT PL Nr 166058; 1994 r.
• Układ do katalitycznego, rewersyjnego oczyszczania gazów, PAT PL Nr
167219; 1995 r.
• Sposób wytwarzania kwasów mono- i dikarboksylowych pochodnych związków heterocyklicznych zawierających azot, PAT PL Nr 167985; 1995 r.
• Sposób katalitycznego spalania związków organicznych i palnik katalityczny do spalania związków organicznych, PAT DK Nr 170362 Dania;
PAT FI Nr 93272 Finlandia; 1995 r.
• Urządzenie do rewersyjnego doczyszczania gazów, wzór użytkowy Ru
Nr 54520; 1996 r.
• Urządzenie do rewersyjnego doczyszczania gazów, wzór użytkowy Ru
Nr 54521; 1996 r.
• Katalityczny reaktor rewersyjny, wzór użytkowy Ru Nr 55187; 1996 r.
• Katalityczny reaktor rewersyjny, wzór użytkowy Ru Nr 55252; 1997 r.
• Katalityczny reaktor rewersyjny, wzór użytkowy Ru Nr 55255; 1997 r.
• Rewersyjny reaktor katalityczny, wzór użytkowy Ru Nr 55623; 1997 r.
• Katalityczny reaktor rewersyjny, PAT PL Nr 175716; 1998 r.
• Sposób wytwarzania tetrahydrofuranu, PAT PL Nr 176426; 1999 r.
INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH
• Zbiorniki lub kriostat do przechowywania cieczy kriogenicznych, PAT
PL Nr 160940; 1992 r.
• Urządzenie do wykonywania zabiegów krioterapeutycznych, PAT PL Nr
157168 (wspólny z Kombinatem Górniczo-Hutniczym Miedzi w Lubinie); 1992 r.
• Końcówka narzędzia kriochirurgicznego, PAT PL Nr 157754; PAT PL
Nr 157755; 1992 r.
• Narzędzie kriochirurgiczne, wzór użytkowy Ru Nr 50737; 1992 r.
• Luminescencyjny przetwornik promieniowania lasera neodymowego,
PAT PL Nr 159211; 1993 r.
• Sposób otrzymywania katalizatorów kobaltowo-molibdenowych i niklowo-molibdenowych osadzonych na nośniku glinowym, PAT PL Nr
159381; 1993 r.
• Sposób wytwarzania katalizatora powłokowego do usuwania z gazów
zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, PAT PL Nr 159871;
1993 r.
• Sposób wytwarzania katalizatora do alkilacji fenolu metanolem do ortokrezolu, PAT PL Nr 159870; 1993 r.
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• Katalizator do alkilacji fenolu metanolem do orto-krezolu lub 2,6 ksylenolu, PAT PL Nr 159203; 1993 r.
• Sposób wytwarzania masy do sporządzania powłok katalitycznie aktywnych, PAT PL Nr 159872; 1993 r.
• Katalizator reakcji utleniającego odwodornienia etylobenzenu do styrenu oraz sposób wytwarzania katalizatora reakcji utleniającego odwodornienia etylobenzenu do styrenu, PAT PL Nr 159643; 1993 r.
• Sposób otrzymywania styrenu, PAT PL Nr 162677; 1993 r.
• Generator impulsów wzorcowych, PAT PL Nr 163390; 1993 r.
• Tłumik dopalający gazy wydechowe z silników o wewnętrznym spalaniu, wzory użytkowe: Ru Nr 51432, Ru Nr 51433 (wspólne z INTEC we
Wrocławiu); 1993 r.
• Katalizator wanadowo-magnezowy do utleniającego odwodornienia etylobenzenu do styrenu, PAT PL Nr 164121; 1994 r.
• Sposób otrzymywania katalizatorów lub nośników katalizatorów w postaci kształtek, PAT PL Nr 159625; 1994 r.
• Sposób otrzymywania aktywnego tlenku glinu w postaci kształtek, PAT
PL Nr 159624; 1994 r.
• Sposób wiązania sproszkowanych materiałów, PAT PL Nr 164582; 1995 r.
• Sposób wytwarzania etylo-, n- i izo-butylo-pochodnych fenolu w pozycjach 2- i 2,6- przez alkilację alkoholami, PAT PL Nr 165682; 1995 r.
• Sposób otrzymywania n- i izo-alkilopochodnych naftoli, PAT PL
Nr 171407; 1997 r.
ZAKŁAD KARBOCHEMII
• Adlow fiber membrane carpet manufacturing method and an elementary carpet member and carpet, PAT USA Nr 5716689; 1998 r.
• Concentric radial flow hollow fiber module and method of manufacture,
PAT USA Nr 5882461; 1999 r.

WYDZIAŁ IV – NAUK TECHNICZNYCH
INSTYTUT BIOCYBERNETYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ
• Sposób otrzymywania błony białkowej do opłaszczania materiałów biologicznych zwłaszcza wysp trzustkowych, PAT PL Nr 154373; 1992 r.
• Układ do pomiaru współczynnika lepkości dynamicznej cieczy, PAT PL
Nr 159044; 1993 r.
• Sposób ciągłej kontroli pracy noszonego mikrodozownika infuzyjnego,
PAT PL Nr 159857; 1994 r.
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• Pasek probierczy do wykrywania substancji zawartych w płynach, wzór
użytkowy Ru Nr 52316; 1994 r.
• Urządzenie do wytwarzania paska probierczego do wykrywania substancji
zawartych w płynach, wzór użytkowy Ru Nr 52319; 1994 r.
• Sorbent do pozaustrojowego usuwania lipoprotein o niskiej gęstości z krwi
lub osocza ludzkiego i sposób jego wytwarzania, PAT PL Nr 167750; 1995 r.
• Test do wykrywania i półilościowego oznaczania mocznika w płynach
biologicznych, zwłaszcza w surowicy i w pełnej krwi oraz sposób jego
wytwarzania, PAT PL Nr 166404; 1995 r.
• Pasek testowy do szybkiego wykrywania i półilościowego oznaczania
sulfonamidów w płynach biologicznych, zwłaszcza w plazmie krwi oraz
sposób jego wykonania, PAT PL Nr 166420; 1995 r.
• Zestaw testowy do szybkiego wykrywania i półilościowego oznaczania
sulfonamidów w płynach biologicznych, zwłaszcza w plazmie krwi oraz
sposób jego wykonania, PAT PL Nr 168145; 1996 r.
• Oscylometryczny przepływomierz masowy, PAT PL Nr 168889; 1996 r.
• Sposób i układ do pomiaru współczynnika lepkości dynamicznej cieczy
(z dyskretnym pomiarem ciśnienia), PAT PL Nr 168891; 1996 r.
• Sposób i układ do pomiaru współczynnika lepkości dynamicznej cieczy
(z dyskretnym pomiarem siły), PAT PL Nr 168892; 1996 r.
• Oscylometryczny układ do pomiaru objętości, PAT PL Nr 173330; 1997 r.
• Oscylometryczny układ do pomiaru objętości, PAT PL Nr 173415; 1997 r.
• Urządzenie do pomiaru objętości ciał stałych, PAT PL Nr 172600; 1997 r.
• Urządzenie do pomiaru objętości ciała stałego, PAT PL Nr 172604; 1997 r.
• Urządzenie do pomiaru objętości ciała stałego, PAT PL Nr 172605; 1997 r.
• Urządzenie do pomiaru objętości ciała stałego i ciśnienia bezwzględnego, PAT PL Nr 172593; 1997 r.
• Sposób pomiaru tkankowego zużycia glukozy, PAT PL Nr 174023; 1997 r.
• Stanowisko do pomiaru tkankowej insulinowrażliwości, wzór użytkowy
Ru Nr 55873; 1997 r.
• Sposób modyfikowania mikroporowatych membran poliolefinowych do
immunoizolacji komórek, PAT PL Nr 175147; 1998 r.
• Detektor dotykowy, PAT PL Nr 176398; 1998 r.
• Regulator punktu pracy czujnika chemicznego typu jonoczuły tranzystor
polowy ISFET, PAT PL Nr 178242; 1999 r.
• Sposób i układ do pomiaru objętości, PAT PL Nr 177681; 2000 r.
INSTYTUT BUDOWNICTWA WODNEGO
• Sposób izolowania składowisk fosfogipsów od otoczenia, PAT PL Nr
156855; 1992 r.
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INSTYTUT INFORMATYKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ
• Układ buforowania dwukierunkowej linii sygnałowej, PAT PL Nr 156834;
1992 r.
• Sposób i układ rozróżniania mikroprocesora 8086 i 8088, PAT PL Nr
155096; 1992 r.
• Sposób i układ wyznaczania pierwszego bajtu instrukcji ze śladu stanów
magistrali mikroprocesorów 8086 i 8088, PAT PL Nr 156839; 1992 r.
• Sposób i układ śladowania stanów w układach cyfrowych, PAT PL Nr
157264; 1992 r.
• Sposób i układ rozpoznawania sekwencji stanów w układach cyfrowych,
PAT PL Nr 157265; 1992 r.
• Emulator mikroprocesorów, PAT PL Nr 155097; 1992 r.
• Układ dwubramowej pamięci emulowanej i testowanej, PAT PL Nr
157226; 1992 r.
• Sposób wyświetlania obrazu wizyjnego z kamery i mikrokomputera na
wspólnym monitorze, PAT PL Nr 158207; 1993 r.
INSTYTUT INŻYNIERII CHEMICZNEJ
• Sposób rozfrakcjonowania względem masy cząsteczkowej biologicznie
czynnych kopolimerów bezwodnika kwasu maleinowego, PAT PL Nr
159466; 1992 r.
• Analogowe urządzenie do pomiaru i regulacji poziomu cieczy w zbiorniku, wzór użytkowy Ru Nr 49781; 1992 r.
• Rura do przeponowych pionowych wymienników ciepła, wzory użytkowe: Ru Nr 49871; 1992 r., Ru Nr 50811 (wspólne z Zakładami Aparatury Chemicznej „Metalchem” Opole); 1993 r.
• Urządzenie do wydzielania bezwodnika ftalowego z gazów, PAT PL Nr
163087 (wspólny z Zakładami Azotowymi „Kędzierzyn” w Kędzierzynie-Koźlu); 1994 r.
• Sposób separacji gazów na membranach ciekłych oraz urządzenie do
separacji gazów na membranach ciekłych, PAT PL Nr 164984; 1994 r.
• Sposób rozdrabniania gazu w cieczy i urządzenie do rozdrabniania gazu
w cieczy, PAT PL Nr 166963; 1995 r.
• Sposób suszenia katalizatorów polimerowych, PAT PL Nr 169217; 1996 r.
• Sposób selektywnej kondensacji par z gazów i spiralno płytowy wymiennik ciepła do selektywnej kondensacji par z gazów, PAT PL Nr 173908;
1997 r.
• Sposób preparatyki biokatalizatorów, PAT PL Nr 175386; 1998 r.
• Sposób odsiarczania spalin metodą mokrą wapniakową, PAT PL
Nr 178199; 1999 r.
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INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH
• Bezdławnicowy zawór magnetyczny, PAT PL Nr 154714; 1992 r.
• Urządzenie do regulacji przepływu płynów, PAT PL Nr 156005; 1992 r.
• Sprzęgło hydrokinetyczne o zmiennej charakterystyce rozruchowej, PAT
PL Nr 161624; 1992 r.
• Stopień turbiny parowej, PAT PL Nr 160805 (wspólny z Przedsiębiorstwem Wdrażania Postępu Technicznego „Posteor” w Sopocie); 1992 r.
• Stopień turbiny, PAT PL Nr 160806 (wspólny z Przedsiębiorstwem Wdrażania Postępu Technicznego „Posteor” w Sopocie); 1992 r.
• Imadło ręczne, wzór użytkowy Ru Nr 50838; 1992 r.
• Urządzenie do wgłębnego użyźniania gleby, wzór użytkowy Ru Nr 49575;
1992 r.
• Stanowisko do symulacji dynamiki układu z elementami wirującymi
zwłaszcza z wirnikami o dużej masie, PAT PL Nr 159386; 1993 r.
• Urządzenie do odśrodkowego wylewania panwi, PAN PL Nr 158317;
1993 r.
• Sposób wytwarzania panwi dzielonych, PAT PL Nr 161846; 1993 r.
• Regulacyjny zawór magnetyczny, PAT PL Nr 162373; 1993 r.
• Końcówka przegubu wału przegubowego, PAT PL Nr 163050; 1993 r.
• Folia komórkowa, wzór użytkowy Ru Nr 52772; 1994 r.
• Laser przepływowy, PAT PL Nr 169352; 1996 r.
• Stopień turbiny parowej, PAT PL Nr 171215 (wspólny z Przedsiębiorstwem Wdrażania Postępu Technicznego „Posteor” w Sopocie); 1997 r.
• Sposób usuwania lekkich węglowodorów z mieszanin gazowych, PAT PL
Nr 173432; 1997 r.
• Sposób otrzymywania nieciągłej wiązki promienia laserowego, PAT PL
Nr 176410; 1998 r.
• Stopień i układ wymiany ciepła w obiegu cieplnym elektrociepłowni, PAT
PL Nr 182010; 2001 r.
• Stopień turbiny, PAT PL Nr 183027; 2001 r.
INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
• Sposób wytwarzania faz pseudokrystalicznych w stopach metali, PAT PL
Nr 167569; 1995 r.
• Stop na osnowie miedzi o własnościach supersprężystych oraz sposób
jego obróbki cieplnej, PAT PL Nr 174963; 1998 r.
• Stop lutowniczy w formie taśmy lub proszku, PAT PL Nr 179234;
2000 r.
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INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI
• Sposób wytwarzania mieszanki paliwowo-powietrznej oraz urządzenie
do rozpylania paliwa płynnego w silnikach spalinowych, PAT PL
Nr 158052; 1992 r.
• Sposób sterowania przepływem paliwa lub mieszaniny paliwa z powietrzem
do zasilania silników o zapłonie iskrowym oraz urządzenie do zasilania silników paliwem, PAT PL Nr 160046; 1992 r., Patent Europejski 1993 r.
• Rezonator z akustyczną falą powierzchniową z konwersją modów powierzchniowych, PAT PL Nr 158782; 1992 r.
• Przyrząd do badania przepływu aerozolu cieczy, PAT PL Nr 158776; 1992 r.
• Układ do obliczania ilości cieczy, PAT PL Nr 159887; 1992 r.
• Przepływomierz wirnikowy szczelinowy, PAT PL Nr 160560; 1992 r.
• Skaner strugi aerozolu dla instalacji przemysłowych, PAT PL Nr 161563;
1992 r.
• Urządzenie do badania strukturalnych próbek polimerów, PAT PL Nr
161567; 1992 r.
• Urządzenie do poszukiwań ratunkowych zwłaszcza wykrywania zasypanych osób, PAT PL Nr 164169; 1994 r.
• Układ głowic ultradźwiękowych do pomiaru czasu przejścia impulsów,
PAT PL Nr 166109; 1994 r.
• Sposób pomiaru naprężeń własnych w materiałach badanego przedmiotu, PAT PL Nr 152940; 1990 r., Patent Europejski: Belgia, Francja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Szwajcaria, Szwecja – 1993 r.,
Włochy, Austria, Japonia – 1994 r.
• Sposób gięcia przedmiotów metalowych, PAT PL Nr 155358; 1991 r.,
Patent Europejski: Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy – 1992 r.
• Sprężyna z dwoma stanami równowagi trwałej, PAT PL Nr 157979;
1991 r., USA, b.ZSRR – 1992 r., Litwa, Łotwa – 1993 r., Patent Europejski: Francja, Niemcy, Wielka Brytania – 1994 r.
• Układ głowic ultradźwiękowych do pomiaru czasu przejścia impulsów
fal ultradźwiękowych, PAT PL Nr 166109; 1995 r., PAT USA Nr
55,49,001; 1996 r.
• Przyrząd do pomiaru prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej oraz
współczynnika tłumienia w ośrodku ciekłym, PAT PL Nr 177510; 1999 r.
• Układ głowic ultradźwiękowych do pomiaru czasu przejścia impulsów ultradźwiękowych, PAT Austria, Niemcy, Wielka Brytania Nr 0576627; 1999 r.
• Sposób pomiaru naprężeń własnych w materiałach badanego przedmiotu,
PAT Japonia, Wielka Brytania, Francja, Niemcy Nr 0242807 i Nr
1833750; 1999 r
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WYDZIAŁ V – NAUK ROLNICZYCH, LEŚNYCH
I WETERYNARYJNYCH
INSTYTUT AGROFIZYKI
• Reflektometryczny miernik wilgotności ciał kapilarno-porowatych,
zwłaszcza gleby, PAT PL Nr 154440; PAT PL Nr 156952; 1992 r.
• Wieloczujnikowy próbnik do reflektometrycznego pomiaru wilgotności,
zwłaszcza gleby, PAT PL Nr 158883; 1992 r.
• Reflectometric moisture meter for capillary-porous materials, especially
for the soil, PAT USA, b. Czechosłowacja, b. NRD, Bułgaria – 1990 r.;
b. ZSRR, Patent Europejski: Austria, Francja, Holandia, Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Izrael, Węgry – 1992 r.; Finlandia –
1994 r.
• Sposób zapobiegania stratom nasion rzepaku w czasie dojrzewania
i zbioru, PAT PL Nr 155622 (wspólny z Akademią Medyczną w Lublinie); 1992 r.
• Sito kłosowe podsiewacza młocarni kombajnu zbożowego stosowane
zwłaszcza przy zbiorze rzepaku, wzór użytkowy Ru Nr 50642; 1992 r.
• Zespół żniwny, wzory użytkowe: Ru Nr 49548, Ru Nr 49978; 1992 r.
• Urządzenie do badania gęstości usypnej nasion, a także materiałów sypkich, wzór użytkowy Ru Nr 50803; 1993 r.
• Sposób wyznaczania wskaźnika uszkodzeń mechanicznych ziarna zbóż,
w szczególności pszenicy zwłaszcza przy stosowaniu technik rentgenograficznych, PAT PL Nr 161029; 1994 r.
• Podsiewacz młocarni kombajnu zbożowego, stosowany zwłaszcza przy
zbiorze rzepaku, PAT PL Nr 153310; 1994 r.
• Młocarnia do pojedynczych kłosów, PAT PL Nr 166410; 1994 r.
• Rozdzielacz łanu, wzory użytkowe: Ru Nr 52811, Ru Nr 52813; 1994 r.
• Rozdzielacz łanu (elektryczny), wzór użytkowy Ru Nr 53258; 1995 r.
• Rozdzielacz łanu (hydrauliczny), wzór użytkowy Ru Nr 53263; 1995 r.
• Sito kłosowe podsiewacza kombajnu zbożowego stosowane zwłaszcza do
zbioru rzepaku, wzór użytkowy Ru Nr 53448; 1995 r.
• Urządzenie do symulacji uszkodzeń nasion, PAT PL Nr 170711; 1997 r.
• Sposób fizykochemicznej melioracji gleb zasolonych, PAT PL Nr 175915;
1998 r.
• Kombajn zbożowy przystosowany do zbioru amaranthusa, wzór użytkowy Ru Nr 56810; 1998 r.
• Sposób określania naprężeń w ośrodkach jednorodnych i sypkich materiałów drobnoziarnistych, zwłaszcza nasion roślin uprawnych, PAT PL
Nr 176603; 1999 r.
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• Sposób oceny podatności strąków na pękanie strąków roślin strączkowych grubo i drobnoziarnistych oraz urządzenie do wykonywania tego
sposobu, PAT PL Nr 177630; 1999 r.
• Sito kłosowe żaluzjowe, wzór użytkowy Ru Nr 57775; 1999 r.
• Urządzenie do pomiaru wilgotności i temperatury sypkich materiałów
roślinnych zwłaszcza ziarna, PAT PL Nr 179488; 2000 r.
• Sposób pomiaru zmian ciśnienia w ośrodkach niejednorodnych, zwłaszcza w glebie i urządzenie do stosowania tego sposobu, PAT PL Nr 180826;
2000 r.
INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT
• Methods for cloning mammals using nuclear transfer of embryonic stem
celi nuclei or inner celi mass replacement with embryonic stem cells, PAT
RPA Nr 08/449.856; 1995 r.
INSTYTUT ROZRODU ZWIERZĄT I BADAŃ ŻYWNOŚCI
• Preparat przeciwutleniający i konserwujący oraz sposób otrzymywania preparatu przeciwutleniającego i konserwującego, PAT PL Nr 181945; 2001 r.
ZAKŁAD FIZJOLOGII ROŚLIN
• Sposób hodowli grzybów zawierających chitynę, PAT PL Nr 169824;
1996 r.

WYDZIAŁ VI – NAUK MEDYCZNYCH
INSTYTUT FARMAKOLOGII
• Nowe pochodne 2-[4-(-(2-chinolino)-1-piperazynylo]butylo]-1H-izolindolo-1,3(2H)-dionu i sposób otrzymywania nowych pochodnych 2-[4-[4-(2chinolino)-1-piprazynylo]-1H-izolindolo-1,3(2H)-dionu, PAT PL Nr
171652 (wspólny z Instytutem Farmaceutycznym); 1997 r.
INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ
• Sposób otrzymywania zestawu odczynników do fotometrycznego oznaczania aktywności ã-glutamylotransferazy metodą kinetyczną lub punktu końcowego, PAT PL Nr 157380; 1992 r.
• Nowa postać farmaceutyczna leku o działaniu przeciwnowotworowym
zawierającego bromoanalogi ifosfamidu, PAT PL Nr 173651 (wspólny
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z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN i Instytutem Farmaceutycznym); 1998 r.
• Środek farmaceutyczny przeciwnowotworowy, PAT PL Nr 175310;
(wspólny z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
i Instytutem Farmaceutycznym); 1998 r.
• Środek farmaceutyczny o działaniu przeciwnowotworowym, PAT PL Nr
178713; (wspólny z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN i Instytutem Farmaceutycznym); 2000 r.
• Colostrinin and ises thereof , PAT RPA Nr 8885 – 1999 r., PAT Wielka
Brytania: GB 2333 453 B i GB 2352 176 B – 2001 r.

WYDZIAŁ VII – NAUK O ZIEMI I NAUK GÓRNICZYCH
INSTYTUT GEOFIZYKI
• Układ do wpisywania do pamięci komputera danych geofizycznych,
zwłaszcza sygnałów sejsmicznych, PAT PL Nr 160826; 1993 r.
INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIĄ
• Sposób zabezpieczania kopalń przed zagrożeniem wodnym i jego skutkami na powierzchni terenu, PAT PL Nr 168239; 1995 r.
INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU
• Sposób i miernik do pomiaru zmian średnicy, próbki materiału zwłaszcza próbki cylindrycznej, PAT PL Nr 160769; 1992 r.
• Sposób oraz przyrząd do lokalizowania nieszczelności w instalacjach
próżniowych, PAT PL Nr 158383 (wspólny z Politechniką Łódzką); 1992 r.
• Sposób uszczelniania skał węglowych, PAT PL Nr 165329; 1994 r.
• Sposób zwiększania przepuszczalności węgla podczas wtłaczania wody,
PAT PL Nr 167332; 1995 r.
• Czujnik termoanemometryczny, PAT PL Nr 169296; 1996 r.
• Sposób pomiaru prędkości przepływu płynu oraz termoanemometr stalorezystancyjny do pomiaru prędkości przepływu płynu, PAT PL Nr
169305; 1996 r.
• Czujnik temperatury płynu, PAT PL Nr 169856; 1996 r.
• Urządzenie do pomiaru odkształceń liniowych próbki metalu, PAT PL
Nr 175088; 1998 r.
• Sposób kompensacji temperaturowej mostkowego termoanemometru stałotemperaturowego oraz mostowy termoanemometr stałotemperaturowy
skompensowany temperaturowo, PAT PL Nr 175092; 1998 r.

Patenty 1969–2001
• Sposób kompensacji temperaturowej termoanemometru stałotemperaturowego pracującego w układzie bezmostkowym oraz termoanemometr
stałotemperaturowy skompensowany temperaturowo pracujący w układzie bezmostkowym, PAT PL Nr 175299; 1998 r.
• Termoanemometr stałotemperaturowy, PAT PL Nr 175301; 1998 r.
• Sterowany bezmostkowy układ stałotemperaturowy, PAT PL Nr 180025;
2000 r.
INSTYTUT PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA
• Sposób wytwarzania dyfuzora napowietrzającego do biologicznych oczyszczalni ścieków, PAT PL Nr 159499; PAT PL Nr 159500; 1992 r.
• Sposób usuwania tlenku azotu z gazów przemysłowych, PAT PL
Nr 160967; 1992 r.
• Sposób regeneracji roztworów poabsorpcyjnych zawierających kompleksowe związki żelaza trójwartościowego, PAT PL Nr 167181; 1995 r.
• Sposób jednoczesnego usuwania dwutlenku siarki i tlenku azotu z przemysłowych gazów odlotowych, PAT PL Nr 168410; 1995 r.
• Sposób regeneracji roztworów powstających w procesie absorpcji tlenku
azotu NO związkami kompleksowymi, PAT PL Nr 170440; 1996 r.
• Sposób pomiaru emisji zanieczyszczeń z mokrego chłodzenia koksu, PAT
PL Nr 173207; 1997 r.
• Sposób chłodzenia koksu, PAT PL Nr 173197; 1997 r.
• Sposób II-stopniowego mikrobiologiczno-fizycznego odsiarczania miału
węglowego, PAT PL Nr 175165; 1998 r.
• Wieszak gospodarczy, wzór użytkowy Ru Nr 56774; 1998 r.
• Wkładka magnetyczna separatora cząstek magnetycznych, PAT PL Nr
176665; 1999 r.
• Wkład do filtrów magnetycznych, PAT PL Nr 177442; 1999 r.
• Płytowy separator magnetyczny, wzór użytkowy Ru Nr 57301; 1999 r.
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PLACÓWKI PAN, KTÓRYCH WYNIKI BADAWCZE ZOSTAŁY
ZASTOSOWANE W GOSPODARCE NARODOWEJ
Centrum Badań Kosmicznych PAN
* 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 18A
( (22) 840 37 66, fax 840 31 31
: director@cbk.waw.pl
www.cbk.waw.pl
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
* 90-363 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 112
( (42) 684 71 13, fax 684 71 26
: cbmm@bilbo.cbmm.lodz.pl
www.cbmm.lodz.pl
Centrum Badań Wysokociśnieniowych PAN
* 01-142 Warszawa, ul. Sokołowska 29/37
( (22) 632 50 10, fax 632 42 18
: sylvek@unipress.waw.pl
www.unipress.waw.pl
Centrum Chemii Polimerów PAN
* 41-800 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
( (32) 271 60 77, fax 271 29 69
: polymer@uranos.cto.us.edu.pl
www.cchp-pan.zabrze.pl
Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. Mirosława Mossakowskiego PAN
* 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5
( (22) 668 52 50, fax 668 55 32
: sekretariat@cmdik.pan.pl
www.cmdik.pan.pl
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN
* 20-290 Lublin 27, ul. Doświadczalna 4
( (81) 744 50 61 do 66, fax 744 50 67
: agrof@demeter.ipan.lublin.pl
www.ipan.lublin.pl
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Instytut Badań Systemowych PAN
* 01-447 Warszawa, ul. Newelska 6
( (22) 836 44 14, fax 837 27 72
: ibs@ibspan.waw.pl
www.ibspan.waw.pl
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
* 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5a
( (22) 658 47 24, fax 658 46 36
: secretariate@ibb.waw.pl
www.ibb.waw.pl
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
* 02-109 Warszawa, ul. Ks. Trojdena 4
( (22) 659 91 43, fax 658 28 72
: ibib@ibib.waw.pl
www.ibib.waw.pl
Instytut Biologii Doświadczalnej
im. Marcelego Nenckiego PAN
* 02-093 Warszawa, ul. L. Pasteura 3
( (22) 659 85 71, fax 822 53 42
: sek@nencki.gov.pl
www.nencki.gov.pl
Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN
* 31-512 Kraków, ul. Lubicz 46
( (12) 421 51 44, fax 421 97 90
: office@ib-pan.krakow.pl
http://botan.ib-pan.krakow.pl
Instytut Budownictwa Wodnego PAN
* 80-953 Gdańsk, ul. Kościerska 7
( (58) 552 20 11, fax 552 42 11
: sekr@ibwpan.gda.pl
www.ibwpan.gda.pl
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
* 61-704 Poznań, ul. Z. Noskowskiego 12/14
( (61) 852 85 03, fax 852 05 32
: ibch@ibch.poznan.pl
www.ibch.poznan.pl
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Instytut Chemii Fizycznej PAN
* 01-224 Warszawa, ul. M. Kasprzaka 44/52
( (22) 632 73 43, fax 632 52 76
: sekn@ichf.edu.pl
www.ichf.edu.pl
Instytut Chemii Organicznej PAN
* 01-224 Warszawa, ul. M. Kasprzaka 44/52
( (22) 632 37 89, fax 632 66 81
: icho-s@icho.edu.pl
www.icho.edu.pl
Instytut Dendrologii PAN
* 62-035 Kórnik, ul. Parkowa 5
( (61) 817 00 33, fax 817 01 66
: idkornik@rose.man.poznan.pl
www.idpan.poznan.pl
Instytut Ekologii PAN
* 05-092 Łomianki, Dziekanów Leśny,
ul. M. Konopnickiej 1
( (22) 751 30 46, fax 751 31 00
: ekolog@warman.com.pl
www.ekologia-pan.home.pl
Instytut Farmakologii PAN
* 31-343 Kraków, ul. Smętna 12
( (12) 662 32 20, fax 637 45 00
: ifpan@if-pan.krakow.pl
www.if-pan.krakow.pl
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt
im. Jana Kielanowskiego PAN
* 05-110 Jabłonna k. Warszawy, ul. Instytucka 3
( (22) 782 41 75, fax 774 20 38
: infizyz@atos.warman.com.pl
http://ifzz.pl
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Instytut Fizyki PAN
* 02-668 Warszawa, al. Lotników 32/46
( (22) 843 70 01, fax 843 09 26
: director@ifpan.edu.pl
www.ifpan.edu.pl
Instytut Fizyki Molekularnej PAN
* 60-179 Poznań, ul. M. Smoluchowskiego 17/19
( (61) 869 51 00, fax 868 45 24
: director@ifmpan.poznan.pl
www.ifmpan.poznan.pl
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
* 05-552 Wólka Kosmowska, Jastrzębiec, ul. Postępu 1
( (22) 756 17 11, fax 756 14 17
: panighz@atos.warman.com.pl
www.ighz.edu.pl
Instytut Genetyki Roślin PAN
* 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 34
( (61) 823 35 11, fax 823 36 71
: office@igr.poznan.pl
www.igr.poznan.pl
Instytut Geofizyki PAN
* 01-452 Warszawa, ul. Ks. Janusza 64
( (22) 691 59 50, fax 691 59 15
: sn@igf.edu.pl
www.igf.edu.pl
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
im. Stanisława Leszczyckiego PAN
* 00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55
( (22) 697 88 41, fax 620 62 21
: igipzpan@twarda.pan.pl
www.igipz.pan.pl
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
* 31-261 Kraków, ul. J. Wybickiego 7
( (12) 632 33 00, fax 632 35 24
: centrum@min-pan.krakow.pl
www.min-pan.krakow.pl
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Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej
im. Ludwika Hirszfelda PAN
* 53-114 Wrocław, ul. R. Weigla 12
( (71) 373 22 74, fax 373 25 87
: secret@immuno.iitd.pan.wroc.pl
www.immuno.iitd.pan.wroc.pl
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
* 44-100 Gliwice, ul. Bałtycka 5
( (32) 231 73 19, fax 231 70 26
: office@iitis.gliwice.pl
www.iitis.gliwice.pl
Instytut Inżynierii Chemicznej PAN
* 44-100 Gliwice, ul. Bałtycka 5
( (32) 231 08 11, fax 231 03 18
: secret@iich.gliwice.pl
www.iich.gliwice.pl
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
* 30-239 Kraków, ul. Niezapominajek 8
( (12) 639 51 00, fax 425 19 23
: ncksiaze@cyf-kr.edu.pl
www.ik-pan.krakow.pl
Instytut Maszyn Przepływowych PAN
* 80-231 Gdańsk, ul. Gen. J. Fiszera 14
( (58) 341 12 71, fax 341 61 44
: imp@imp.gda.pl
www.imp.gda.pl
Instytut Matematyczny PAN
* 00-950 Warszawa, ul. Śniadeckich 8
( (22) 522 81 00, fax 629 39 97
: im@impan.gov.pl
www.impan.gov.pl
Instytut Mechaniki Górotworu PAN
* 30-059 Kraków, ul. W. Reymonta 27
( (12) 637 62 00, fax 637 28 84
: office@img-pan.krakow.pl
www.img-pan.krakow.pl
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Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
im. Aleksandra Krupkowskiego PAN
* 30-059 Kraków, ul. W. Reymonta 25
( (12) 637 45 80, fax 637 21 92
: office@imim-pan.krakow.pl
www.imim-pan.krakow.pl

Instytut Nauk Geologicznych PAN
* 00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55
( (22) 697 87 00, fax 620 62 23
: ingpan@twarda.pan.pl
www.ing.pan.pl

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN
* 50-950 Wrocław 2, skr. poczt. 1410, ul. Okólna 2
( (71) 343 50 21 do 28, fax 344 10 29
: intibs@int.pan.wroc.pl
www.int.pan.wroc.pl

Instytut Ochrony Przyrody PAN
* 31-120 Kraków, al. A. Mickiewicza 33
( (12) 632 22 21, fax 632 24 32
: okarma@iop.krakow.pl
www.iop.krakow.pl

Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN
* 00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55
( (22) 620 62 26, fax 620 62 27
: iparpas@twarda.pan.pl
www.ipar.pan.pl
Instytut Podstaw Informatyki PAN
* 01-237 Warszawa, ul. J. K. Ordona 21
( (22) 836 28 41, fax 837 65 64
: ipi@ipipan.waw.pl
www.ipipan.waw.pl
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Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN
* 41-819 Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
( (32) 271 64 81, fax 271 74 70
: ipis@ipis.zabrze.pl
www.ipis.zabrze.pl
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
* 00-950 Warszawa, ul. Świętokrzyska 21
( (22) 826 89 11, fax 826 98 15
: director@ippt.gov.pl
www.ippt.gov.pl
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
* 10-747 Olsztyn, ul. J. Tuwima 10
( (89) 524 03-13, fax 524 01 24
: institute@pan.olsztyn.pl
www.pan.olsztyn.pl
Zakład Antropologii PAN
* 50-951 Wrocław 56, skr. 1180, ul. Kuźnicza 35
( (71) 343 86 75, fax 343 81 50
: zapan@antro.pan.wroc.pl
www.antro.pan.wroc.pl
Zakład Biologii Wód im. Karola Starmacha PAN
* 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17
( (12) 421 50 82, fax 422 21 15
: office@zbw.pan.krakow.pl
www.zbw.pan.krakow.pl
Zakład Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN
* 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17
( (12) 422 79 44, fax 425 32 02
: zfr@zfr.pan.krakow.pl
www.zfr.pan.krakow.pl
Zakład Genetyki Człowieka PAN
* 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 32
( (61) 823 30 11, fax 823 32 35
: zgczpan@rose.man.poznan.pl
www.zgczpan.poznan.pl

