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W przemyśle lotniczym wciąż 
wdrażane są rozwiązania tech-
niczne umożliwiające zwięk-
szenie bezpieczeństwa, ogra-
niczenie negatywnego wpływu 
na środowisko i wzrost dostęp-
ności przewozów lotniczych. 
Innowacyjne technologie są 
efektem zaawansowanych ba-
dań wymagających wysokich 
nakładów finansowych, setek 
godzin pracy wykwalifikowa-
nej kadry inżynierskiej oraz 
nowoczesnego zaplecza ba-
dawczego.

W General Electric Compa-
ny Polska, we współpracy 
z Instytutem Lotnictwa, re-
alizowany jest prekursorski 
projekt Opracowanie lotniczej 
turbiny napędowej zawierają-
cej komponenty wytwarzane 
metodą przyrostową, współfi-
nansowany przez NCBR w ra-
mach POIR 2014-2020.

Metody przyrostowe (druko-
wanie 3D) w uproszczeniu pole-

gają na budowaniu części przez 
dodawanie materiału warstwa 
po warstwie i łączeniu ich za 
pomocą lasera lub innego źró-
dła energii. Konwencjonalna 
produkcja polega na usuwaniu 
np. poprzez frezowanie mate-
riału z półfabrykatu wykona-
nego jako odlew lub odkuwka. 
Podstawowe zalety nowej me-
tody to oszczędność materiału 
i możliwość uzyskania kształ-
tów nieosiągalnych tradycyj-
nymi metodami, a tym samym 
wyeliminowanie z konstrukcji 
połączeń i elementów nie-
zbędnych dotychczas wyłącz-
nie z powodu ograniczeń pro-
dukcyjnych. Możemy tworzyć 
konstrukcje o podwyższonych 
osiągach, bardziej oszczędne 
i przyjazne środowisku. Sektor 
produkcji przyrostowej dyna-
micznie się rozwija w wielu 
branżach, a przedsiębiorstwa 
używające druku 3D zdobywa-
ją przewagę konkurencyjną.

Jeszcze kilka lat temu trudno 
było sobie wyobrazić drukowa-
nie metalowych komponen-
tów silnikowych bezpośrednio 
z pliku zapisanego w pamięci 
komputera, tymczasem in-
żynierowie z GECP już dziś 

prowadzą prace badawcze 
z wykorzystaniem metod 
przyrostowych. W projekcie 
turbiny napędowej, będącej 
jednym z podstawowych mo-
dułów silnika, drukowane będą 
główne elementy strukturalne, 
takie jak kadłuby i podpory 
łożyskowe, zmniejszy się ich 
masa i liczba części składo-
wych. Przykładowo, podpora 
łożyska będzie wykonana jako 
jeden drukowany komponent, 
zamiast łączenia 50 części. 
Oszczędność masy szacowana 
jest na kilkaset gram.

— Jedną z największych za-
let tej metody jest zachowanie 
parametrów wytrzymałościo-
wych mimo niższej masy części. 
Pojawia się wiele nowatorskich, 
niedostępnych przy konwencjo-

nalnych metodach rozwiązań 
technicznych. Co ważne, zasto-
sowanie druku 3D ze względu 
na innowacyjny charakter wią-
że się ze zwiększoną niepewno-
ścią i ryzykiem projektowym, 
prowadzone są więc badania 
laboratoryjne w celu potwier-
dzenie parametrów i trwałości 
projektowanych konstrukcji — 
mówi Paweł Radziszewski, kie-
rownik projektu.

Opracowane technologie zo-
staną wdrożone do eksploatacji 
w nowych silnikach General 
Electric w najbliższych latach. 
Silniki te będą się charaktery-
zowały wyższą sprawnością 
i mniejszą masą, co pozwoli 
obniżyć zużycie paliwa. Klienci 
skorzystają z większej kabiny 
poprawiającej komfort podró-

ży lub dalszego zasięgu samo-
lotu. Mniejsze spalanie i wyż-
sza niezawodność sprawią, że 
silnik będzie ekonomiczniejszy 
w użyciu.

— Projekt realizowany 
w Warszawie jest unikalny, do-
tychczas prace z wykorzysta-
niem metod przyrostowych na 
taką skalę nie były prowadzone 
w branży silników lotniczych. 
Nasi inżynierowie potwierdzili 
swoją obecność w światowej 
czołówce, wykorzystując no-
woczesne technologie i two-
rząc nowatorskie rozwiązania 
— mówi Paweł Radziszewski.

Spomasz Pleszew ma bardzo 
dobrą markę na całym świecie 
i stara się intensyfikować swo-
ją obecność na zagranicznych 
rynkach. Jego siłą jest tradycja 
i wieloletnie doświadczenie. 
Każdego roku 45 proc. wypro-
dukowanych maszyn trafia na 
eksport — m.in. do Niemiec, 
Meksyku, Anglii, Wietnamu, 
Grecji, Uzbekistanu, Francji 
i Japonii. Spółka może się po-
chwalić budową największej in-
stalacji produkującej bioetanol 
w Polsce oraz profesjonalnych 
suszarek dla przemysłu far-
maceutycznego przodujących 
producentów leków w kraju 
i za granicą. 

— W przemyśle cukierniczym 
i owocowo-warzywnym naszymi 
klientami są znakomite polskie 
marki: Agros Nova, E. Wedel, 
Heinz, Międzychód, Pudliszki, 
Dawtona, Terravita, Jutrzenka 
Colian oraz koncerny między-
narodowe: Nestlé, Mars, Kerry. 
Rozwijamy się razem z naszy-
mi klientami, stosujemy tzw. 
sprzedaż przedsiębiorczą, czyli 
współtworzenie, które pole-
ga na opracowaniu produktu 
wraz z klientem. Odpowiedzią 
na potrzeby naszych klientów 
było m.in. opracowanie pro-
jektu pod nazwą uniwersalny 
aparat próżniowy z funkcją 
odzysku aromatu. Taka współ-
praca to sposób na budowanie 
lojalności i wzajemnego zaufa-
nia. Przedsiębiorcza sprzedaż 
to ustawienie Spomaszu na 
pozycji firmy innowacyjnej, 
otwartej na nowe pomysły. 

Jednak wysoko wykwalifikowa-
na kadra inżynierska i pracow-
nicza jest dla nas najcenniejsza 
— informuje Tadeusz Rak, prezes 
Spomaszu Pleszew.

— Projekt wspominanego 
już aparatu próżniowego zo-
stał opracowany przez konsor-
cjum nauki z biznesem. Nasza 
spółka współpracowała przy 
nim z Politechniką Poznańską 
i Przemysłowym Instytutem 
Maszyn Rolniczych w Poznaniu. 
Projekt wpisuje się w cele i ak-
tualną politykę zrównoważo-
nego rozwoju i dąży do zmini-
malizowania negatywnych dla 

środowiska skutków procesów 
produkcyjnych. Zgodnie z naszą 
wiedzą, na rynku nie ma dostęp-
nych urządzeń wyparnych do 
gotowania i zagęszczania, które 
pozwalałyby na optymalizację 
całego procesu czyli uzyskanie 
produktów o najwyższej jakości 
oraz powtarzalności, przy po-
prawie bilansu energetycznego, 
zwiększonej wydajności oraz 
zmniejszonej pracochłonności 
— mówi Liliana Rak-Urbaniak, 
wiceprezes Spomaszu i współ-
autorka projektu. 

Środki na jego opracowa-
nie pozyskano z Narodowego 

Centrum Badań i Rozwoju. 
— Nasze pionierskie roz-

wiązanie dla branży spożyw-
czej zaprezentowaliśmy na 
Międzynarodowych Targach 
Poznańskich, gdzie zdobyliśmy 
kolejny Złoty Medal. Aparat wysta-
wiliśmy również na największych 
światowych targach maszyn 
i urządzeń spożywczych Anuga 
Food Tech w Kolonii w marcu 2018 
r. Cieszył się on ogromnym zainte-
resowaniem klientów z różnych 
stron świata. Projekt został też 
uhonorowany dyplomem uzna-
nia, przyznanym przez Jarosława 
Gowina, ministra nauki i szkol-

nictwa wyższego oraz Polską 
Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 
w kategorii Innowacyjna Firma. 
Na tym nie koniec — uzyskał też 
prestiżowe nagrody: Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego 
oraz w kategoriach Wielkopolska— 
Innowacyjni dla Wielkopolski 
i Marka Wielkopolski — wymienia 
Liliana Rak-Urbaniak.

— Innowacyjność naszego 
rozwiązania polega na auto-
matycznej regulacji punktu 
wrzenia wsadu i wykrywaniu 
piany oraz zastosowaniu  sys-
temu stałego pomiaru stopnia 
zagęszczania produktu i auto-

matycznego zakończenia pro-
cesu. Funkcje te niosą ze sobą 
następujące korzyści: zachowa-
nie ciągłości produkcji, zwięk-
szenie wydajności poprzez 
zintensyfikowanie procesów 
wymiany ciepła i równomier-
nego grzania całego wsadu, 
zmniejszenie strat surowca, 
odzysk aromatu, powtarzal-
ność produktu pod względem 
zawartości suchej masy, co 
wiąże się z powtarzalnością 
barwy i smaku — dodaje mgr 
inż. Albin Pera, dyrektor tech-
niczno-produkcyjny.

Joanna Gulewicz  

Gdyński OPEC to prężnie 
rozwijające się przedsię-
biorstwo — jakie działania 
zapewniły tak dobrą pozycję 
na rynku?
Praca i odwaga. Odwaga 
pracowników i właścicieli. 
Projekty, które zrealizowali-
śmy, były przygodą technicz-
ną. Nie boimy się podejmować 
wyzwań na miarę europejską 
i odnosimy sukcesy o zasięgu 
międzynarodowym. 

Pracujecie nad projektem 
badawczym LowTEMP — na 
czym polega?
Projekt powstał ze współpra-
cy OPEC z Instytutem Maszyn 
Przepływowych PAN. Dzięki 
kontaktom w Niemczech 
i Skandynawii możliwe jest 
realizowanie tego pomysłu, 

który branża w Europie na-
zywa systemami ciepłow-
niczymi 4. generacji. Są to 
systemy, które dostarczają 
ciepło na niskim poziomie 
energetycznym, zapewnia-
jąc komfort cieplny odbior-
cy oraz niższe rachunki. 
Dodatkowo, z Mieczysławem 
Dzierzgowskim, w między-
narodowym zespole wdro-
żyliśmy projekt efektywnego 
węzła ciepłowniczego. Został 
on opracowany jako standard 
techniczny dla UE i krajów 
stowarzyszonych. Zostało to 
opublikowane jako dokument 
służący do prowadzenia cer-
tyfikacji urządzeń ciepłowni-
czych. LowTEMP gwarantuje: 
czystsze powietrze, zmniej-
szenie strat przepływowych 
ciepła, mniejsze obciążenie 

sieci ciepłowniczych, elek-
trociepłowni, ciepłowni i ko-
tłowni. Najlepszym ciepłem 
jest to, które nie musi być 
wyprodukowane. Chcemy 
dać odbiorcom mechanizm 
i narzędzia do prawdziwego 
oszczędzania ciepła.

Nominacja do Polskiej 
Nagrody Inteligentnego 
Rozwoju dotyczyła projektu 
budowy sieci ciepłowniczej 
na terenie osiedla Kacze Buki 
w Gdyni. Jaki jest cel tej reali-
zacji?
Inteligentna optymalizacja 
konsumpcji ciepła. Obiekty, 
które powstaną na tym osie-
dlu, będą wyposażone w ste-
rowniki, zaprogramowane jako 
urządzenia odbierające sygnały 
z budynku, jak i z zewnątrz.

Jakie są plany na przyszłość?
Realizujemy dwa rodzaje pro-
jektów — modernizacyjne i roz-
wojowe. Projekty rozwojowe to 
obszary, w których zaczęliśmy 
budować sieci tam, gdzie ich 
wcześniej nie było. Dzięki fun-
duszom z UE jesteśmy w stanie 
realizować duże projekty infra-
strukturalne. Badania, które 
wykonaliśmy wskazały jedno-
znacznie, że największe stęże-
nie zanieczyszczeń (np. smog) 
występuje na terenach o zabu-
dowie jednorodzinnej lub roz-
proszonej. OPEC inwestuje 
w czyste powietrze. Dalsze plany 
rozwojowe zależą od tego, w jaki 
sposób nasze państwo, którego 
gospodarka oparta jest na prze-
myśle węglowym, będzie się 
rozwijać. My stawiamy na OZE.

 Rozmawiała Aneta Czyrwik

ROZMOWA Z DR HXROZMOWA Z  JANUSZEM RÓŻALSKIM, PREZESEM OPEC W GDYNI

3500 znaków lub grafika 259 mm x 105 mmPiękne miejsce do zamieszkania
Spółdzielnia mieszkaniowa 
Lazurowa z Warszawy stała 
się poważną konkurencją dla 
deweloperów. Dzieje się tak 
ze względu na nowatorskie 
zarządzanie, przekładające 
się na innowacyjne inwestycje. 

Inteligentny rozwój spół-
dzielni dostrzegamy na 
osiedlu pierwszej inwesty-
cji Spółdzielni Lazurowego 
Zakątka. Urządzony w nowo-
czesnym stylu budynek wie-
lorodzinny z lokalami usługo-
wymi i garażem podziemnym 
staje się idealnym miejscem 
do życia dla warszawiaków. 
Niewątpliwy urok przedsię-
wzięcia doceniają jednak nie 
tylko mieszkańcy, ale i nieza-
leżni eksperci, którzy upatrują 
w nim miana jednej z najlep-
szych pod względem architek-
tonicznym inwestycji mieszka-
niowych w Warszawie. 

— Cechuje nas wysoki stan-
dard. Stosujemy materiały 
najwyższej jakości, rzadko wy-
korzystywane w budynkach 
wielorodzinnych — podkreśla 
Katarzyna Bednarek, koordyna-
tor ds. inwestycji w SM Lazurowa.

Spółdzielnia dalej realizu-
je działalność inwestycyjną, 
a Lazurowy Zakątek to nieje-
dyne wyzwanie inwestycyjne 
i powód do dumy dla stołecz-
nej spółdzielni.

Już pod koniec roku zakoń-
czy się budowa Lazurowych 
ogrodów. Kompleks czterech 
budynków mieszkalnych z ga-
rażami podziemnymi wzbudził 
wielkie zainteresowanie i już 
w tym momencie wszystkie 
mieszkania mają swoich wła-
ścicieli. 

—  Wszystkie lokale sprze-
daliśmy w bardzo szybkim 
czasie. To najlepszy dowód na 
naszą przewagę nad konkuren-
cją — nie ukrywa zadowolenia 
Katarzyna Bednarek.

Przystań dla warszawiaków
Na horyzoncie pojawiła się już też 
kolejna inwestycja. Spółdzielnia 
przymierza się do stworzenia 
osiedla pod nazwą Lazurowa 
przystań. Obok budynków 
mieszkalnych powstanie punkt 
kulturalno-usługowy — placówka 
kultury z przychodnią i pomiesz-
czeniami do rehabilitacji.

Nowocześnie zagospoda-
rowane osiedle z pełną infra-
strukturą, ze żłobkami, przed-
szkolami, szkołami, sklepami 
i przychodniami, to łakomy 
kąsek dla inwestorów. 

— Dajemy argumenty, które 
bardzo cenią sobie warszawia-
cy. Proponujemy w jednym 
miejscu usługi niezbędne do 
życia — tłumaczy koordynator 
ds. inwestycji w SM Lazurowa. 

Jak dodaje, na pewno  
wpływ na sukces inwestycyj-
ny ma stosunek jakości usług 
do ceny, a Lazurowa dosko-
nale dostosowała się do tego 
czynnika decydującego o kon-
kurencyjności na rynku.

Na plus działa też zastoso-
wanie energooszczędnego 
oświetlenia, które znacznie 
zmniejsza pobór energii. 
W niedalekiej przyszłości 
w planie znalazło się także za-
stosowanie paneli słonecznych

— Współpracujemy również 
z firmą specjalizującą się we 
wprowadzaniu inteligentnych 
rozwiązań w zakresie automa-
tyki, więc możemy zagwaran-

tować każdemu mieszkańco-
wi sterowanie elektroniczne 
jego czterech kątów — wylicza 
Katarzyna Bednarek.

Spółdzielnia dla mieszkańca
Warszawska spółdzielnia na 
każdym kroku udowadnia, że 
na pierwszym miejscu stawia 
człowieka. Prowadzi klub se-
niora, w którym starsza część 
osiedla integruje się ze sobą. 
Organizuje również zajęcia 
plastyczne dla dzieci.

Praca przedstawicieli spół-
dzielni nie przechodzi bez 
echa. Doceniają ją mieszkań-
cy, ale i gremia przyznające na-
grody.

— Wszystkie uzyskane wy-
różnienia bardzo nas cieszą. Są 
niezwykle ważne. Utwierdzają 
nas w przekonaniu, że idzie-
my właściwą drogą — mówi 
Katarzyna Bednarek

Warszawska spółdzielnia, 
od momentu rozpoczęcia dzia-
łalności w 2012 roku, stale sta-
wia na zrównoważony rozwój. 

— Na nasze osiedle wpro-
wadziło się kilkaset mieszkań-
ców, pojawiły sie nowe lokale 
usługowe, a zysk otrzymany 
z realizowanych inwestycji 
przeznaczamy na stałą mo-
dernizację posiadanych za-
sobów, jednocześnie biorąc 
pod uwagę opinie i potrzeby 

naszej społeczności — mówi 
Katarzyna Bednarek.

Mieszkańcy osiedla do-
strzegają dbałość spółdzielni 
o szczegóły, wprowadzane 
udoskonalenia, zaangażowa-
nie w wizerunek zewnętrzy 
oraz inwestycje realizowane 
dla ludzi. Zasoby SM Lazurowa 
to dobre i piękne miejsca 
do zamieszkania.

Adrian Morel

Elementy silników lotniczych będą drukowane w 3D

Innowacje podstawą sukcesu Spomaszu Pleszew 

Mechanizm oszczędzania ciepła

 mgr inż. Albin Pera,  
dyrektor techniczno-produkcyj-
ny Spomaszu 

 Liliana Rak-Urbaniak,  
wiceprezes Spomaszu  
i współautorka projektu

  Tadeusz Rak, 
prezes Spomaszu Pleszew

  OPRACOWANY W KONSORCJUM: Uniwersalny aparat próżnio-
wy z funkcją odzysku aromatu.
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 Tyle części silnika lotniczego 

zostanie zastąpionych jednym 
elementem, dzięki zastoso-
waniu technologii druku 3D. 
To pozwoli wyeliminować po-
łączenia, które są najbardziej 
narażone na uszkodzenia.

Międzynarodowe Forum 
Inteligentnego Rozwoju 
3.0 Uniejów 2018, (18-
20 października 2018 r. 
w Uniejowie) to trzecia edy-
cja największego wydarze-
nia gospodarczego w Polsce 
poświęconego w tak dużym 
stopniu wynalazkom oraz 
krajowym i regionalnym in-
teligentnym specjalizacjom.

Pierwszego dnia odbędzie 
się konferencja Sztuczna in-
teligencja — Przemysł 4.0 
i Społeczeństwo 4.0.

Organizowana wspólnie 
przez Gminę Moszczenica 
i Politechnikę Częstochowską 
konferencja to jedna 
z największych w kraju de-
bat o sztucznej inteligencji. 
Swoje prelekcje wygłoszą au-

torytety w tej dziedzinie, m.in. 
przedstawiciele Ministerstwa 
Cyfryzacji,  Podlaskiego 
Urzędu Wojewódzkiego czy 
Uniwersytetu Łódzkiego 
i Politechniki Częstochowskiej.

Wśród podejmowanych te-
matów będą m.in.: Przemysł 
4.0, Etyka robotów i RRI (re-
sponsible research & innova-
tion) czy MŚP wobec Industry 
4.0.

19 października będzie miał 
też miejsce wielki finał konkur-
su Discovery Days: 100 nowych 
technologii na stulecie niepod-
ległości i Urzędu Patentowego 
RP. Zaprezentowanych zo-
stanie 10 nowych technologii 
wybranych przez organizato-
ra — Centrum Inteligentnego 
Rozwoju — ze 100 zakwalifi-

kowanych do konkursu 100 
nowych technologii na 100-le-
cie Niepodległości i Urzędu 
Patentowego RP.

Każda prezentacja technolo-
gii potrwa maksymalnie 10 mi-
nut. Wynalazcy w dynamiczny 
i atrakcyjny sposób przed-
stawią swoje rozwiązania. 
Wyłącznym Organizatorem 
Konkursu jest Centrum 
Inteligentnego Rozwoju.

MFIR 3.0 to 3 dni rozmów 
na najwyższym poziomie, 10 
ścieżek tematycznych, 150 
prelegentów, 1000 uczestni-
ków i 5000 gości.

 Kontakt: tomasz.dziedzic@
irforum.pl, tel. 32 307-22-42

 Więcej na www.irforum.pl

Największy w kraju panel 
dotyczący sztucznej inteligencji


