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EKOinnowatorzy to ogólnopolski konkurs kierowany do studenckiego ruchu
naukowego, którego celem jest wybór najbardziej ekoinnowacyjnych projektów
studenckich oraz kół naukowych i studentów wyróżniających się w działalności
naukowej i organizacyjnej o charakterze proekologicznym. Laureaci konkursu
otrzymują każdego roku pamiątkowe dyplomy i statuetki oraz nagrody rzeczowe.

Istotnym aspektem konkursu jest wspieranie i promocja aktywności studenckiej, stąd
w ramach konkursu odbywają się także szkolenia - zarówno szkolenia techniczne,
jak i z zakresu tzw. umiejętności miękkich. Podsumowaniem każdej edycji konkursu
jest wydanie pamiątkowego albumu prezentującego uczestników projektu i ich
osiągnięcia.

Pierwsza edycja konkursu EKOinnowatorzy odbyła się w 2019 r. W toku konkursu
wyłonione zostały najlepsze projekty studenckie w kategorii „Energia” oraz
„Środowisko” (odpowiednio: „LEM Thunder V2” oraz „PWr Diving Crew –
autonomiczny dron podwodny” – oba z Politechniki Wrocławskiej). Uroczysta Gala
Finałowa konkursu EKOinnowatorzy odbyła się na Kopcu Kościuszki w Krakowie.

W 2020 r. odbyła się druga edycja konkursu. Spośród 45 nadesłanych zgłoszeń
komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców w trzech kategoriach: EKOinnowacyjne
Koło Naukowe, EKOinnowacyjny Projekt Studencki oraz Student - EKOinnowator.
Na kolejnych stronach albumu została przedstawiona relacja z przebiegu konkursu
oraz informacje o uczestnikach Gali Finałowej.

Zapraszamy do śledzenia strony konkursu: www.ekoinnowatorzy.pl oraz strony
Instytutu Zrównoważonej Energetyki: www.instytutze.org.

O konkursie
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Druga edycja ogólnopolskiego konkursu EKOinnowatorzy odbyła się w 2020 r.
Spośród 45 nadesłanych zgłoszeń, do drugiego etapu zostały zakwalifikowane
42 zgłoszenia spełniające kryteria regulaminowe. W drugim etapie uczestnicy wzięli
udział w cyklu szkoleń online, których zakres obejmował następujące zagadnienia:
• profesjonalne przygotowywanie prezentacji multimedialnych,
• zagadnienia praw autorskich i praktyki ochrony własności intelektualnej,
• możliwości finansowana prac badawczych,
• przygotowanie publikacji naukowych i popularno-naukowych,
• pomiary energetyczne (cieplne i elektryczne),
• środowiskowe pomiary zanieczyszczeń,
• ekozarządzanie w przedsiębiorstwach,
• społeczna i środowiskowa odpowiedzialność w projektach innowacyjnych,
• prezentacje typu "elevator pitch".

Podsumowaniem każdego szkolenia było zadanie do wykonania przez uczestników
konkursu. W oparciu o ocenę formularzy zgłoszeniowych przesłanych w pierwszym
etapie oraz ocenę rozwiązań zadań nadesłanych w drugim etapie, do udziału w Gali
Finałowej zostało zakwalifikowanych 10 kół naukowych, 11 projektów studenckich
oraz 7 studentów. Gala Finałowa odbyła się za pośrednictwem platformy Zoom i była
transmitowana na żywo na profilu Facebook Instytutu Zrównoważonej Energetyki.
Podczas Gali Finałowej uczestnicy przedstawili krótkie prezentacje, których ocena
była podstawą do stworzenia klasyfikacji końcowej konkursu.

Zwieńczeniem konkursu jest wydanie niniejszego albumu, który prezentuje opisy
tegorocznych finalistów.

Relacja z przebiegu konkursu
EKOinnowatorzy 2020
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TOP10 w kategorii EKOinnowacyjne Koło Naukowe
1. Koło Naukowe Energetyków PW (Politechnika Warszawska)
2. Koło Naukowe Eko-Energia (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
3. Koło Naukowe Pojazdów i Robotów Mobilnych (Politechnika Wrocławska)
4. Koło Naukowe AGH Solar Plane (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
5. Koło Naukowe AGH Solar Boat (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
6. Koło Naukowe PolSl Racing (Politechnika Śląska)
7. Koło Naukowe Automatyki i Robotyki „Robocik” (Politechnika Wrocławska)
8. Koło Naukowe PWr Solar Boat Team (Politechnika Wrocławska)
9. Koło Naukowe EkoEnergia (Politechnika Częstochowska)
10. Koło Naukowe Ochrony Środowiska (Uniwersytet Gdański)

TOP11 w kategorii EKOinnowacyjny Projekt Studencki
1. GUST (Koło Naukowe Energetyków, Politechnika Łódzka)
2. Oddychające kompozyty izolacyjne z odpadów przemysłu tekstylnego – bardziej

zrównoważona gospodarka w zakładach produkcyjnych (Koło Naukowe Meblarstwa,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

3. diaBite (Enactus UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
4. LEM Photon (Koło Naukowe Pojazdów i Robotów Mobilnych, Politechnika Wrocławska)
5. AIRQ UAV do pomiaru jakości powietrza (Akademicki Klub Lotniczy, Politechnika

Wrocławska)
6. Nowe Życie (Zuzanna Lach, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku)
7. Solaris I (PWr Solar Boat Team, Politechnika Wrocławska)
8. UAVVaste (Politechnika Poznańska)
9. BeeCo (Enactus, Politechnika Poznańska)
10. Bolid elektryczny Formuły Student RTE 2.0 LEM (AGH Racing, Akademia Górniczo-

Hutnicza w Krakowie)
11. Ekologika (Politechnika Poznańska)

TOP7 w kategorii Student EKOinnowator
1. Mariia Melnykova (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
2. Kyrylo Rudykh (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
3. Nikola Góral (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
4. Mateusz Lisiecki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
5. Aleksandra Furgał (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
6. Anna Jarosz (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
7. Weronika Gajda (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Serdecznie gratulujemy!
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Organizatorem ogólnopolskiego konkursu dla studenckiego ruchu naukowego
EKOinnowatorzy jest Instytut Zrównoważonej Energetyki (IZE) - organizacja non-
profit działająca w obszarach związanych z szeroko rozumianą energetyką i ochroną
środowiska.

Działalność Instytutu obejmuje swoim zasięgiem inicjatywy lokalne (realizowane
na terenie Krakowa i województwa małoplskiego), a także inicjatywy ogólnopolskie
oraz międzynarodowe.

Najważniejsze działania Instytutu Zrównoważonej Energetyki:

• cykliczna organizacja międzynarodowych konferencji naukowych: International
Conference on the Sustainable Energy and Environmental Development
(SEED) oraz International Conference on the Clean Environment and Energy
Research (CEER),

• popularyzacja nauki w środowisku studenckim w ramach projektu Młoda Nauka,

• edukacja energetyczna i ekologiczna,

• działalność wydawnicza,

• organizacja szkoleń, warsztatów i eventów różnego typu,

• działalność naukowo-badawcza.

Po dalsze szczegóły zapraszamy na stronę Instytututu: www.instytutze.org oraz
profil Facebook: www.facebook.com/InstytutZE.

Instytut Zrównoważonej Energetyki

Instytut
Zrównoważonej Energetyki
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Współfinansowanie:

Patroni:

Partnerzy konkursu
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EKOinnowacyjne
Koła Naukowe
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Koło Naukowe Energetyków PW
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska

Koło Naukowe Energetyków PW skupia pasjonatów szeroko pojętej
energetyki, inspirując ich do działania. Członkowie Koła kształtują przyszły sektor
energetyczny w Polsce poprzez projektowanie, a także konstruowanie
nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Zdobywają cenne doświadczenie,
prowadząc projekty naukowo – badawcze oraz biorąc udział w zawodach
projektowych, hackathonach oraz licznych szkoleniach. Członkowie Koła są
autorami przedsięwzięć takich jak „Mobilna stacja OZE”, „Innowacyjna turbina
wiatrowa”, konferencji „OKME” oraz serii spotkań „Porozmawiajmy o Energetyce”
z ekspertami z branży energetycznej. Łącznie tworzymy zrzeszenie studentów,
w którym prężnie rozwĳane są innowacyjne pomysły, a także staramy się zarazić
innych naszą pasją poprzez organizację inicjatyw zachęcających do zainteresowania
się tematami energetyki oraz ochrony środowiska.

Jako Koło Naukowe Energetyków podjęliśmy wyzwanie budowy innowacyjnej
turbiny wiatrowej na konkurs Narodowego Centrum Rozwoju Badań i Rozwoju
„Wielkie Wyzwanie: Energia”. Nasze prace rozpoczęły się od stworzenia modelu
łopat i turbiny, a także przeprowadzenia symulacji przepływu i wybraniu najbardziej
sprawnej konfiguracji. Cały system elektryczny została zaprojektowany przez
członków Koła z pomocą pracowników akademickich wydziału MEiL Politechniki
Warszawskiej.

Kolejny projekt konstruktorski wykonany przez członków Koła to Mobilna
Stacja OZE Projekt ten miał na celu zbudowanie mobilnej stacji magazynu oraz
produkcji energii. Mobilna stacja OZE, składa się z panelu fotowoltaicznego
z systemem samopodążającym za Słońcem i akumulatorów energii. Wszystkie
zagadnienia mechaniczne wraz z systemem automatyki zostały rozwiązane
samodzielnie przez członków Koła. Efektem ich prac jest innowacyjne źródło oraz

14
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magazyn energii umożliwiające korzystanie z urządzeń elektrycznych w miejscach
bez dostępu do sieci elektroenergetycznej.

Inne z działań Koła Naukowego Energetyków PW - konkurs wiedzy
o energetyce PW - umożliwia uczestnikom poszerzenie swojej wiedzy o energetyce
(w tym także odnawialnej) oraz zdobycie indeksu wydziału MEiL. Jest on skierowany
do uczniów techników energetycznych oraz liceów. Pierwsza edycja odbyła się
w roku akademickim 2019/2020. W pierwszym etapie konkursu wzięło udział ponad
100 uczniów. Finał miał miejsce w czasie innego organizowanego w tym czasie przez
Koło wydarzenia – OKME 2019. Ze względu na dużą popularność, w roku
akademickim 2020/2021 odbędzie się druga edycja konkursu.

Ogólnopolska Konferencja Młodych Energetyków to jedyna w swoim rodzaju
konferencja, podczas której studenci z całej Polski mają okazję zaprezentować swoje
prace inżynierskie, magisterskie lub artykuły naukowe. Konferencja ta jest miejscem
wymiany spostrzeżeń oraz pomysłów dotyczących transformacji energetycznej, jak i
wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W każdej edycji bierze udział około 100
studentów ze wszystkich uczelni w Polsce, a partnerami konferencji są największe
firmy związane z energetyką takie jak EY, Veolia czy PGNiG.

Energetyczna Mapa Polski Projekt ma na celu stworzenie interaktywnej mapy
inwestycji energetycznych w Polsce, w tym zarówno źródeł odnawialnych, jak
i konwencjonalnych. Będzie ona ogólnodostępna i umożliwi każdemu zapoznanie się
z inwestycjami energetycznymi w jego okolicy. Uruchomienie wersji demonstracyjnej
portalu planowane jest na 2. kwartał 2021 roku.

Dane kontaktowe:

strona www: www.kne.pw.edu.pl
e-mail: kn.energetykow@pw.edu.pl
Facebook: www.facebook.com/pg/KNE.PW
LinkedIn: www.linkedin.com/company/12649782
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Koło Naukowe EKO-Energia
Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Koło Naukowe Eko-Energia działa przy Akademii Górniczo-Hutniczej już
kilkanaście lat. Spod skrzydeł Eko-Energii wywodzi się wiele znakomitych i znanych
w świecie projektów, takich jak łódź solarna AGH Solar Boat oraz samolot napędzany
energią słoneczną AGH Solar Plane, które aktualnie tworzą odrębne koła naukowe.

We współczesnym świecie szeroko pojęta innowacyjność w zakresie
energetyki jest wskaźnikiem potencjału ekonomicznego państwa. Kraje dążą do
niezależności energetycznej, co związane jest z zaletami ekonomicznymi
i politycznymi. Energetyka odnawialna rozwĳa się, o czym świadczą obecne
wszędzie farmy fotowoltaiczne, czy turbiny wiatrowe. Obecnie świat skupia się
na poszukiwaniu nowych rozwiązań do zwiększania efektywności OZE. Rośnie
zainteresowanie wykorzystaniem ciepła odpadowego, rozwĳaniem technologii pomp
ciepła czy tworzeniem wirtualnych elektrowni. Opłacalność takich inwestycji jest
wprost proporcjonalna do skali instalacji, zaczynając od 15 lat dla najmniejszych
przydomowych instalacjach PV kończąc kilkoma latami dla dużych pomp ciepła oraz
farm PV.

Niezwykle ważną ideą przyświecającą działalności Koła jest zrównoważony
rozwój energetyki. Wszystkie projekty opierają się na Odnawialnych Źródłach
Energii, promując tym samym ekologiczne trendy oraz pomagając w kreatywnym
podejściu do rozwiązania problemów. Czynny udział wszystkich Członków naszego
Koła pozwala na powstawanie wielu projektów, które oprócz nastawienia
na tematykę energetyki są związane z wieloma innymi dziedzinami inżynierskimi.
W ostatnich latach powstały m.in. takie projekty jak: PieSzo – zaprojektowanie
i stworzenie płytki podłogowej wytwarzającej energię elektryczną pod wpływem
nacisku, Słoneczna Kogeneracja, polegająca na jednoczesnym wytwarzaniu ciepła
i energii elektrycznej z wykorzystaniem promieniowania słonecznego, prototypowy

16
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hybrydowy panel PVT – projekt mający na celu podwyższenie sprawności modułu
PV poprzez zachowanie optymalnej temperatury pracy oraz odbioru ciepła przez
podłączony kolektor, a także solarna chłodziarka absorpcyjna – projekt
autonomicznej chłodziarki zasilanej z paneli fotowoltaicznych. Ponadto prowadzone
są badania naukowe związane z analizą paliw biomasowych, możliwością
wykorzystania generatorów termoelektrycznych, jak i koncentrowaniem
promieniowania słonecznego.

Najnowszym projektem Koła jest budowa turbiny wiatrowej z dyfuzorem
o zmiennej średnicy oraz magazynem energii w postaci ogniw litowo-jonowych.
Dyfuzor o zmiennej średnicy pozwoli dostosować pracę turbiny do zmieniającej się
prędkości wiatru, natomiast magazyn pozwoli na akumulacje energii oraz pracę
turbiny w systemie smart-grid. Wszystkie działania mają na celu zwiększenie
sprawności urządzeń i zakresu zastosowań turbin wiatrowych oraz maksymalizację
opłacalności instalacji. Projekt tej turbiny celowo zwraca uwagę na niedoceniony
potencjał przydomowych turbin wiatrowych.

Jako członkowie KN Eko-Energia zajmujemy się nie tylko projektowaniem
oraz konstrukcją, ale również bierzemy udział w konferencjach lokalnych oraz
międzynarodowych (w tym 4th International Conference on Advances on Clean
Energy Research, 6th International Conference on Renewable and Non-Renewable
Energy, 3rd International Conference on the Sustainable Energy and Environmental
Development, International Conference on the Clean Environment and Energy
Research), badaniach, a także działalności popularyzującej naukę. Angażujemy się
także w projektach finansowanych z MNiSW, takich jak Najlepsi z Najlepszych! 3.0
oraz Najlepsi z Najlepszych! 4.0. Nie jest nam obce prowadzenie zajęć dla dzieci
przybliżając im świat nauk ścisłych oraz technologii, stąd też powstał projekt AGH
Junior.

Kolejną istotną dla nas kwestią są różnego rodzaju szkolenia organizowane
zarówno przez firmy zewnętrzne, jak i doświadczonych studentów, pragnących
przekazać swoją wiedzę młodszym kolegom. Pozwala nam to na ciągłe
samodoskonalenie oraz poprawę jakości projektów. Braliśmy udział w wydarzeniach
obejmujących naukę oprogramowania Ansys (organizowanych przez firmę
SYMKOM) oraz Solidworks (organizowanych przez Solidexpert). Ponadto, odbyły się
spotkania szkoleniowe z firmami Termocent czy Herz, które zajmują się odpowiednio
pomiarami termowizyjnych oraz zagadnieniami z dziedziny techniki cieplnej.
Doskonaliliśmy się również z zakresu języka programowania Javascript z pomocą
Jakuba Wiszniewskiego. Inny student, Tomasz Gawlas pomógł poprawić nasze
umiejętności w Inventorze oraz Fusion360, natomiast doktorantka Karolina Papis-
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Frączek pomogła nam opanować program QBlade do symulacji pracy turbiny
wiatrowej .

Cieszymy się z wielkiego zaangażowania wszystkich Członków naszego
Koła, Władz Uczelni oraz licznych sponsorów, dzięki którym nasza praca ma okazję
urzeczywistnić się m.in. jako granty rektorskie, których grono odbiorów sięga nawet
poza Europę.

Projekty rozwĳane w Eko-Energii zawsze analizowane są kompleksowo,
z uwzględnieniem parametrów ekonomicznych i ekologicznych, co sprawia, że ich
potencjał biznesowy jest wysoki, a projekty nadają się wprost do wdrożenia.

Dane kontaktowe:

strona www: www.eko-energia.agh.edu.pl
e-mail: ekoenergia@agh.edu.pl
Facebook: www.facebook.com/KN.EkoEnergia
Instagram: www.instagram.com/sknekoenergia/
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Koło Naukowe Pojazdów i Robotów Mobilnych (KN PiRM) nieprzerwanie
od 2012 roku buduje elektryczne pojazdy. W organizacji możemy wyróżnić dwa
zespoły. Pierwszy z nich, Zero Emission Car to innowacyjny projekt elektrycznego
auta do driftu. LEM Wrocław to zespół konstruujący elektryczne jednoślady (ale nie
tylko) oraz edukujący i przekonujący społeczeństwo do korzystania z pojazdów
elektro-mobilnych.

KN PiRM zrzesza kilkudziesięciu studentów, których większość jest
zaangażowana w budowę Lekkich Motocykli Elektrycznych. To właśnie nasze
motocykle zajmują czołowe miejsca na zawodach Smart Moto Challenge

Koło Naukowe Pojazdów i Robotów
Mobilnych

Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska
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w Barcelonie od 2012 roku. W 2018 roku zdobyliśmy pierwsze miejsce w klasyfikacji
generalnej z motocyklem LEM Thunder oraz drugie miejsce z motocyklem LEM
Thunder v2 w kolejnej edycji zawodów. Dodatkowo w 2019 roku otrzymaliśmy
nagrodę za najlepszy design.

W 2020 roku postanowiliśmy wykorzystać zdobyte doświadczenie w budowie
motocykli crossowych i wystartujemy w zawodach MotoStudent! MotoStudent
to najbardziej prestiżowe zawody sportowych motocykli elektrycznych i spalinowych
wśród studentów na całym świecie. LEM Wrocław jako pierwszy zespół z Polski
będzie ścigał się już wiosną 2021 roku na torze Aragon w Hiszpanii.

Dane kontaktowe:

strona www: http://pirm.pwr.wroc.pl
e-mail: pirm@pwr.edu.pl
Facebook: www.facebook.com/LEMWroclaw
Instagram: www.instagram.com/lemwroclaw
LinkedIn: www.linkedin.com/company/lemwroclaw
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AGH Solar Plane to pierwsze studenckie koło naukowe w Polsce, które za cel
obrało sobie zbudowanie samolotu napędzanego jedynie energią słoneczną.
Obecnie koniecznym staje się ograniczenie zużycia nieodnawialnych źródeł energii
i emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Skonstruowane przez nas modele
pokazują, iż rozwiązanie tego problemu jest na wyciągnięcie ręki.

Użyteczność – zaraz po ekologiczności – to cecha, którą ustanowiliśmy sobie
jako jeden z priorytetów podczas konstruowania samolotu. Taki samolot może
znaleźć szerokie zastosowanie w życiu i ułatwić wiele jego aspektów. Można
wykorzystać go na przykład do pomiarów zanieczyszczenia powietrza. Co więcej,
może odegrać istotną rolę podczas patrolowania lasów i wykrywania pożarów, dzięki
czemu możliwe jest zapobiegnięcie katastrofy ekologicznej. Zaletą samolotu
napędzanego energią słoneczną jest brak ograniczenia czasowego lotu

Koło Naukowe AGH Solar Plane
Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
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spowodowanego pojemnością akumulatorów, tak jak występuje to w przypadku
standardowych dronów.

Podstawowym założeniem Koła jest budowa samolotu, który będzie
współgrał ze środowiskiem. Z tego powodu powstały dwa modele z ekologicznym
napędem opartym na ogniwach fotowoltaicznych. Cała energia pozyskiwana jest
z promieniowania słonecznego, a dzięki temu samolot nie wydziela podczas lotu
szkodliwych substancji do środowiska. Nadmiar wytworzonej energii gromadzony
jest w akumulatorach, które pozwalają na lot w nocy lub warunkach
niedostatecznego nasłonecznienia.

Członkowie AGH Solar Plane niejednokrotnie brali udział w konferencjach
naukowych o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym. 6th International
Conference on Renewable and Non-Renewable Energy w Miami przyniosła jednemu
z naszych członków wyróżnienie za najlepszy artykuł. Poza tym braliśmy także udział
w konferencjach odbywających się w Osace, Bordeaux, Krakowie. W 2019 roku
wzięliśmy udział w Międzynarodowych Zawodach Bezzałogowych Statków
Powietrznych TUBITAK w Stambule, gdzie oba modele zaprezentowały się z bardzo
dobrej strony.

W trakcie istnienia koła przeprowadzonych zostało wiele warsztatów oraz
szkoleń, na których członkowie AGH Solar Plane dzielili się swoją wiedzą z zakresu
lotnictwa oraz odnawialnych źródeł energii. Przykładowe z nich to AGH Junior oraz
warsztaty dla młodzieży szkolnej. Uczestnicy zajęć poznali podstawowe zasady
aerodynamiki, budowy samolotu, a także zasady działania paneli fotowoltaicznych
i zasad zrównoważonego rozwoju. Ponadto nasz Zespół brał udział w takich
wydarzeniach, jak np. XV Małopolski Piknik Lotniczy oraz Women in Tech Summit
2019.

Dane kontaktowe:

strona www: www.solarplane.agh.edu.pl
e-mail: solarplane@agh.edu.pl
Facebook: www.facebook.com/SolarPlane
Instagram: www.instagram.com/aghsolarplane
LinkedIn: www.linkedin.com/company/agh-solar-plane
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AGH Solar Boat to grupa studentów, którzy tworzą nowoczesną łódź w 100%
zasilaną energią słoneczną. Ich pierwsze dzieło, Baśka, to jednoosobowa łódź
zasilana energią elektryczną wytworzoną w modułach fotowoltaicznych. Szczególną
cechą „Baśki” są hydroskrzydła, które umożliwiają wyniesienie jej kadłuba ponad
powierzchnię wody. W 2019 roku zespół podjął decyzję o budowie dwóch nowych
łodzi, jednoosobowej wyścigowej oraz autonomicznej jednostki. Autonomiczna łódź
będzie poruszać się po rzekach i akwenach, zbierać i badać próbki wody, a także
przeprowadzać mapowanie dna obszarów wodnych. Z bagażem doświadczeń
zebranym przez ostatnie lata zespół podjął się również budowy Celki, nowej łodzi
zaprojektowanej do startów w zawodach. Odróżniać się będzie od poprzedniczki

Koło Naukowe AGH Solar Boat
Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
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lżejszym kadłubem, efektywniejszym zespołem napędowym oraz własnymi panelami
fotowoltaicznymi. Na ten moment zespół jest na etapie prac wykończeniowych formy
na kadłub dla Celki i łodzi autonomicznej.

Na początku zaistnieliśmy przez udział w międzynarodowych zawodach. Idea
projektu jest jednak dużo szersza. Wykorzystując zdobytą wiedzę pracujemy nad
koncepcją dostosowania łodzi do celów komercyjnych. Wierzmy, że w najbliższych
latach skomercjalizujemy nasz projekt i łodzie solarne staną się powszechnym
transportem wodnym. Łatwość obsługi, brak hałasu, samowystarczalność oraz
uniwersalność sprawiają, że w Polsce oraz innych krajach posiadających jeziora,
rzeki czy dostęp do morza, łódź solarna może być popularnym środkiem transportu.
Pragniemy nie tylko umożliwić większej liczbue osób korzystanie z tego typu środków
transportu wodnego, ale też zwiększyć pojemność osobową łodzi. Chcemy, żeby
skomercjalizowany projekt uwzględniał również większe pojazdy, mieszczące kilka
lub kilkanaście osób.

Dane kontaktowe:

strona www: www.aghsolarboat.pl
e-mail: aghsolarboatteam@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/AGHSolarBoatTeam
Instagram: www.instagram.com/agh.solarboat
LinkedIn: www.linkedin.com/company/agh-solar-boat-team
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PolSl Racing to zespół ambitnych studentów Politechniki Śląskiej, których
połączyła wspólna pasja do motoryzacji, innowacyjnych rozwiązań i nowych
technologii. Samodzielne projekty pojazdów wyścigowych to dla nas, studentów
bezcenne doświadczenie – jak żadne inne przedsięwzięcie, pozwala wykrzesać
z przyszłych inżynierów maksimum możliwości, dzięki czemu mamy świadomość jak
będą wyglądać stojące przed nami w przyszłości wyzwania. Informacje pozyskane
w trakcie toku studiów stają się jeszcze bardziej wartościowe, gdy można je
zastosować w praktyce.

Początkowym etapem działalności SKN PolSl Racing była realizacja budowy
jednomiejscowych bolidów spalinowych klasy Formula Student. Podczas zawodów
niejednokrotnie doceniano dojrzałość konstrukcji i zastosowane przez nas
rozwiązania. Punktem zwrotnym był rok 2018. Wobec rosnącej świadomości zalet
z wykorzystania napędów bezemisyjnych podjęliśmy decyzję o zaprojektowaniu
i zbudowaniu unikatowego motocykla o napędzie elektrycznym. Zaprojektowany
i zbudowany w zaledwie 4 miesiące motocykl MC-02 „Elektra” zdeklasował rywali
na międzynarodowych zawodach Smart Moto Challenge. Opracowane
i przetestowane rozwiązania są wykorzystywane podczas budowy kolejnych
pojazdów: naszego pierwszego bolidu elektrycznego SW-03e oraz drugiego wydania
motocykla – Elektra 2.0. Tym samym, staliśmy się jedynym kołem w Polsce, które
buduje jednocześnie zarówno bolidy wyścigowe Formuły Student, jak i motocykle
elektryczne. W planach mamy dalszą ekspansję w dziedzinie elektromobilności,
ukierunkowaną m.in.: na pojazdach zasilanych wodorem. Naszym celem jest
rozwĳanie bezemisyjnych napędów przyszłości oraz ich promocja na wydarzeniach
branżowych, jak np. Targi EkoSpalanie & EkoTechnologie, Impact mobility rEVolution
2019, a także na wydarzeniach popularyzujących naukę i nowe technologie: Noc

Koło Naukowe PolSl Racing
Politechnika Śląska
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Naukowców, Śląski Festiwal Nauki w Katowicach czy Industriada. W ramach
działalność naukowej poświęconej nowatorskim rozwiązaniom powstało wiele prac
naszych członków. Wśród nich warto pochwalić nagrodzoną pracę jednego z nich -
Damiana Uchyły. Publikacja mająca na celu projekt, analizę i optymalizację układu
chłodzenia baterii wysokiego napięcia bolidu Formuły Student została doceniona
wśród jury, a sam projekt znalazł zastosowanie podczas konstrukcji pojazdu.

Ostatnie lata to zwrot koła w kierunku elektromobilności. Na fali sukcesu
naszego pierwszego motocykla MC-01e „Elektra” postanowiliśmy stworzyć jego
kontynuację: MC-02e „Elektra 2.0". Ogromną zaletą nowej konstrukcji jest jej
budowa: motocykl zaprojektowany jako Supermoto będzie miał możliwość niezwykle
szybkiej konwersji na motocykl typu Cross. Od początku oba projekty posiadają
homologowane i wymagane prawem elementy jak: kierunkowskazy, lampy,
mocowanie tablicy rejestracyjnej, co pozwala na użytkowanie ich na drogach
publicznych.

Potencjał biznesowy jest determinowany przez szerokie spektrum
możliwości. Motocykl elektryczny jest bardzo cichy i nie emituje do atmosfery
żadnych zanieczyszczeń. Dzięki temu świetnie sprawdziłby się na przykład jako
pojazd dla służb mundurowych, czy dojazd do centrów zatłoczonych miast. Biorąc
pod uwagę dopłaty środowiskowe realizowanych ze środków Rządowych oraz Unii
Europejskiej dla firm i instytucji publicznych korzystających z pojazdów
bezemisyjnych widzimy szeroką i niezagospodarowaną niszę pojazdów
dwukołowych. Przygotowany innowacyjny sposób szybkich wymian baterii znacząco
ułatwia użytkowanie takiego pojazdu – nie tracimy mobilności przez konieczność
ładowania. Z tych samych założeń mogą również korzystać straż miejska, policja,
czy nawet wojsko – wszelkie służby mundurowe. W czasach walki miast ze smogiem
pojazdy elektryczne okazują się być zbawiennym rozwiązaniem.

Elektra 2.0 to nie jedyny z naszych śmiałych pomysłów na rozwój
Elektromobilności. W planach mamy również otwarcie nowego podzespołu o nazwie
H2 Racing. Zespół ten miałby opracowywać pojazd napędzany ogniwami
wodorowymi.

Dane kontaktowe:

strona www: www.racing.polsl.pl
e-mail: racing@racing.polsl.pl
Facebook: www.facebook.com/polslracing
Instagram: www.instagram.com/polslracing
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Koło Naukowe Automatyki i Robotyki „Robocik” już od ponad 20 lat działa przy
Wydziale Mechanicznym na Politechnice Wrocławskiej i skupia pasjonatów robotyki.
Od roku 2016 skupia się na inżynierii podwodnej tworząc projekt PWr Diving Crew i
budując pojazdy typu ROV i AUV – zdalnie sterowane oraz autonomiczne pojazdy
podwodne.

Obecnie Koło pracuje nad rozwinięciem czwartej wersji autonomicznego
podwodnego drona. Na swoim koncie ma już dużo sukcesów, m.in. półfinał
na zawodach RoboSub 2019 w San Diego, nagroda za najlepszy debiut podczas
zawodów ERL 2019 we Włoszech, wiele nagród w kraju, m.in.: 1. miejsce

Koło Naukowe Automatyki i Robotyki
„Robocik”

Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska
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w konkursie 3Mind oraz EkoInnowatorzy 2019, Najlepsze Koło Naukowe w Polsce
2018 w konkursie „Pro Juvenes”.

Ponad 50-osobowy wspólnie rozwĳa swoją wiedzę i zdobywa doświadczenie
związane z przemysłem podwodnym, robotyką, sztuczną inteligencją oraz
zarządzaniem i marketingiem.

W przyszłości chcą, aby ich projekt mógł być wykorzystywany do działań
związanych ze środowiskiem wodnym, ekologią, ratownictwem czy przemysłem
podwodnym.

Dane kontaktowe:

strona www: http://robocik.pwr.edu.pl
e-mail: robocikb9@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/knrobocik
Instagram: www.instagram.com/robocikpwr
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Koło Naukowe PWr Solar Boat Team unkcjonuje na Wydziale Mechaniczno-
Energetycznym Politechniki Wrocławskiej od marca 2018 roku. Nasza działalność
skupiona jest wokół rozwoju proekologicznych pojazdów wodnych oraz promowania
odnawialnych lub zeroemisyjnych źródeł energii i nowych technologii
energetycznych w transporcie miejskim. Realizowany projekt pn. Solaris I związany
jest z budową pierwszej autonomicznej energetycznie łodzi wyścigowej zasilanej
w całości energią słoneczną. W pełni autorska, 6-metrowa konstrukcja osiągać
będzie prędkość maksymalną na poziomie 40 km/h dzięki zainstalowanym
na górnym pokładzie ogniwom fotoelektrycznym, akumulatorom, kontrolerowi
ładowania oraz silnikowi elektrycznemu o mocy 5,3 kW. Dzięki współpracy
z hydroskrzydłami budowana łódź, po przekroczeniu prędkości 13 km/h, będzie
wynurzać się z wody i realizować „lot” nad jej taflą. Pozwoli to na znaczące
ograniczenie oporów ruchu i uzyskanie przez opracowywaną konstrukcję w pełni
wyścigowego charakteru. Do kontroli pojazdu w tej fazie posłuży specjalny system
sterowania trójosiowego, opracowany przez członków zespołu na wzór znanego
z lotnictwa rozwiązania pn. fly-by-wire.

Opracowywana konstrukcja, po przejściu niezbędnych testów i badań,
weźmie udział w zagranicznych zawodach łodzi solarnych. Stanie się także jedną
z wizytówek Wydziału, Politechniki Wrocławskiej, miasta, kraju i potwierdzeniem
wysokiego poziomu badawczo-rozwojowego polskich studentów. Łódź Solaris I
stanowić będzie ponadto podstawę do opracowania kolejnych konstrukcji
pływających oraz do komercjalizacji zastosowanych w nich autorskich rozwiązań
technicznych. Duży nacisk w perspektywie dalszego rozwoju koła naukowego
położony zostanie na opracowanie nowej serii pojazdów wodnych służących jako
wydajny, przyjazny środowisku i tani w produkcji środek transportu miejskiego.

Koło Naukowe PWr Solar Boat Team
Politechnika Wrocławska
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Koło naukowe, poza samą działalnością konstruktorską, prowadzi także
liczne warsztaty i prelekcje dla młodzieży i osób dorosłych dotyczące idei
zrównoważonego rozwoju, promuje interdyscyplinarność inżynierską wśród
studentów wrocławskich uczelni oraz pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów
między studentami i naukowcami a lokalnym przemysłem.

Zespół jest relatywnie młodą inicjatywą studencką, jednakże dzięki
zaangażowaniu koordynatorów i jego członków może poszczycić się licznymi
sukcesami organizacyjnymi i marketingowymi. Kolejnym krokiem ku osiągnięciu
co najmniej krajowej rozpoznawalności będzie uroczyste zwodowanie i wysłanie
łodzi Solaris I na zagraniczne zawody, co m.in. dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego
Wrocławia będzie możliwe już w 2021 roku.

Dane kontaktowe:

strona www: www.solarboat.pwr.edu.pl
e-mail: pwrsolarboatteam@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/PWrSolarBoatTeam
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Studenckie Koło Naukowe "Eko-Energia" działa już od ponad 20 lat, powstało
w 1997 r. Od 2001 roku opiekunem koła jest dr hab. inż. Piotr Pełka, prof. PCz.

Celem Koła Naukowego jest pogłębianie wiedzy głównie w zakresie czystych
technologii spalania oraz odnawialnych źródeł energii, wspieranie rozwoju
zainteresowań naukowych studentów, promowanie dobrego wizerunku Katedry
Maszyn Cieplnych oraz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki
Częstochowskiej.

Działalność Koła obejmuje:

• współpracę naukowo-organizacyjną z przemysłem (organizowanie szkoleń,
warsztatów i wycieczek do zakładów przemysłowych) – m.in.:
• współpraca z TAURON S.A. (spotkanie i warsztaty z Wiceprezesem Zarządu

TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Jaworzno Panem Adamem Kampą;
wycieczka do Elektrowni Jaworzno; konkurs „Uczelnia dobrej Energii” pod
patronatem Koła Naukowego Eko-Energia).

• współpraca z MOTORTECH GmbH (eksperymentalno-numeryczna analiza
mieszalników gazowych serii VariFuel w celu poprawy jakości uzyskiwanej
mieszaniny co wpływa bezpośrednio na pracę silników gazowych
z zachowaniem niższych emisyjności środowiskowych).

• współpraca z Instytutem Technicznego Spalania – ITV w Hannoverze
(wsparcie merytoryczne przy pracach optymalizacyjnych mieszalników
gazowych firmy MOTORTECH GmbH).

W ramach wyżej wymienionej współpracy członków naszego Koła Naukowego
powstało 25 publikacji Naukowych.

Koło Naukowe EkoEnergia
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska
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• wizyty studyjne w:
• Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o. o.;
• Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar;
• Kompleksie Jądrowym Świerk w Narodowym Centrum Badań Jądrowych;
• NAFTOPORT Sp. z o.o.;
• ECOLOGIQ Sp. z o.o. - fabryce energooszczędnych gotowych

prefabrykowanych budynków z magazynami energii;
• LINTE^2 - Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych

i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki Gdańskiej;
• GSG Towers Sp. z o.o. - sprzedaż i produkcja wież do elektrowni wiatrowych

na terenie Stoczni Gdańsk przy wykorzystaniu infrastruktury stoczniowej;

• udział w konkursach:
• Laureat Quizu na temat odnawialnych źródeł energii podczas

IX Ogólnopolskiego Forum Fotowoltaiki i Magazynowania energii SOLAR+
2018 w Kielcach;

• Finalista Ogólnopolskiego konkursu dla studentów EKOinnowatorzy - edycja
2020 w kategorii EKOinnowacyjne Koło Naukowe;

• organizowanie konferencji, sympozjów i spotkań naukowych:

• Seminarium Międzybrodzie Żywieckie 2016;

• prowadzenie stałej ekspozycji w budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej
i Informatyki oraz strony internetowej i fanpage koła.

• reprezentowanie Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki na wydarzeniach
związanych z branżą energetyczną:
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Dane kontaktowe:

strona www: www.eko-energiaimc.wex.pl
e-mail: ekoenergia.pcz@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/ekoenergia.pcz

• V edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE Gdańsk 2017;
• IX Ogólnopolskie Forum Fotowoltaiki i Magazynowania energii SOLAR+ 2018

w Kielcach;
• VI edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE GDAŃSK 2018;
• X Ogólnopolskie Forum Fotowoltaiki i Magazynowania energii SOLAR+ 2019

w Kielcach.

• Aktualne prace w projektach naukowych:

• Szybkorosnące drzewa OXYTREE - celem pracy jest opracowanie
charakterystyk właściwości fizyko-chemicznych drzew szybkorosnących
w aspekcie wykorzystania energetycznego oraz wpływu warunków
środowiskowych na ich wzrost.

• CZAJNIK SŁONECZNY– w fazie budowy prototypu - celem pracy jest
opracowanie metody szybkiego, ekologicznego gotowania wody przy pomoc
wyłącznie energii słonecznej. Inspiracją były kraje jak Afryka, gdzie nie
zawsze ludność posiada dostęp do prądu, a jak wiemy to intensywność
promieniowania słonecznego tam jest ponad dwukrotnie wyższa niż
w Polsce. Obecnie projekt Czajnika Słonecznego jest w fazie budowy
prototypu. Do tego celu zaprojektowano specjalną powierzchnię refleksyjną
w zwierciadle kulistym, która jest w stanie bardzo skutecznie skupić promienie
słoneczne w jedną wiązkę. Wstępne obliczenia termodynamiczne okazały się
bardzo obiecujące, co w następnym roku, po fazie testowej Czajnika
Słonecznego będziemy mogli potwierdzić wynikami eksperymentalnymi.

EKOinnowatorzy 2020: Naciekawsze incjatywy studenckie z zakresu energetyki i ochrony środowiska Kategoria 1: EKOinnowacyjne Koła Naukowa



Koło Naukowe Ochrony Środowiska
Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Kiedy powstał kierunek Ochrony Środowiska powstaliśmy my, KNOŚ - Koło
Naukowe Ochrony Środowiska. Jako Koło Naukowe zajmujemy się promowaniem
chemii w ochronie środowiska. To właśnie jest nasz główny cel, poszerzać wiedzę by
pomóc środowisku. By to osiągnąć prowadzimy warsztaty pt.: „Chemia w ochronie
środowiska”, „ekokosmetyki” oraz Dzień Zrównoważonego Rozwoju. Na Wydziale
Chemii UG mamy możliwość organizacji owych wydarzeń. Jednakże nie tylko tym się
zajmujemy - dni otwarte, chemiłajki, ekocity to tylko nieliczne przedsięwzięcia, jakie
organizujemy. Jeżeli chcesz chociaż trochę zmienić swój styl życia i spróbować
przeprowadzić filtrację na węglu aktywnym, wykonać ozonowanie wody lub wykonać
samodzielnie biopaliwo zapraszamy na wspólną przygodę z chemią i KNOŚiem!
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Dane kontaktowe:

strona www: www.knos.ug.edu.pl
e-mail: ug.knos@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/ug.knos
Instagram: www.instagram.com/knos.ug

Koło Naukowe Ochrony Środowiska (KNOŚ) zrzesza obecnie 42 członków.
Do tej pory byliśmy zaangażowany w projekty: Bałtyckiego Festiwalu Nauki
(na którym poszerzaliśmy wiedzę i świadomość słuchaczy w różnym wieku),
Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (podczas którego organizowaliśmy
warsztaty na temat naturalnych środków czystości czy segregacji odpadów),
konferencję Chemia-Biznes-Środowisko (wraz z innymi kołami naukowymi
z Wydziału Chemii), jak i wsparcie Wydziału Chemii przy orgranizacji Dni Otwartych.
Ponadto braliśmy udział w innych imprezach, takich jak: Otwarcie Ekoparku czy
warsztaty dla uczniów z liceów. Natomiast od 2017 r. prężnie działamy
w laboratorium, aby rozwĳać swoje chemiczne umiejętności. W przeszłości KNOŚ
był również zaangażowany w takie inicjatywy jak: Polski Patrol Monitoringu
Środowiska, konferencja Człowiek Nauka Środowisko oraz konferencja Chemistry,
Environment and Nanotechnology (CEN). Przedstawione powyżej zaangażowania
charakteryzują Koło Naukowe Ochrony Środowiska jako koło mające swój dodatni
wkład do wartości edukacyjnych, organizacyjnych oraz popularnonaukowych.
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KATEGORIA 2:

EKOinnowacyjne
Projekty
Studenckie
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Projekt Generative Urban Small Turbine (GUST), realizowany przez
Studenckie Koło Naukowe Energetyków (SKNE)przy Instytucie Maszyn
Przepływowych Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej , obejmuje badania
i projektowanie turbin wiatrowych dla obszarów miejskich i podmiejskich.
W kontekście wysokiego zapotrzebowania na odnawialne źródła energii, korzyści
płynące z eksploatacji energii wiatrowej (zarówno w rozwiązaniach
współpracujących z siecią jak i off-grid) stanowią o jej potencjale rozwoju. Ambicją
studentów zespołu GUST jest zaproponowanie rozwiązań technicznych
pozwalających na pełniejsze wykorzystanie tego źródła energii, jak również szeroko
pojęta popularyzacja wiedzy z zakresu energetyki odnawialnej.

GUST
Studenckie Koło Naukowe Energetyków

Wydział Mechaniczny, Politechnika Łódzka
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Projekt ma za zadanie promować pozyskiwanie energii odnawialnej z wiatru
na potrzeby indywidualnych użytkowników (prosumentów). W tym celu został
zaprojektowany i skonstruowany prototyp przydomowej turbiny wiatrowej.
Ma on za zadanie pokryć przynajmniej częściowo codzienne zapotrzebowanie
gospodarstwa domowego na energię elektryczną, jak również przyczynić się
do redukcji kosztów i zwiększenia oszczędności. Użycie małej, przydomowej turbiny
wiatrowej zaprojektowanej i skonstruowanej przez zespół GUST zredukuje wciąż
rosnące koszty związane z zakupem energii elektrycznej od dostawców. Ponadto
przyczyni się do ograniczenia zużycia prądu z centralnej sieci, co pośrednio wpłynie
na ograniczenie spalania nieekologicznych paliw kopalnych w elektrowniach. Dzięki
zastosowaniu przydomowych turbin wiatrowych, indywidualni konsumenci będą
mniej zależni od centralnej sieci poprzez produkcję energii z wiatru na własny użytek.
Myśląc długofalowo, dzięki popularyzacji zastosowania przydomowych turbin
wiatrowych na szeroką skalę, uda się ostatecznie odejść od zużycia paliw czy węgla,
mających negatywny wpływ na środowisko naturalne. Zespół szczególną wagę
przykłada do projektowania turbiny w zrównoważony sposób - tak aby była ona jak
najbardziej opłacalna oraz łatwa w obsłudze dla potencjalnych użytkowników. W tym
celu konstrukcja posiada maksymalnie prostą i modularną budowę. Ponadto wzięto
pod uwagę wykorzystanie nowoczesnych technik wytwarzania, takich jak np.
druk 3D.

Praca nad projektem pozwala rozwĳać umiejętności, zgłębiać wiedzę, a także
nabywać doświadczenia w sekcjach: aerodynamiki, mechaniki, automatyki
i elektroenergetyki oraz PR i administracji.
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Projekt GUST od 5 lat bierze udział w konkursie International Small Wind
Turbine Contest w Holandii rywalizując z zespołami z całego świata. Celem konkursu
jest przygotowanie przez zespół studentów projektu małej turbiny wiatrowej
spełniającej szereg wymagań postawionych przez organizatorów. W latach 2016-
2018 zespół trzykrotnie zajął pierwsze miejsce we wcześniej wspomnianym
konkursie, a w roku 2019 otrzymał III miejsce. W 2020 roku z powodu wybuchu
pandemii wirusa SARS-CoV-2 w ramach konkursu odbyło się sympozjum online,
w którym zespół GUST wziął udział i zaprezentował modernizację swojego modelu
przydomowej turbiny wiatrowej.

Dzięki prowadzonym badaniom w ramach budowy małej turbiny wiatrowej,
członkowie zespołu na ich podstawie od wielu lat piszą artykuły naukowe, które
następnie są prezentowane na międzynarodowych konferencjach naukowych
na całym świecie. Innowacyjny pomysł studentów jest również prezentowany
na wielu międzynarodowych targach.

Dane kontaktowe:

strona www: www.gust.p.lodz.pl
e-mail: gustproject.imp@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/GUSTprojectPL
Instagram: www.instagram.com/gustproject
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Nazywam się Aleksandra Jeżo i jestem studentką trzeciego roku na kierunku
Technologia drewna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Projekt, nad którym obecnie pracuję, dotyczy stworzenia eko-innowacyjnych
oddychających kompozytów izolacyjnych z odpadów przemysłu tekstylnego. Projekt
realizowany jest w ramach Koła Naukowego Meblarstwa SGGW w Warszawie,
natomiast opiekunem naukowym jest prof. Grzegorz Kowaluk.

Kluczowe jest opracowanie technologii produkcji na tyle prostej i taniej, aby
zakład tekstylny był w stanie sam wytwarzać takie kompozyty. Cała budowa produktu
opiera się na zaledwie trzech składnikach - włóknach tekstylnych, granulacie
izolacyjnym oraz spoiwie (żywicy). Jako żywicę proponujemy biopolimery
(polikaprolakton luk polilaktyd), które zwiększają biodegradowalność odpadów.
Proces technologiczny obejmuje cztery podstawowe kroki. Najpierw, tekstylia muszą
zostać rozwłóknione do postaci pojedynczych niteczek. Do tego celu możemy
posłużyć się defibratorem, a więc urządzeniem powszechnie stosowanym
w przemyśle drzewnym. Następnie, pozyskane włókna należy zmieszać ze spoiwem
oraz granulatem izolacyjnym. Na koniec, po uformowaniu masy, kompozyt należy
poddać suszeniu. Każdy z elementów tworzących produkt pełni określoną rolę.
Włókna tekstylne zapewniają transfer wilgoci w kompozycie, a więc, mówiąc
potocznie, pozwalają mu oddychać. Granulat izolacyjny, dzięki zapewnianiu pustych

Oddychające kompozyty izolacyjne
z odpadów przemysłu tekstylnego –
bardziej zrównoważona gospodarka

w zakładach produkcyjnych
Koło Naukowe Meblarstwa

Wydział Technologii Drewna, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
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przestrzeni między włóknami, odpowiada za właściwości izolujące produktu,
zarówno termiczne, jak i akustyczne.

Zaletami produktu rozpatrywanymi dla środowiska są przede wszystkim
redukcja odpadów tekstylnych (których ilość wyniosła w 2019 roku aż 92 miliony ton
na świecie) dzięki ponownemu wykorzystaniu surowca oraz ograniczenie transportu
związanego z wywozem odpadów na miejsce utylizacji. Argumenty, które mogą
zachęcić przemysł do wdrożenia projektowanej przez nas technologii, to przede
wszystkim:
• możliwość dodatkowego źródła dochodu poprzez sprzedaż wyprodukowanych

kompozytów;
• zaoszczędzenie pieniędzy potrzebnych na zewnętrzną utylizację odpadów

tekstylnych;
• uzyskanie wizerunku przedsiębiorstwa szerzącego proekologiczne myślenie.

Ważnym aspektem jest również możliwość pomocy krajom trzeciego świata.
Jak wiemy, problem znacznych ilości odpadów tekstylnych jest tam znaczny, zatem
niniejszy projekt nie tylko odciąży środowisko w ubogich regionach, ale również
zapewni lokalnej społeczności miejsca pracy.

Podsumowując: proces technologiczny jest bardzo prosty (nie potrzeba
projektowania nowych urządzeń, proces składa się tylko z czterech kroków), tani
(korzystanie z własnych produktów ubocznych) oraz uniwersalny (korzystanie
z odpadów zmieszanych bez konieczności selekcji, możliwe użycie m.in.: poliestru,
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poliamidu, akrylu, wełny i bawełny). Projekt można wdrożyć nawet w najmniejszych
zakładach tekstylnych.

Praca została dwukrotnie nagrodzona: zdobyła II miejsce
na międzynarodowej konferencji ELLS SSC 2020 oraz II miejsce w ogólnopolskim
konkursie EKOinnowatorzy 2020. Obecnie produkt jest na etapie zgłaszania
do Urzędu Patentowego.

Dane kontaktowe:

e-mail: aleksandra.jezo@gmail.com

EKOinnowatorzy 2020: Naciekawsze incjatywy studenckie z zakresu energetyki i ochrony środowiska Kategoria 2: EKOinnowacyjne Projekty Studenckie



444444

diaBite to projekt na początku realizowany w ramach międzynarodowej
organizacji studenckiej Enactus, aktualnie wspierany na zasadach preinkubacji przez
Fundację na rzecz Tworzenia Wartości Wspólnej przez Studentów CSV. Biorą w nim
udział zarówno studenci i absolwenci kierunków Technologia Żywności i Dietetyka
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, jak i studenci kierunku Zarządzanie
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Projekt to przede wszystkim opracowanie
receptury zdrowej słodkiej przekąski bez dodatku cukru dedykowanej diabetykom,
insulinoopornym oraz osobom ograniczającym cukier w diecie. Baton jest produktem
funkcjonalnym - bazującym na składnikach przyjaznych diabetykom, takich jak:
morwa czy cynamon, które regulują poziom glikemii we krwi, cechuje się niskim
indeksem i ładunkiem glikemicznym oraz brakiem dodatku cukru. Dodatkowo nasz
produkt wyróżnia fakt, że w jego składzie znajduje się odpad z produkcji kawy - łuska.
Jest on nie tylko jest dobrym źródłem przeciwutleniaczy i błonnika (przez co reguluje

diaBite
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Instytut Zarządzania, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Międzynarodowa organizacja studencka ENACTUS

Fundacja na rzecz Tworzenia Wartości Wspólnej przez Studentów
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gospodarkę węglowodanową i cholesterolową), ale i sprawia, że nasz produkt jest
zaliczany do produktów nurtu less waste. Również opakowanie naszej przekąski
z założenia jest ekologiczne, mające na celu maksymalne ograniczenie odpadów
i ochronę środowiska. Składa się z dwóch w pełni recyklingowalnych
monomateriałów, zastosowano w nim również nietoksyczny klej i nadruk zgodny
ze standardami europejskimi. Ponadto zajmujemy się szeroko zakrojoną edukacją
żywieniowo-zdrowotną mającą na celu uświadomienie społeczeństwie jak dużym
problem jest zaburzona gospodarka węglowodanowa oraz jak zdrowym stylem życia
i prawidłową dietą możemy zapobiec jej wystąpieniu. W ramach promocji projektu
powstały social media, takie jak Facebook, Instagram oraz kanał na YT, na których
na bieżąco zamieszczane są ciekawostki, wpisy merytoryczne, wywiady i webinary
w tej tematyce. Wydaliśmy również dwa darmowe e-booki ze zdrowymi przepisami
na słodycze bez dodatku cukru oraz z podstawowymi informacjami na temat
cukrzycy.

Poprzez świadome budowanie marki produktu pragniemy także zwrócić
uwagę na problem głodu w krajach Globalnego Południa oraz kontrast na tle
nadmiernego konsumpcjonizmu i chorób dietozależnych związanych z przejadaniem
się w krajach Globalnej Północy. Jako symbol chcemy oddać część dochodów
ze sprzedaży batonów dla Fundacji Ankizy Gasy-Children of Madagascar, która
gwarantuje dzieciom ciepły posiłek w szkołach i zapewnia im darmową edukację.

Nasi partnerzy to m.in: Food Forum, Body Challenge, Fundacja
Insulinooporność, portal cukrzyca.pl, Fundacja dla dzieci z cukrzycą, fundacja Ankizy
Gasy.
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Również Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu objął nas swoim patronatem,
a niektórzy jego pracownicy: Pani Profesor Joanna Kobus Cisowska oraz Pani
Doktor Magdalena Człapka-Matyasik zaangażowali się w pomoc w pracy nad
projektem. Naszymi mentorami zostali również dr inż. Karolina Wyszumirska –
specjalista z zakresu materiałoznawstwa z UEP oraz dr Adam Weinert – specjalista
z zakresu zarządzania oraz prezes rady Fundacji CSV również z Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu.

Dane kontaktowe:

strona www: www.diabite.wordpress.com,
www.enactusuep.pl/diabite

Facebook: www.facebook.com/diabite.projekt
Instagram: www.instagram.com/diabite.projekt
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LEM Photon
Koło Naukowe Pojazdów i Robotów Mobilnych

Politechnika Wrocławska

Rozwój technologiczny dwudziestego pierwszego wieku oferuje
społeczeństwu wiele wygód, ale też nakłada odpowiedzialność i potęguje wzrost
potrzeby dbałości o środowisko. Z myślą o nim powstał właśnie projekt LEM Photon,
w którym innowacyjne rozwiązania technologiczne pomagają w trosce o naszą
planetę, zapewniając jednocześnie studentom szansę na rozwĳanie swoich pasji.

Projekt LEM Wrocław narodził się w Kole Naukowym Pojazdów i Robotów
Mobilnych, które działa przy Politechnice Wrocławskiej. Swoją nazwę wziął
od lekkich elektrycznych motocykli, których to konstrukcją głównie się zajmujemy.
Jesteśmy gronem studentów, których ambicją jest integracja motoryzacji
z minimalizacją śladu węglowego. Nasze koło naukowe zrzesza osoby chcące
realizować swoje pasje - do tej pory zbudowaliśmy już 7 jednośladów. W grupie
mamy jeden cel – aby za każdym razem być lepszym i jak najbardziej wykorzystać
dane możliwości.
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Projekt LEM Photon tworzy już ponad 50 osób działających w 7 działach:
mechanice, konstrukcji, elektronice, zawieszeniu, kompozytach, aerodynamice oraz
marketingu. Dzięki naszej pracy zespołowej co roku realizowane projekty osiągają
liczne sukcesy na arenie międzynarodowej. Nasi członkowie dążą do zwiększenia
świadomości społeczeństwa pokazując, że na przykładzie motocykli elektrycznych
elektromobilność staje się coraz większym konkurentem dla tradycyjnych rozwiązań
silników spalinowych. To jest właśnie ta odpowiedzialność, którą powinniśmy
globalnie brać na siebie w kwestii dbałości o środowisko przy tak wielkim rozwoju
technologicznym.

Co możemy teraz zaoferować? Pracujemy nad nowym projektem,
co oznacza, że chcemy być jeszcze lepsi. Kluczowe dla nas są aspekty
energetyczne i środowiskowe, przy zachowaniu atrakcyjnych osiągów naszego
przyszłego jednośladu. Jest on przygotowywany do zawodów MotoStudent
(studencki odpowiednik Moto GP) na torze wyścigowym. Naszym celem jest
wdrożenie elektromobilności – chcemy pokazać, że to się opłaca i daje lepsze
rezultaty środowiskowe. Eksploatacja naszego pojazdu skutkuje znacznie niższą
emisją szkodliwych substancji niż w przypadku tradycyjnych pojazdów.

Nasz projekt konstruowany jest z materiałów najwyższej jakości, między
innymi stali do budowy samochodów. Budowa motocykla przewiduje miejsce
na najistotniejszy element, jakim jest bateria złożona z ponad 650 ogniw litowo-
jonowych wysokiej jakości. Pozwalają one zachować ponad 70% początkowej
pojemności po nawet 500 cyklach rozładowania baterii. Naszą innowacją jest
rozwiązanie polegające na połączeniach pomiędzy niklem i miedzią, co daje
ograniczenie strat mocy do minimalnych w stosunku do mocy baterii. Zabieg pozwala
zachować ogniwa w dobrym stanie, ponieważ bateria nie nagrzewa się nadmiernie.
W kwestii bezpieczeństwa zdecydowaliśmy się na rozwiązanie w postaci systemu
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BMS, który dodatkowo dba o ogniwa w procesie ładowania i rozładowywania.
Nad bezpieczeństwem użytkowania czuwa specjalny mikrokontroler sprawdzający
na bieżąco, czy nie dochodzi do ewentualnych zwarć itp. Za zasilanie odpowiada
falownik sterujący pracą wysokodajnego silnika z magnesami trwałymi. Ważna jest
też dla nas sprawa wyglądu motocyklu. Nowoczesność zastosowanych technologii
wręcz nakłada na nas obowiązek uzyskania nowoczesnego designu, dlatego na taki
właśnie postawiliśmy.

LEM Photon ma być naszą wizytówką oraz silnym argumentem w dyskusji
z przeciwnikami pojazdów elektrycznych. U nas nie ma kompromisów i półśrodków
– nasze projekty z założenia mają być dobre i takie się stają. Pokazuje to historia
osiągnięć zespołu w wielu zawodach. Każdy projekt jest dla nas sukcesem i kolejnym
doświadczeniem umożliwiającym polepszenie osiągów kolejnych motocykli. Nasz
zapał ma swoje źródło w pasji każdego członka koła. Chcemy, aby nasza planeta
stała się wolna od gazów spalinowych. Stwarzamy ku temu takie możliwości, dzięki
naszym projektom. Chcemy promować elektryczne rozwiązania w motoryzacji i być
w czołówce tych, którzy przyczyniają się do odejścia od silników spalinowych.
Wprowadzenie elektrycznych motocykli zarówno na rynek polski, jak i światowy
ma bardzo duży potencjał z uwagi na jeszcze małą konkurencję. Dlatego działamy,
ponieważ wierzymy, że pierwsze firmy wprowadzające pojazdy elektryczne będą
wyznaczać trendy. Kształtujemy świadomość ludzką naszym projektem,
nakierowujemy ją stopniowo na zmianę – tak jak kiedyś pojazdy spalinowe wyparły
konie, tak dziś mogą zostać wyparte przez pojazdy elektryczne, jeśli tylko się
na to nastawimy. Ta rewolucja już się zaczęła!

Dane kontaktowe:

strona www: www.pirm.pwr.wroc.pl
e-mail: lem.wroclaw@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/LEMWroclaw
Instagram: www.instagram.com/lemwroclaw
LinkedIn: www.linkedin.com/company/lemwroclaw
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Nasz projekt opiera się na stworzeniu samolotu pionowego startu (VTOL),
który dzięki wbudowanym, innowacyjnym czujnikom będzie w stanie badać jakość
powietrza na terenie nawet kilkunastu hektarów. Pozwala to na stworzenie
miejscowego „planu zanieczyszczeń” oraz zbadanie wpływu konkretnej drogi, fabryki
czy zakładu na okolicę. Poza możliwością monitorowania zanieczyszczeń, nasza
propozycja pozwala także na automatyczne analizowanie zebranych danych oraz
prezentację raportu w dedykowanej aplikacji. Wyznaczane są obszary spełniające
normy, bliskie granicy oraz te zagrażające zdrowiu. Z pomocą paneli słonecznych
montowanych na naszym UAV możemy osiągnąć dłuższe czasy lotu i monitorować
zmiany poziomu zanieczyszczeń na przestrzeni całego dnia. Do obsługi wymagana
jest tylko jedna osoba, gdyż poza załączeniem zasilania cały lot jest w pełni
autonomiczny.

Projekt AIRQ UAV ma za zadanie wspomóc badanie jakość powietrza
w Polsce w obszarach zagrożonych wysokim poziomem zanieczyszczeń. Głównym
zadaniem jest miejscowe sprawdzenie stanu powietrza i wpływu danego obiektu
na okolicę. Wykonując loty nad fabryką sprawdzimy na jaką odległość przenoszone
są pyły zawieszone w powietrzu. Pozwala to na wyznaczenie obszarów
bezpiecznych dla zabudowy mieszkaniowej czy rolnictwa. W przypadku wysokich
odczytów niebezpiecznych substancji w stacjonarnym czujniku powietrza, możemy
z pomocą samolotu prześledzić drogę zanieczyszczeń i znaleźć miejsce, w którym
powstają niebezpieczne substancje. Następnie odpowiednie służby mogłyby zająć
się takim źródłem. Dzięki badaniom przemieszczania się zanieczyszczeń na dużym
obszarze, nasz projekt można wykorzystać dla poprawy umiejscowienia kominów,
pieców i innych źródeł na terenach przemysłowych, tak aby jak najmniej szkodziły

AIRQ UAV do pomiaru jakości powietrza
Akademicki Klub Lotniczy
Politechnika Wrocławska
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przyrodzie. W przypadku regularnych pomiarów nad obszarami przemysłowymi,
możemy wykryć anomalie takie jak zwiększony poziom pyłu P10. Pozwala
to na wykrycie miejsca usterki, a następnie przeprowadzenie naprawy zepsutej
maszyny/filtra. W normalnych warunkach sprawdzenie stanu powietrza jest możliwe
tylko na ziemi (czasami z dodatkowym wysięgnikiem), pomiar zanieczyszczeń
emitowanych przez kominy fabryczne czy inne wysokie obiekty jest drogi
i niewygodny. Ograniczając koszty takiej operacji do jednego urządzenia (samolotu
vtol) czynimy pomiary bardziej dostępne. Dostępność i relatywnie niski koszt
wpływają na zainteresowanie przemysłu, a tym samym na ograniczenie emisji
niebezpiecznych substancji i pyłów.

Samolot pionowego startu (VTOL) oferuje wszystkie zalety obecnie
używanych dronów, a przy tym oferuje dużo większy obszar możliwy do zbadania
i czas lotu. Jest napędzany energią elektryczną z dodatkowymi panelami
słonecznymi dzięki czemu przy słonecznym dniu możemy uzyskać dużo dłuższe
czasy lotu. Nie ma na ten moment samolotu solarnego zdolnego do wykonywania
zadań innych niż tylko latanie. Nasz samolot jest kompromisem pomiędzy
wydajnością a oferowanymi możliwościami wykorzystania. Projekt rozwĳa
urządzenie do badania zanieczyszczeń przez statki powietrzne – obecnie
nie ma przystępnych cenowo rozwiązań komercyjnych. Producenci przez małą
dostępność mogą stosować zaporowe ceny kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Wprowadzenie usług z własnym zestawem czujników omĳa problem cenowy.
Platforma ma możliwość wykorzystania w wielu innych zadaniach: montaż kamery
termowizyjnej ułatwia obserwację budynków, monitorowanie obszarów, lasów;
autonomiczne wykrywanie pożarów i anomalii z pomocą AI i ML. Jest to rozwiązanie
równie skuteczne (a nawet bardziej) jak patrolowe loty załogowe, a przy tym setki
razy tańsze (koszt obsługi, brak zużycia paliwa).

Dane kontaktowe:

strona www: http://akl.myqnapcloud.com/UAV
e-mail: airquav@kalisz.uk
Facebook: www.facebook.com/AKL.PWr
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Projekt zakłada stworzenie pośród blokowisk i przestrzeni industrialnych
formy będącej miejscem życia roślin i owadów. Koncepcji przyświeca idea procesu,
na który składają się forma i funkcja. Gatunki, takie jak ostrożeń polny, babka
zwyczajna, wiesiołek dwuletni oraz mniszek lekarski- uznawane za miododajne
chwasty - stanowią miejsce życia motyli: rolnicy tasiemki, postojaka wiesiołkowca,
rusałki pawika i rusałki osetnika. Wykorzystanie wody opadowej do podlewania

Nowe Życie
Wydział Architektury i Wzornictwa, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

kierunek: Architektura Przestrzeni Kulturowych,
jednostka: Pracownia Rzeźbiarsko- Architektoniczna prowadzona

przez prof. ASP dr hab. Martę Branicką

EKOinnowatorzy 2020: Naciekawsze incjatywy studenckie z zakresu energetyki i ochrony środowiska Kategoria 2: EKOinnowacyjne Projekty Studenckie



53

nasadzeń sprawia, że obiekt staje się samoistny. Nie wymaga ingerencji człowieka
ze względu na otwory w modułach głównych, które pozwalają na swobodny przepływ
wody oraz zapewniają stabilność całej bryły. Cała forma jest łatwa do zrealizowania
z niemalże każdego materiału ogólnodostępnego. Nakładki wspierające
funkcjonalność koncepcji – stworzenie miejsc na nasadzenia, a także dodanie funkcji
wspierającej owady w postaci domków czy poidełek można wykonywać w ramach
warsztatów i tworzyć z nich najprzeróżniejsze zestawienia. Całość ma na celu
zazielenianie blokowisk, podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, a także
innowacyjny sposób rozumienia zieleni Otwarta forma względem materiału
umożliwia dowolne dopasowanie do konkretnego miejsca wraz z podkreśleniem jego
tożsamości. Metoda ta pozwala na stworzenie z całej koncepcji ciekawego wyróżnika
dowolnej przestrzeni miejskiej.

Dane kontaktowe:

strona www: https://zuzannalach.pb.design
e-mail: zuzlac000@gmail.com
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Realizowany projekt „Solaris I” polega na budowie pierwszej autonomicznej
energetycznie łodzi wyścigowej zasilanej w całości energią słoneczną. W pełni
autorska, 6-metrowa konstrukcja osiągać będzie prędkość maksymalną na poziomie
40 km/h, dzięki zainstalowanym na górnym pokładzie ogniwom fotoelektrycznym,
akumulatorom, kontrolerowi ładowania oraz silnikowi elektrycznemu o mocy 5,3 kW.
Dzięki współpracy z hydroskrzydłami budowana łódź, po przekroczeniu prędkości
13 km/h, będzie wynurzać się z wody i realizować „lot” nad jej taflą. Pozwoli to
na znaczące ograniczenie oporów ruchu i uzyskanie przez opracowywaną
konstrukcję w pełni wyścigowego charakteru. Do kontroli pojazdu w tej fazie posłuży
specjalny system sterowania trójosiowego, opracowany przez członków zespołu
na wzór znanego z lotnictwa rozwiązania pn. fly-by-wire.

Łódź Solaris I stanowić będzie podstawę do opracowania kolejnych
konstrukcji pływających oraz do komercjalizacji zastosowanych w nich autorskich
rozwiązań technicznych. Duży nacisk w perspektywie dalszego rozwoju koła
naukowego położony zostanie na opracowanie nowej serii pojazdów wodnych
służących jako wydajny, przyjazny środowisku i tani w produkcji środek transportu
miejskiego.

Solaris I
PWr Solar Boat Team

Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Politechnika Wrocławska

Dane kontaktowe:

strona www: www.solarboat.pwr.edu.pl
e-mail: pwrsolarboatteam@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/PWrSolarBoatTeam
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Jesteśmy studentami V roku kierunku Automatyka i Robotyka o specjalności
Roboty i Systemy Autonomiczne na Politechnice Poznańskiej. Od kilku miesięcy
prowadzimy badania nad wykrywaniem małych obiektów na zdjęciach lotniczych
(np. z drona). Wychodząc naprzeciw rosnącemu problemowi pozostawionych śmieci
oraz globalnemu zanieczyszczeniu środowiska, postanowiliśmy ukierunkować nasze
badania na kwestię autonomicznego wykrywania odpadów. Dodatkowo jesteśmy
aktywnymi współtwórcami projektu PUT Motorsport Driverless, który zakłada budowę
bolidu autonomicznego klasy Formula Student Driverless. Interesujemy się
wdrażaniem sztucznej inteligencji oraz głębokich sieci neuronowych
w zastosowaniach autonomicznych i systemach wizyjnych.

UAVvaste
Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska

EKOinnowatorzy 2020: Naciekawsze incjatywy studenckie z zakresu energetyki i ochrony środowiska Kategoria 2: EKOinnowacyjne Projekty Studenckie



565656

Wykorzystując bezzałogowy statek powietrzny (BSP) wyposażony
w lokalizator GPS i wykonujący oblot po zadanej trasie (sterowany automatycznie
lub ręcznie) dokonujemy lokalizacji porzuconych odpadów na zadanym obszarze.
Dzięki zastosowaniu GPS i systemu wizyjnego o dużej rozdzielczości lokalizacja jest
wysoce dokładna, a obserwacja z góry i możliwość szybkiego, nieograniczonego
poruszania się BSP sprawia, że mapę uzyskujemy w bardzo krótkim czasie.
Wyznaczone punkty położenia odpadów przekazać można pracownikom
sprzątającym lub autonomicznemu robotowi, dodatkowo planując ich trasę tak,
aby zminimalizować czas sprzątania i nakład pracy.

Projekt zakłada stworzenie systemu do autonomicznej detekcji
zanieczyszczeń środowiska w postaci odpadów. Ze względu na niewielkie rozmiary
oraz prostotę, system jest efektywny energetycznie, a umieszczenie go
na bezzałogowej jednostce latającej pozwala na uniknięcie wytwarzania spalin
podczas działania ze względu na wykorzystanie energii elektrycznej do zasilenia
całego pojazdu lotniczego. Zaletą wykorzystania detektora odpadów jest również
uzyskana informacja o dokładnej lokalizacji śmieci znajdujących się na danym
terenie. Pozwala to na zaplanowanie trasy sprzątania w sposób optymalny,
co przekłada się na zmniejszenie czasu i nakładu pracy niezbędnego
do oczyszczenia określonej przestrzeni. Umożliwia to zwiększenie wydajności
pracowników sprzątających lub autonomicznego robota przeznaczonego do tego
celu.

Dane kontaktowe:

strona www: https://uavvaste.github.io/
e-mail: bartosz.ptak@student.put.poznan.pl,

mateusz.piechocki@student.put.poznan.pl
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Misją projektu BeeCo. jest przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów
cieplarnianych oraz liczby odpadów produkowanych przez społeczeństwo podczas
korzystania z usług i produktów, poprzez zaimplementowanie zmian
w przedsiębiorstwach. Innymi słowy, naszą wiodącą usługą jest audyt ekologiczny
obejmujący analizę, plan, wdrożenie i pomiar efektów. Lubimy żartować, że jesteśmy
Magdą Gessler ekologii, szczególnie, że na początku naszą główną grupą docelową
są restauracje. Jesteśmy rozwiązaniem dla każdego przedsiębiorcy pragnącego
optymalizacji procesów nie tylko w celu wyciągnięcia oszczędności,
ale i zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisku, co znacznie wpływa też
na aspekt wizerunkowy. BeeCo. to ekologiczna rewolucja w Twojej firmie - Ty
możesz, a my wiemy jak!

BeeCo.
Enactus Politechnika Poznańska

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska
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Według badań zleconych przez PARP na małych i średnich
przedsiębiorstwach w Polsce, większość przedsiębiorców nie podejmuje innowacji
czy zmian ekologicznych głównie ze względu na obawę przed kosztami oraz brak
zasobów ludzkich, które by miały wystarczającą wiedzę i czas, by się tym zająć.
BeeCo. jest odpowiedzią na oba te problemy, gdyż mamy know-how
i optymalizujemy działanie wewnątrz biznesu, co często pozwala na znaczne
oszczędności. Poruszamy wszystkie możliwe kwestie wewnątrz przedsiębiorstwa -
od potrzeby zmiany dostawców, wprowadzenia substytutów produktów czy
opakowań, przez wprowadzenie nowych metod kontroli, aż po uporządkowanie
zaplecza. Staramy się jednak, by zawsze wyróżnić te problemy, których naprawa
da najlepsze efekty. Finalnie, nasz audyt ma pozwolić na zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych (a to oznacza mniejsze rachunki za prąd, gaz czy paliwo) oraz ilości
produkowanych odpadów i marnotrawstw. Na ten moment eksploatujemy prawie
dwukrotnie więcej, niż nasza planeta jest w stanie udźwignąć. To znaczy,
że potrzebowalibyśmy dwóch Ziemi, by móc spokojnie wykorzystywać jej zasoby
w takim stopniu jak aktualnie. Choć czasu zostało niewiele, jeszcze możemy
zmniejszyć skalę nadchodzących kłopotów. Tak, niestety tylko zmniejszyć,
bo na całkowite powstrzymanie jest już za późno. Dlatego, aby pomóc w sprostaniu
zadaniu, jakie stoi przed światem, stworzyliśmy BeeCo. Wizyta w restauracji, która
łamie nawet podstawy mniej szkodliwego funkcjonowania to nasz wybór, który
powinniśmy podjąć świadomie. Podobnie z kupnem konkretnego produktu. Jako
klienci mamy realny wpływ na zachowania przedsiębiorstw, a one z kolei mają
bezpośredni i do tego kolosalny wpływ na degradację planety. Warto jednak
zauważyć, ze przedsiębiorstwa usługowe swoimi procesami dyktują skutki naszych
wyborów. Doskonale wiemy, że, będąc konsumentem, trudno wpłynąć na to,
co dzieje się za kulisami firmy, na przykład właśnie restauracji. I choć możemy
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próbować, to taka zmiana, by nie była tylko przysłowiową kroplą w morzu, musi wyjść
ze środka. 20 największych firm świata odpowiada za ponad 1/3 całkowitej emisji
dwutlenku węgla na naszej planecie. W Polsce sektor gastronomiczny odpowiada za
kilkanaście procent zmarnowanej żywności. Mnóstwo ludzi nawet nie uznaje
ocieplenia klimatu z powodu działalności człowieka za fakt. Ktoś taki nie zmieni
swoich nawyków. Nasze społeczeństwo dopiero wchodzi na drogę przyjazną
planecie. Zdecydowanie zbyt wolno. Mamy nadzieję to przyspieszyć, rozszerzając
naszą audytową działalność na bardziej skalowalne metody, które pozwolą
na szybkie zmiany bez naszego bezpośredniego udziału. To wszystko przed nami.

Zmniejszenie destrukcyjności przedsiębiorstwa względem środowiska to nasz
główny cel, ale nie jedyny efekt. Optymalizacja całościowo pozwala na usprawnienie
pracy, poprawę wizerunku, co przekłada się na więcej nowych i tych powracających
klientów, a nawet oszczędności - w zależności od sytuacji, czasem koszty drogich
zamienników mogą wyzerować bilans - co i tak jest znaczną zaletą, bo zmniejsza
obciążenie budżetu zmianą. Współpraca z nami to pozyskanie źródła wiedzy,
doradcy i pośrednika w realizacji interesów w ekologiczny sposób oraz oszczędność
czasu. Po udanej ekologicznej rewolucji certyfikujemy miejsce audytu naszą
pszczołą, niczym gwiazdką Michellin. Chcemy, by był to znak jakości i rzeczywistej
zmiany - poświadczenie, że w danym miejscu jest „zielono”. Zmieniające się prawo
unĳne wkrótce zmusi każdą firmę do poprawy. Wtedy to przedsiębiorcy zaczną pilnie
potrzebować kogoś, kto pomoże im sprawnie i efektywnie zrewolucjonizować
ich procesy pod kątem eko. Naszym wyróżnikiem z pewnością jest także fakt,
że nie tylko konsultujemy, ale i wdrażamy. Klient (przedsiębiorca) prócz udzielenia
niezbędnych informacji oraz dawania zgody na poszczególne działania, nie musi
bezpośrednio pracować nad wdrożeniem. Składamy oferty produktów,
opracowujemy wewnętrzne systemy (na przykład znakowania zapasów) i uczymy
pracowników nowych nawyków. Inżynierowi można wytłumaczyć nasze działanie
jako Lean z priorytetem na ekologię. Mamy zamiar stać się ekspertami, nad czym
nieustannie pracujemy. Opracowaliśmy własne protokoły działania, bazy danych,
system wagowej oceny procentowej wyników audytu, mierzymy emisyjność
i służymy radą. Do tej pory zbyt małą wagę przykładano do ekologii, my chcemy
jednak pokazać, że można to zrobić stosunkowo tanio i prosto - za naszą pomocą.
Sam konsulting nie wystarcza przy zmianach w kulturze lokalu - takie działania
potrzebują opiekuna. Audyt to usługa premium projektu BeeCo. Jednocześnie
pracujemy nad stworzeniem bardziej skalowalnych metod, by móc pomóc większej
liczbie przedsiębiorców. W tym momencie jesteśmy w trakcie audytowania dwóch
poznańskich restauracji. To pozwala nam na weryfikację i standaryzację naszych
pomysłów. W kolejce czeka na nas kilku innych potencjalnych klientów. Mamy
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nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli pochwalić się imponującymi zmianami, jakie
zaszły podczas naszych ekologicznych rewolucji.

W sierpniu bieżącego roku udało nam się zdobyć tytuł 2nd Vice-Champion
na dorocznym ogólnopolskim konkursie Enactus Poland National Competition.
Na wydarzenie zjeżdżają się przedstawiciele świata biznesu i studenci zrzeszeni
w organizacji na uczelniach z całej Polski. Jury ocenia biznesowe prezentacje
projektów pod kątem ich wpływu na poprawę jakości życia, ekologię czy inne
wartości, wyróżnione w światowych celach Global Goals. Każdy start-up w Enactusie
jest budowany według idei Corporate Social Responsibility. Nasz projekt został
wybrany spośród czterech w kole, by reprezentować Politechnikę Poznańską
na scenie. Prócz wyżej wspomnianego pucharu, zostaliśmy nagrodzeni Diamond
Partner Award - wyróżnieniem od prezesa BP Polska za innowacyjne podejście
do globalnego problemu, przy którym większość ludzi stawia kropkę - my natomiast
postawiliśmy przecinek.

Dane kontaktowe:

strona www: www.letsbeeco.eu
e-mail: pwrsolarboatteam@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/PWrSolarBoatTeam
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Bolid elektryczny RTE 2.0 „LEM” wykonany przez członków AGH Racing jest
drugim bolidem elektrycznym w historii zespołu i tym samym drugą taką konstrukcją
w Polsce. W bolidzie zastosowane wiele innowacyjnych rozwiązań. Sercem „Lema”
jest akumulator. Energię zapewniają ogniwa litowo-jonowe. Konstrukcja akumulatora
wykonana została z włókna szklanego zapewniającego odpowiednią wytrzymałość
i bezpieczeństwo przy równoczesnym zachowaniu niewielkiej masy własnej.
Połączenie precyzyjnie dobranych wymiarów z najbardziej wytrzymałymi i lekkimi
materiałami takimi jak tytanowy wał oraz aluminiowe mocowania przygotowane
na maszynie CNC pozwoliło na uzyskanie niespotykanej dotąd jakości wykonania.
Dział zawieszenia pochwalić może się zainstalowaniem w samochodzie
innowacyjnego systemu amortyzacji o oddzielnym tłumieniu dla poszczególnych
typów ruchów masy resorowanej. Technologia druku 3D FDM pozwoliła
na wydrukowanie wielu elementów m.in. form na elementy aerodynamiczne, dzięki
którym mogliśmy samodzielnie stworzyć potrzebne kompozyty, pojemników
na elementy elektroniczne oraz niepalnych pojemników na pakiety baterii
akumulatora.

Projekt jest najnowocześniejszą w Polsce konstrukcją w swojej dziedzinie
i projektem absolutnie pionierskim. Bolid RTE 2.0 „LEM” to efekt kilku lat
doświadczeń i tytanicznej pracy studentów - specjalistów w swoich dziedzinach.
Skupienie się na tworzeniu pojazdu z napędem elektrycznym jest także ukłonem
w stronę działań proekologicznych i redukcji emisji gazów cieplarnianych i spalin.
Swoim projektem chcemy nie tylko rozwĳać swoje umiejętności inżynierskie,
ale także zwiększać świadomość na temat ecomobility. Co więcej, praca nad

Bolid elektryczny Formuły Student
RTE 2.0 LEM

AGH Racing
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
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wykonanym samodzielnie przez naszych członków akumulatorem pozwoliła
na zdobycie wiedzy i przeprowadzeniem badań nt. ogniw. Jest to obecnie największe
wyzwanie związane z konstrukcją pojazdów elektrycznych, a członkowie naszego
zespołu mają na tym polu coraz większe doświadczenie. Bolid elektryczny RTE 2.0
„LEM” wpisuje się w najnowsze trendy, zarówno konstrukcyjnie jak i społecznie.
Pojazd zasilany jest w pełni elektrycznie, co pozwoliło na promowanie coraz
popularniejszych rozwiązań proekologicznych związanych z ecomobility
w przemyśle automotive. Uważamy, że rozwĳanie transportu bezemisyjnego jest
niezwykle istotną gałęzią przemysłu i nasze działania wpisują się w te założenia,
a nasi członkowie ciągle zwiększają swoje umiejętności w tej dziedzinie.

Nowoczesne rozwiązania techniczne pozwoliły nam również na wykreowanie
futurystycznego wizerunku w kampanii marketingowej. Bolid i identyfikacja graficzna
zespołu utrzymane zostały w tym sezonie w modnym nurcie „cyberpunk”. Dlatego też
bolid został nazwany na cześć wybitnego polskiego futurysty - Stanisława Lema.
Cały projekt to niespotykane dotąd wśród zespołów Formuły Student połączenie
najnowocześniejszych rozwiązań technicznych i kampanii wizerunkowej
poruszającej tematy cyberpunku i ekologii. Autorska konstrukcja akumulatora
to projekt niespotykany do tej pory w polskim środowisku studenckim. Rozwój
tej technologii i zdobycie cennego know-how w przyszłości zaprocentuje zwiększoną
konkurencyjnością członków zespołu na rynku pracy, a przeprowadzone badania
i projekty stanowią ważny punkt rozwoju sektora elektromobilności.

Dane kontaktowe:

strona www: www.racing.agh.edu.pl
e-mail: kontakt@racing.agh.edu.pl
Facebook: www.facebook.com/aghracing
Instagram: www.instagram.com/agh_racing
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Projekt Ekologika jest inicjatywą dwóch studentek Politechniki Poznańskiej.
Nie jest ściśle związany z uczelnią i profilem nauczania, stanowi jednak odpowiedź
na zaobserwowane problemy społeczne i środowiskowe, a także jest zbieżny
z zainteresowaniami twórczyń. Do stworzenia mikrobloga skłoniła nas panująca
wszechobecna dezinformacja ekologiczna, stagnacja rządów i jednostek,
popularyzowanie krzywdzących mitów o stanie środowiska, a także ignorancja
dotycząca globalnego ocieplenia. To, co chciałyśmy osiągnąć, to przede wszystkim
rzetelne informowanie każdego o stanie środowiska i ekologii, przedstawianie
informacji opartych jedynie na sprawdzonych danych i badaniach naukowych,
a także kształtowanie postaw proekologicznych i nauka drobnych zmian, które
w skali całej społeczności konsumentów mają realny wpływ na stan środowiska.
Działania nasze skierowane są do każdej osoby, niezależnie od wieku. Prezentujemy
tylko obiektywne informacje i obalamy mity. Poruszamy głównie tematy ekologii, ale
także tematy społeczne i zdrowotne. Wszystko prezentujemy w przyjaznej formie
mikrobloga na Instagramie, często w postaci przejrzystych i estetycznych infografik.

Założeniem Ekologiki w kontekście zagadnień środowiska jest działanie
u absolutnych podstaw wszelkich aktywności ekologicznych - to jest uświadamianie.
Nasze działania skupiają się na trzech głównych sektorach:

• kształtowanie postaw proekologicznych - hołdujemy przekonaniu, że tylko
świadome społeczeństwo podejmuje odpowiednie działania zmierzające
ku poprawie stanu środowiska i inicjowaniu działań proekologicznych.

• obalanie mitów i powszechnie znanych kłamstw - w Internecie krąży
niewyobrażalnie dużo tzw. fake-newsów, błędnych teorii i pseudo-dowodów
naukowych dotyczących różnych zagadnień związanych z ekologią i działaniami

Ekologika
Enactus Politechnika Poznańska

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska
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prośrodowiskowymi. Wiele z nich, choć z pozoru nieszkodliwe, wpływają
na zachowania i decyzje konsumenckie odbiorców, potęgując efekt dezinformacji
i skutecznie zniechęcając do podjęcia odpowiednich działań. Na przykład jawne
zaprzeczanie problemom suszy w Polsce, bo „deszcz przecież pada”, nie
zwracając uwagi na inne aspekty opadów, takie jak intensywność opadów
i częstotliwość ich występowania, a także brak odpowiedniej retencji.

• kreowanie odpowiedzialnych konsumentów - duża część zanieczyszczeń jest
spowodowana przez ogromną skalę konsumpcjonizmu i bezmyślne napędzanie
taniej, nieetycznej pod wieloma względami produkcji w krajach rozwĳających się.
Świadomy wybór jednostki niewiele zmienia, świadomy wybór całego
społeczeństwa, zgodnie z efektem skali, jest w stanie realnie płynąć na procesy
dystrybucyjne i produkcyjne oraz reorganizację przedsiębiorstw z nastawieniem
na ekologizację produkcji, np. w myśl zasad zero waste i neutralności CO2.

Trend ekologii jest już znany w Polsce i na świecie już od dawna. Jednak
dopiero od ok. 2 lat działalność prowadzą konta na portalu Instagram. Większość
z obecnych na polskim Instagramie konta dotyczy ekologicznego lifestylu, który
co prawda może stanowić wzór do naśladowania, nie stoi jednak za nim silnie
merytoryczne przesłanie oparte na solidnych faktach i rzetelnych badaniach
naukowych. Ekologika jest innowacyjna pod względem formy prezentowanych
wiadomości - przystępnych infografik oraz rzetelnego merytorycznego
przygotowania. Nie chcemy prezentować eko-lifestylu, chcemy go kreować wśród
innych, wskazując gotowe rozwiązania oraz kierunku samorozwoju zarówno osób,
jak i przedsiębiorstw. Obecnie potencjał biznesowy kont instagramowych jest
ogromny. Przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają z social media marketing
i korzystają z płatnej współpracy z osobami posiadającymi wielu obserwatorów,
proponując wynagrodzenie za promowanie produktów lub usług. Ekologika może
promować jedynie produkty prawdziwie ekologiczne, neutralne dla środowiska,
wykonane z zapewneniem godnych warunków dla pracowników. Projekt mógłby
pójść krok naprzód - stać się efektywnym dystrybutorem lub twórcą ekologicznych
produktów i usług przeznaczonych na sprzedaż. Ze względu na wykształcenie,
twórczynie są gotowe świadczyć usługi i porady z zakresu ekologizacji
przedsiębiorstw oraz pozyskiwania dotacji z programów Czyste Powietrze i Mój Prąd.

Dane kontaktowe:

Instagram: www.instagram.com/_ekologika_
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Nazywam się Mariia Melnykova. Obecnie jestem studentką biotechnologii
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Odkąd zaczęłam pogłębiać swoją wiedzę
w naukach przyrodniczych, zaczęłam również interesować się zagadnieniami
ekologii. W szczególności zagłębiam się w tematy związane z niwelowaniem
negatywnego wpływu człowieka na naturę. Z tego względu jako swoją pierwszą
ekstra aktywność na studiach wybrałam uczestnictwo w projektach badawczych,
prowadzanych przez zakład biochemii i fizjologii roślin.

W toku swoich studiów starałam się dobrać takie przedmioty, które omawiały
rozwiązania, techniki i koncepcje, które są wprowadzane w tej dziedzinie już teraz,
jak również te, które stanowią przyszłość opisanych zagadnień.

Sądzę, że z połączenie nowoczesnych technologii i procesów biologicznych
może znacząco ograniczyć skalę wpływu ludzi na otoczenie, i staram się tego
dowieść w codziennej pracy naukowej.

Mariia Melnykova
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
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Moja działalność naukowa i nie tylko

• Udział w badaniu wpływu pochodnych fulerenu na jednokomórkowe glony,
potwierdzone współautorstwem artykułu „A water-soluble [60]fullerene-derivative
stimulates chlorophyll accumulation and has no toxic effect on Chlamydomonas
reinhardtii” (10.18388/abp.2019_2835).

• Zespół w zakładzie Fizjologii i Biochemii Roślin Uniwersytetu Jagiellońskiego.
• Udział w projektach naukowych naukowych realizowanych na bazie Instytutu

Zootechniki „Genetyka molekularna jako narzędzie w nowoczesnej hodowli
zwierząt – opracowanie i wdrożenie nowych metod badawczych” oraz „Model
badawczy odwirusowej neoplazji skóry oraz analiza syntetycznych wysoko-
immunogennych białek jako narzędzia do wałki z wirusowymi zmianami
skórnymi”.

• Mentorstwo w programie Erasmus+.
• Praca z młodzieżą z całego świata w zakresie przygotowania do olimpiad oraz

polaryzacji wiedzy.
• Wyjazdy edukacyjne do oczyszczalń ścieków Plazów oraz Kujawy, a także

do stacji uzdatniania wód Rudawa ramach kursu „Zastosowanie biotechnologii
w procedurach uzdatniania wód i oczyszczania ścieków”. Wyjazd edukacyjny
do Krakowskiego MPO w ramach kursu „Biotechnologia dla środowiska”.

Mój eko-pomysł

Dany pomysł dotyczy udoskonalenia metod biologicznego oczyszczania
ścieków Problemy, z którymi się styka ta dziedzina - to akumulacja substancji
leczniczych, toksychnych, które trafią do oczyszczani razem z odpadami. Niektóre
leki, przez to, że nie mogą być wykorzystywane jako źródło pokarmu przez osad
czynny, zostają akumulowane w naturze. O ile, teraz nie wiemy, jak to wpłynie
na ekologię, o tyle za kilka-kilkadziesiąt lat to może stanowić poważny problem.
Jeżeli mowa idzie o substancjach toksycznych (np. metali ciężkie) mogą „zatruć”
biorące udział w procesie oczyszczania. Moim zdaniem, rozwiązaniem w tym
przypadku może być stosowanie bakterĳ modyfikowanych genetycznie w sposób,
który pozwoli na wykorzystanie substancji leczniczych i toksycznych jako źródło
węgla organicznego lub przynajmniej pozwalający na ich związanie.

Dane kontaktowe:

e-mail: mariia.melnykova@student.uj.edu.pl
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Urodziłem się w mieście Jużnoukraińsk w Obwodzie mikołajowskim
na Ukrainie. Mój dziadek, z zawodu energetyk, uczestniczył w budowie elektrowni
jądrowej. Pewnie dlatego interesowałem się energetyką. Pasja rozwinęła się
w trakcie nauki w szkole średniej i wtedy zdecydowałem się ukierunkować swoje
wykształcenie w tym kierunku. Po ukończeniu nauki w szkole dostałem się
do Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Podczas
studiów zaaplikowałem do koła naukowego Eko-Energia. W kole naukowym każdy
student ma szansę rozwinąć swoją pasję oraz rozszerzyć wiedzę i rozwinąć
umiejętności zarówno miękkie jak i twarde. Będąc członkiem koła naukowego
otrzymałem możliwość uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach,
konferencjach, dniach otwartych oraz wyjazdach do współpracujących firm,
pokazujących realne wdrożenia nowoczesnych technologii w energetyce.

Kyrylo Rudykh
Wydział Energetyki i Paliw

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
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W trakcie studiów uczestniczyłem w projekcie AGH Solar Plane, gdzie
koordynowałem budowę stanowiska pomiarowego służącego do badania ogniw
fotowoltaicznych laminowanych przez nasz zespół konstrukcyjny. Laminacja paneli
fotowoltaicznych służyła w tym przypadku zintegrowaniu ogniw PV ze skrzydłami
samolotu. Ze względu na nieidealne warunki laminacji zdecydowaliśmy się
na konstrukcję stanowiska pomiarowego pozwalającego na weryfikację naszej pracy.
Ze względu na geometrię badanego skrzydła zdecydowaliśmy się na wymiar
stanowiska 3 metry długości na 1 metr szerokości.

Ponadto uczestniczyłem w projektowaniu chłodziarki absorpcyjnej zasilanej
z energii słonecznej. Projekt polegał na budowie autonomicznej chłodziarki
absorpcyjnej która otrzymuje ciepło z grzałki zasilanej instalacją PV. Projekt miał
na celu opracowanie możliwości pracy danego urządzenia w trybie off-grid.

Z 2019 roku objąłem funkcję przewodniczącego zarządu KN Eko-Energii.
W trakcie roku akademickiego 2019/20 koło realizowało Grant Rektorski AGH
z tematem: „Turbina wiatrowa z dyfuzorem o zmiennej średnicy działająca
w systemie smart grid". Wraz z zespołem wierzymy, że turbiny wiatrowe jako
instalacje przydomowe nie cieszą się w tej chwili popularnością na jaką zasługują,
mamy więc na celu polepszenie sprawności oraz zakresu pracy urządzenia, tak, aby
doprowadzić do rozszerzenia popularności i zainteresowania podobnymi źródłami
energii odnawialnej. Moim zadaniem w danym projekcie jest koordynacja
uczestników, kontakt ze sponsorami organizacja szkoleń oraz współpraca
z zespołami konstruktorskimi.

Energooszczędność jest jednym z najbardziej aktualnych oraz priorytetowych
problemów we współczesnym świecie. Rozwiązania problemów związanych z tą
dziedziną kryją się w rozwoju energetyki, ekonomiki oraz ekologii.

Efektywnym sposobem redukcji zużycia surowców energetycznych oraz
ochrony środowiska jest wykorzystania energii OZE. Zadaniem zrównoważonej
energetyki jest jak najskuteczniejsze wykorzystanie zasobów energetycznych.
Istotnymi działaniami w tym kierunku są technologie związane z zwiększeniem
efektywności instalacji fotowoltaicznych oraz turbin wiatrowych. Optymalizacja
danych urządzeń pozwoli na efektywniejsze zastosowanie w obszarze
przemysłowym (duże farmy wiatrowe lub słoneczne) jak i konsumenckim.
Dywersyfikacja źródeł energii w kraju jest możliwa nie tylko przez zwiększenie ilości
dużych elektrowni wykorzystujących energię z OZE, ale też przez zwiększenie
popytu na małe przydomowe instalacje.

Główną wadą elektrowni opartych o OZE jest nieprzewidywalność
uzysków energii. Potencjalnym rozwiązaniem opisywanego problemu jest
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wykorzystanie systemów magazynowania energii. Na tę chwilę podstawową formą
magazynów energii są górne zbiorniki wodne w elektrowniach szczytowo-
pompowych. Systemy takie są powszechne na całym świecie, jednak wymagają one
sprzyjającej lokalizacji umożliwiającej zatrzymanie odpowiedniej objętości wody.
Warunki takie, w perspektywie globalnej, są bardzo rzadkie. Alternatywą są
magazyny oparte o ogniwa litowo-jonowe, które mogą przechować zgromadzoną
energię w postaci potencjału elektrochemicznego. Jednak i tutaj występuje szereg
problemów związany z globalnym niedoborem związków litu, a w konsekwencji jego
wysokimi cenami.

Projekt grantowy - Turbina wiatrowa z dyfuzorem o zmiennej średnicy
działająca w systemie smart grid - stanowi próbę rozwiązania wymienionych
problemów. W ramach grantu przewidziano konstrukcję małej turbiny wiatrowej
możliwej do zintegrowania z budynkiem, wyposażonej w system magazynowania
energii. Podstawą opisanego układu będzie turbina o poziomej osi obrotu i średnicy
rotora około 1,5m i mocy 1,5 kW (konkretne wymiary zostaną wyznaczone w toku
optymalizacji wykonanych w ramach prowadzonych symulacji numerycznych).
Pomiędzy rotorem a generatorem elektrycznym przewidziano umieszczenie systemu
przekładni oraz układu automatyki, który decydował będzie, kiedy praca turbiny
przeznaczona zostanie bezpośrednio na generację energii elektrycznej, a kiedy
wytworzona energia zostanie zmagazynowana. Opisany magazyn bazował będzie
na kompresorze, którego silnik zostanie zastąpiony wałem turbiny po zastosowaniu
przekładni. Dzięki temu w przypadku niskiego popytu na energię elektryczną możliwe
będzie sprężanie powietrza do wysokiego ciśnienia i magazynowanie w pobliżu
turbiny, natomiast przy dużym zapotrzebowaniu na energię sprężone powietrze
napędzać będzie dedykowany silnik połączony z generatorem.

Dane kontaktowe:

e-mail: kyrylorudykh@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/profile.php?id=100010814133981
LinkedIn: www.linkedin.com/in/kyrylo-rudykh-15b34b189
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Jestem studentką 1. roku II stopnia biologii eksperymentalnej. Przez całe
studia licencjackie wykazałam się szerokimi zainteresowaniami naukowymi.
Samodzielnie i we współpracy z promotorem prowadziłam badania dotyczące
ekologii ważek. Były one prowadzone na terenie Lubelszczyzny, Puszczy
Niepołomickiej, Puszczy Rominckiej i Podlasia. Oprócz pracy dyplomowej skutkiem
tych badań było ukazanie się jednego rozdziału w monografii naukowej oraz czterech
artykułów recenzowanych. Kilka innych publikacji jest w przygotowaniu.

W lipcu obroniłam pracę licencjacką pt. „Wpływ różnego gospodarowania
stawami rybnymi na zgrupowania ważek (Odonata)”. Praca miała charakter
problemowy, oryginalny i była w całości oparta o całosezonowe badania własne
wykonane w obrębie kompleksu stawów w Piaskach k. Lublina. Celem badań było
porównanie stawów użytkowanych i nieużytkowanych gospodarczo pod względem

Nikola Góral
Wydział Biologii i Biotechnologii

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
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ich roli w ochronie różnorodności biologicznej ważek oraz wskazanie, jaka
intensywność i jakie sposoby gospodarowania stawami stwarzają najlepsze warunki
dla ochrony ważek. Opracowałam nowoczesny model kompleksu stawów rybnych,
który zapewniałby zysk hodowcom ryb oraz chroniłby bezkręgowce wodne przed
wyginięciem. Badania zostały zaplanowane i wykonane samodzielnie, na podstawie
doświadczenia, jakie zdobyłam współpracując przez całe studia licencjackie
z dr. hab. Pawłem Buczyńskim. Łącznie brałam udział w jedenastu projektach
badawczych, a wyniki badań zaprezentowałam w formie referatów na dziesięciu
konferencjach naukowych, w tym dwóch międzynarodowych.

Wśród wspomnianych badań należy wymienić projekt badawczy „Fauna
ważek (Insecta: Odonata) Ogrodu Botanicznego UMCS”, którego celem było
określenie roli Ogrodu Botanicznego w ochronie różnorodności biologicznej ważek
miasta Lublina, oraz "Ważki wąwozu Zimne Doły w Lublinie", którego celem była
ocena walorów przyrodniczych wąwozu w oparciu o faunę ważek; wskazanie miejsc
najcenniejszych i właściwych sposobów ich ochrony. Projekt był częścią badań
wykonywanych na potrzeby Urzędu Miasta Lublin.

Wszystkie te projekty dotyczyły roli zbiorników antropogenicznych
w utrzymaniu bioróżnorodności. Biorąc pod uwagę coraz większą degradację
środowiska naturalnego i duży stopień przekształcenia naturalnych siedlisk przez
człowieka, starałam się określić potencjał zbiorników sztucznych jako schronienia dla
gatunków zagrożonych. Jednocześnie oceniałam zagrożenie, jakie niosą ze sobą
tzw. pułapki ekologiczne, czyli takie sztuczne siedliska, które wydają się atrakcyjne
danym gatunkom zwierząt, a okazują się w dłuższej perspektywie czasowej
niekorzystne. Na podstawie wyników badań podjęłam próbę opracowania takich
rozwiązań, które zapewniałyby dalsze wydajne gospodarowanie zbiornikami
wodnymi przez człowieka, przy uwzględnieniu potrzeb organizmów
je zamieszkujących. Zebrane dane o faunie Lublina posłużyły do opracowania
publikacji „Dragonflies (Odonata) of the city of Lublin (Eastern Poland)”, wydanej
w czasopiśmie Polish Journal of Entomology. Publikacja ta miała charakter
innowacyjny, jako że do tej pory pojawiło się niewiele artykułów dotyczących wpływu
urbanizacji na faunę ważek i miasto Lublin jako jedno z nielicznych miast Polski
zostało pod tym względem dokładnie przebadane.

Ostatnim moim projektem były badania nad preferencjami zapachowymi mola
spożywczego Plodia interpunctella, których celem było opracowanie bezpiecznych
dla ludzi i środowiska metod walki z tym szkodnikiem. jest jednym z najbardziej
rozpowszechnionym szkodnikiem żywności na świecie.
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Zbadałam reakcję mola na zapach różnych gatunków piwa oraz wykazałam
wyraźną tendencję tego gatunku do awersji względem ekstraktu chmielowego oraz
kolendry. Substancje te jak dotąd nie były stosowane jako pestycydy, dlatego wyniki
te są szczególnie cenne.

W ramach praktyk zawodowych uczestniczyłam w badaniach nad
interakcjami między pająkiem kwietnikiem, krwiściągiem lekarskim i grzybem
pasożytniczym (współpraca z dr Ewą Śliwińską z Instytutu Ochrony Przyrody PAN).

W trakcie ostatnich kilku lat odnosiłam liczne sukcesy. Otrzymałam
następujące nagrody:
• nagroda Santander Universidades dla Najlepszego Studenta UMCS 2019
• nagroda im. Anny Siedleckiej dla najlepszego absolwenta na kierunku biologia
• nagroda dla najlepszego absolwenta Wydziału Biologii i Biotechnologii

Swoje różne zainteresowania łączę z artystycznym wykształceniem
(ukończyłam Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych, broniąc dyplom z reklamy
wizualnej na ocenę celującą) - zajmuję się fotografią przyrodniczą. Wykonuję zdjęcia
przede wszystkim organizmom, które badam i w ten sposób m.in. profesjonalnie
dokumentuję swoje badania.

Jestem bardzo aktywna społecznie. W ciągu ostatnich trzech lat byłam
członkiem Wydziałowej Studenckiej Komisji Socjalnej i pełniłam funkcję starościny
swego roku. Byłam też przez cały okres studiów członkiem Studenckiego Koła
Naukowego Biologów UMCS (w roku akademickim 2018/19 pełniąc też funkcję
wiceprzewodniczącej koła, a od tego roku przewodniczącej sekcji teriologicznej) oraz
Studenckiego Koła Fotografii Przyrodniczej.

Wielokrotnie uczestniczyłam aktywnie w: Nocy Biologów UMCS, Dniach
Otwartych UMCS, Lubelskim Festiwalu Nauki (m.in. wygłaszając referaty oraz
opracowując i prowadząc escape roomy). Brałam udział w organizacji i obchodach:
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Światowego Dnia Filozofii UNESCO, Międzynarodowego Dnia Ziemi,
Ogólnopolskiego Dnia Geografa, Konkursu Biochemicznego.

Wspomniane wyżej escape roomy o tematyce popularnonaukowej zostały
w całości zaprojektowane przeze mnie - wymyślałam zagadki, przygotowywałam
rekwizyty i wystrój pokoju, koordynowałam grupę obsługującą pokoje. Bazowałam na
doświadczeniu, które zdobyłam popularyzując naukę w ramach programu
PROJEKTOR - wolontariat studencki.

Prywatnie jestem miłośniczką gryzoni, a zwłaszcza chomików. Swoją pasję
rozwĳałam odbywając kurs behawiorysty gryzoni i królików organizowany przez
Etologiczne Centrum Doradczo-Szkoleniowe Ethoplanet. Moim marzeniem jest
podróż do Syberii w celu badania chomików dżungarskich w ich naturalnym
środowisku.

Dane kontaktowe:

e-mail: goral.nikola@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/Chomikoidy-103462751295340,
www.facebook.com/Nikola-Góral-fotografia-przyrodnicza-
2388165097914882
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Jestem studentem 5. roku biologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Na początku jednak wcale tego nie planowałem. Początkowo chciałem
zostać weterynarzem, jednak jak to w życiu bywa, wszystko potoczyło się inaczej.
Miłością do biologii zaraził mnie mój korepetytor (dziękuję, Lorek!). To dzięki niemu
wybrałem kierunek studiów, który wprowadził mnie do świata ekologii. Ta z kolei
całkowicie zawładnęła moim sercem. Interesują mnie zmiany, które człowiek wywarł
i ciągle wywiera na ekosystemy. Za sprawą mojego pierwszego promotora, doktora
Marcina Tobółki, poznałem tajniki badań ekologicznych i ornitologicznych. Obecnie
to właśnie ten obszar ekologii ciekawi mnie najbardziej. Jestem już autorem mojego
pierwszego artykułu naukowego, biorę udział w kilku projektach badawczych,
uczestniczę w konferencjach naukowych, warsztatach czy szkoleniach. Na studiach
magisterskich moim promotorem jest profesor Lechosław Kuczyński i z jego pomocą
mogę prężnie rozwĳać swoje zainteresowania i umiejętności. Aktualnie prowadzę
monitoring kolizji ptaków z powierzchniami transparentnymi budynków kampusu

Mateusz Lisiecki
Wydział Biologii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
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Morasko w Poznaniu. Poza zbieraniem danych do przyszłych prac naukowych, chcę
by to, czym się zajmuję, miało realny wpływ na nasze otoczenie, w tym przypadku
na bezpieczeństwo ptaków. Dokładam wszelkich starań, aby moje cotygodniowe
monitorowanie kampusu Morasko stało się dla mojej uczelni podstawą
do zabezpieczenia szyb i uchronienia ptaków przed wypadkami. Zależy mi również
na tym, aby rozpropagować tę ideę w szerszym gronie. Działania te pozytywnie
wpłyną na stan naszego środowiska. Mam nadzieję, że zaowocują wykorzystaniem
prawidłowych zabezpieczeń szyb w wielu innych miejscach, również poza terenem
uczelni.

Dane kontaktowe:

e-mail: mtlisiecki@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/mateusz.lisiecki.3
UAM: https://popecol.home.amu.edu.pl/pl/zespol/mateusz-lisiecki
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8653-4008
ResearchGate: www.researchgate.net/profile/Mateusz_Lisiecki2
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Prowadzę konto na Instagramie, gdzie za pomocą estetycznych i prostych
grafik przekazuję wiedzę na temat ekologii, zmian klimatycznych czy stylu less/zero-
waste. Moim głównym celem jest zwiększanie świadomości polskiego
społeczeństwa w sprawie katastrofy klimatycznej, która obecnie ma miejsce. Staram
się pokazywać przystępne rozwiązania, alternatywy, które - jeśli zostaną
zastosowane przez większą grupę - mogą mieć realny wpływ na sytuację
klimatyczną. Na profilu zwracam uwagę między innymi na takie tematy jak: pożary
na Syberii, czy w Amazonii, koszty ekologiczne ryb, owoców morza oraz przemysłu
mięsnego, ilość rocznie zabĳanych zwierząt oraz obecna sytuacja pszczół.
Poruszam też tematy, które mogłyby wydawać się bardzo proste, jak segregacja
śmieci, jednak jak się okazuje, sprawiają one Polkom i Polakom wiele problemów.

Uważam, że aby ratować dramatyczną sytuację klimatyczną naszej planety,
należy przede wszystkim zacząć od pracy u podstaw. Polacy, jak i inne narody, mają

Weronika Gajda
Instytut Psychologii

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
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świadomość, że problem istnieje, jednak trzeba ich odpowiednio zmotywować
i merytorycznie przygotować do podjęcia odpowiednich działań. Jeśli nasze
społeczeństwo fundamentalnie się nie zmieni, to żadne wynalazki nie uratują
naszego gatunku. Podjęcie działań u podstaw oraz przekazywanie rzetelnej
i odpowiedniej do wieku i możliwości odbiorcy wiedzy jest kluczem do zatrzymanie
postępujących zmian klimatycznych. Aktualnie znajdujemy się na ostatniej prostej,
na której możemy cokolwiek zmienić. Jedynie dobrze wykształcone społeczeństwo
jest w stanie wygrać tą walkę, tym samym ratując przyszłe życie na Ziemi.

Oprócz prowadzenia konta na Instagramie, działam też jako aktywna
Członkini w Młodzieżowej Radzie Klimatycznej przy Ministerstwie Klimatu
i Środowiska, gdzie między innymi przygotowujemy propozycję programu edukacji
klimatycznej do polskich szkół. W ramach mojej działalności na uczelnie jestem
wiceprzewodniczącą Studenckiego Koła Naukowego Wspierania Osób z Autyzmem,
a także reprezentuję uczelnię w zawodach badmintona w ramach sekcji AZS.

Dodatkowo od ponad roku jestem na stażu w Centrum Poznawczo-
Behawioralnym AdRem, gdzie zajmuję się tłumaczeniem tekstów z zakresu
psychologii, z języka angielskiego na polski. W wolnym czasie zajmuję się
pisarstwem, robieniem na drutach oraz nauką języka norweskiego.

Dane kontaktowe:

Instagram: www.instagram.com/tak.dla.ziemi,
www.instagram.com/mlodziezowaradaklimatyczna/?hl=en
Facebook: https://www.facebook.com/Studenckie-Koło-Naukowe-
Wspierania-Osób-z-Autyzmem-282790865744630,
www.facebook.com/mlodziezowaradaklimatyczna,
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