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nowoczesna energetyka 

Środowisko zewnętrzne: ochrona walorów 
przyrodniczych (powietrza, wody, gleby) 

Środowisko wewnętrzne: jakość powietrza, 
mikroklimat, hałas, oświetlenie…, efektywne 
systemy kształtujące środowisko wewnętrzne, 
automatyka budynkowa 



POB6 Ochrona klimatu i środowiska, 
nowoczesna energetyka Rola enzymów roślinnych w odpowiedzi 

na różne czynniki biotyczne i abiotyczne 

WPŁYW CZYNNIKÓW STRESU ABIOTYCZNEGO I BIOTYCZNEGO NA AKTYWNOŚĆ AMINOPEPTYDAZ W RZEPAKU OZIMYM 

Wzrost aktywności 

aminopeptydaz 

roślinnych 

Brak wody 

Zasolenie 

Systemina 

Atak roślinożerców 
Metale 

ciężkie 

Fungicydy  

Zranienie 

Etylen 
Fazy aplikacji: początek kwitnienia (BBCH 59-61), pełnia kwitnienia (BBCH 63–65) koniec kwitnienia (BBCH 67–69). 
 Rośliny zbierane w fazie BBCH 69–73 (koniec fazy kwitnienia, 30% łuszczyn osiągnęło prawidłową wielkość) 

Przemiana 
białek  

Procesy 
starzenia 

Kiełkowanie 
Procesy 
obronne Mejoza 

Produkcja hydrolizatów 
białkowych, peptydów 

Ocena wpływu 
określonych substancji na 

wzrost roślin  

BIOLOGICZNE FUNKCJE AMINOPEPTYDAZ W ROŚLINACH • określenie wpływu kluczowych enzymów - aminopeptydaz 
roślinnych na proces wzrostu roślin oraz aktywację 
mechanizmów obronnych na stres biotyczny i abiotyczny 

 
Współpraca z Instytutem Ochrony Roślin (Państwowy Instytut 
Badawczy Oddział w Sośnicowicach) 
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Degradacja mikrozanieczyszczeń za pomocą metod 
hybrydowych wraz z oceną ekotoksyczności 

• wykorzystanie metod biologicznych, w tym sztucznych mokradeł, do usuwania mikrozanieczyszczeń (np. 
leki, pozostałości po kosmetykach, chemikalia przemysłowe) i genów oporności na antybiotyki z matryc 
ciekłych (woda, spływy, ścieki itp.) 

• określenie możliwości zastosowania światła słonecznego i wybranych fotokatalizatorów do degradacji  
mikrozanieczyszczeń w środowisku wodnym 

• zastosowanie metod biologicznych i fotochemicznych do intensyfikacji rozkładu mikrozanieczyszczeń 
• ocena ekotoksyczności związków chemicznych i próbek środowiskowych 
• ocena ryzyka środowiskowego dla wybranych zanieczyszczeń i próbek poprocesowych 
• badanie oddziaływań pomiędzy składnikami mieszanin oraz produktami przemian 

 
Zgłoszenie patentowe: Mieszanina do fotodegradacji i sposób fotodegradacji (P.435611) 

 
Interdyscyplinarny zespół: RIE, RCh i CB (Ewa Felis, Joanna Kalka, Sylwia Bajkacz, Katarzyna Kowalska,  Adam Sochacki,  
Justyna Drzymała, Klaudia Kokoszka). 
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Identyfikacja w wodzie basenowej mikrozanieczyszczeń organicznych powoduje potrzebę modernizacji technologii 
jej oczyszczania – w tym zakresie proponowane są ciśnieniowe procesy membranowe. 

• Identyfikacja mikrozanieczyszczeń w środowisku wody 
basenowej – zidentyfikowano kilkadziesiąt związków, 
których źródłem są sami użytkownicy basenów, 

• Ocena skuteczność filtracji membranowej w eliminacji 
mikrozanieczyszczeń – udokumentowano skuteczność 
procesu nanofiltracji. 

 

Współpraca: Transcom, Firma Mazur, Dempol-Eco, 
BasenComplex, Mosir Knurów i inne ośrodki sportu i rekreacji. 

Zespół: Mariusz Dudziak, Joanna Wyczarska-Kokot, Edyta Kudlek, Edyta 
Łaskawiec, Anna Lempart 

Zastosowanie technik membranowych 
do wspomagania oczyszczania wody basenowej 



POB6 Ochrona klimatu i środowiska, 
nowoczesna energetyka 

1

10

100

1000

Older ch ildren (I) Younger children

(II)

PM2.5

∑metals

A
n

n
u

al
  l

if
e

ti
m

e 
 lo

ss
  

[m
in

/y
r]

Wpływ pyłu zawieszonego na zdrowie 
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 uczęszczających do 
śląskich przedszkoli  

Pomiary stężeń PM10, PM2,5 i PM1  

Oferta pomiarowa: 
•pomiary poziomów stężeń pyłu PM10, PM2,5 a także PM1 zgodnie z 

metodami referencyjnymi (poborniki LVS i PNS firmy Atmoservice, 
impaktor kaskadowy Dekati® PM10) , 

•analiza skład pyłu ze względu na zwartość metali ciężkich, 
niezbędnych do oceny zagrożeń środowiskowych powodowanych 
niską jakością powietrza.  



POB6 Ochrona klimatu i środowiska, 
nowoczesna energetyka Zaawansowana technologicznie, inteligentna infrastruktura sieci 

wodociągowej dla systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

Wdrożenie w ramach Projektu  POIR. 04.01.04-00-0041/18 - Zaawansowana technologicznie, inteligentna infrastruktura (krytyczna) sieci 
wodociągowej dla systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

• system wspomagania decyzji – narzędzie iRTDS (inteligent 
Real Time Diagnostic System) wbudowany w autonomiczny 
system hierarchicznego układu sterowania optymalizującego  
systemu SCADA – pozwala na zaawansowaną diagnostykę 
procesów technologicznych w czasie rzeczywistym.  

• narzędzie do precyzyjnego określenia lokalizacji i wielkości 
wycieku wody w sieci. 

• narzędzie do diagnostyki i optymalizacji zużycia energii 
elektrycznej w obiektach sieciowych  

• narzędzie do automatycznego odtworzenia pełnej 
funkcjonalności (optymalnych parametrów) infrastruktury 
krytycznej sieci wodociągowej. 

Zalety: 
• działa równolegle do rzeczywistego systemu wykonując 

symulację pracy sieci wodociągowej oraz  prowadzi 
predykcyjną diagnostykę w czasie rzeczywistym 
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Opracowanie nawiewnika przemysłowego o automatycznie 
zmiennym kierunku wypływu strugi nawiewanej 

• opracowanie konstrukcji nawiewnika umożliwiającej 

automatyczną lub manualną zmianę kierunku wypływu 

strugi nawiewanej w zależności od różnicy temperatury 

powietrza nawiewanego i powietrza we wnętrzu hali. 

11o

-15o

+11o

-12o

Projekt badawczo-rozwojowy realizowany z firmą Rebelion współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój na lata 2014-2020, działanie 2.3 

Zespół: Maria Hurnik, Wojciech Kierat, Piotr Koper, Zbigniew Popiołek

Zalety: 
• możliwość nawiewu dużej ilości powietrza bez ryzyka 

przeciągu w strefie przebywania ludzi 
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Mobilne laboratorium pomiarów imisji 
zanieczyszczeń powietrza 

Treść slajdu z rysunkami 

PM2,5,  
µg/m3  

PM10 

PM2,5 

NO2 

CO 

O3 

20 µg/m3  

Pomiary automatyczne 

Rok 2020 



POB6 Ochrona klimatu i środowiska, 
nowoczesna energetyka    Certyfikat akredytacji 

Opracowanie Modelu  
Akustycznego 



DZIĘKUJĘ ZA 
UWAGĘ 

Phone 
+48 32 237 29 12 

E-mail 
joanna.ferdyn-grygierek@polsl.pl 


