TECHNOLOGIA ELEKTROSPIENIANIA
MATERIAŁÓW KRZEMIONKOWYCH

 CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA
Technologia na możliwości elektrospieniania pianosilikatu (izolacji mineralnej), a więc jego aplikacji na miejscu u klienta oraz otrzymywania
praktycznie dowolnego kształtu, w tym wypełniania pustych przestrzeni w konstrukcji. Pomimo wielu różnic najbliższym obecnie stosowanym
substytutem jest pianka poliuretanowa.
W zależności od wykorzystywanych substratów produkt końcowy może posiadać różne parametry. Dlatego istotne jest, żeby wspólnie z klientem
dokładnie deﬁniować konkretne zastosowanie technologii.
Proponowane rozwiązanie posiada szereg zalet nad istniejącymi obecnie na rynku, wśród których w zależności od obszaru zastosowania, można
wskazać: ekologiczność, niepalność, niskie przewodnictwo termiczne, elastyczność wytwarzania, elastyczność w formowaniu ostatecznego kształtu, szeroką gamę osiągalnych parametrów chemiczno-ﬁzycznych. Właściwości te sprawiają, że technologia ma względnie szerokie zastosowanie,
a w każdym wykazuje pewne przewagi nad istniejącymi rozwiązaniami.

 ZASTOSOWANIA
Technologia elektrospieniania pianosilikatów może znaleźć zastosowanie w następujących niszach:
» wypełnienia pustych przestrzeni w konstrukcjach,
» budownictwo i systemy przeciwpożarowe,
» budownictwo szczególnego przeznaczenia (np. szpitale, obiekty wodne),
» wyściółka kotłów, zbiorników i innych urządzeń przemysłowych.
Wydaje się jednak, że bez zmian prawnych w zakresie możliwości wykorzystania izocyjanianów (główny szkodliwy dla zdrowia składnik piany poliuretanowej), ze względu na koszt i przyzwyczajenie pianosilikaty nie mają szans konkurować w głównym segmencie.

 OPIS RYNKU
Produkcja pianek poliuretanowych, będących najbliższym substytutem dla opisywanej technologii, w Polsce szacowana jest na 120 tys. ton rocznie
w Polsce i około 1 mln ton rocznie w Europie. Z tego 72% przypada na produkcję mebli, a 16% na przemysł samochodowy. Wartościowo, wielkość
rynku szacowana jest na 1,3 mld zł. Na potrzeby analizy przyjęto, że 10% wartości polskiego rynku pianek przypada na sektor budowlany.
Przewidywana dynamika wzrostu dla rynku polskiego to 3-5% rocznie, zaś dla europejskiego ma wynieść 1%, co prowadzić będzie do dalszego
umocnienia rodzimej branży.
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 ETAP ROZWOJU
Został stworzony demonstrator, który był przetestowany w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Dodatkowo dokonano pomiarów parametrów
otrzymanego pianosilikatu, w zależności od zastosowanych materiałów. Zarówno demonstrator jak i sama mieszanina wykorzystywana do otrzymywania izolatora wymaga dalszych usprawnień i wciąż nie może być zastosowana w warunkach operacyjnych.

 PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Omawiane rozwiązanie jest chronione polskim zgłoszeniem patentowym P.394854 Sposób wytwarzania spienionych, bezpostaciowych, niepalnych
materiałów izolacyjnych. (The method of manufacturing foamed, amorphous, non-ﬂammable thermo insulating materials) oraz międzynarodowym
zgłoszeniem patentowym PCT/PL2012/050011, które stanowi jeden z elementów grupy patentów chroniących szereg różnych technologii związanych z wytwarzaniem i zastosowaniem pianosilikatów.
Technologia została opracowana podczas badań prowadzonych w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych i tam zlokalizowane są
prawa do wszystkich zgłoszeń patentowych z nią związanych.

 STRUKTURA TRANSAKCJI
Prawa do technologii zostaną wniesione aportem do spółki, spin-out utworzonej w celu komercjalizacji pozostałych technologii związanych z pianosilikatami. Udziałowcami spółki będą INT, Twórcy technologii oraz inwestor branżowy zainteresowany wdrożeniem technologii.

 MODEL BIZNESOWY I DANE FINANSOWE
Spółka będzie udzielać licencji wyłącznej na technologię inwestorowi branżowemu. Pozwoli to na pozyskanie 15% rynku niszowych zastosowań
pianek poliuretanowych w budownictwie. To z kolei przełoży się na 805 tys. zł przychodu w pierwszym roku działalności. W ostatnim, 8 roku,
przychód prognozowany jest na 990 tys. zł, co związane jest ze wzrostem wartości całego rynku. Założone 8 lat działalności wynika z faktu ciągłego
postępu technologicznego.

 ZESPÓŁ
Prof. dr hab. Wiesław Stręk - Kierownik zakładu w INT PAN. Jest autorem ponad 300 publikacji naukowych oraz ponad 30 patentów i zgłoszeń
patentowych. Był kierownikiem 5 projektów badawczych przez ostatnie 4 lata. Posiada doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych technologii
(współpraca: Kriotechnika Medyczna Sp. z o.o., Laser Secura Sp. z o.o., Haemato-Polska Sp. z o.o., Nano-Tech Sp. z o.o., Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych, Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach). Jest współtwórcą Polskiej Komory Kriogenicznej.
Dr hab. inż. Dariusz Hreniak - Adiunkt i Pełnomocnik Dyrektora ds. Wdrożeń i Projektów Badawczych w Instytucie Niskich Temperatur i Badań
Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, Współautor 85 publikacji naukowych (>1000 cytowań), 7 patentów i zgłoszeń patentowych.
Był kierownikiem 3 projektów badawczych przez ostatnie 4 lata. Posiada doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych technologii (współpraca:
Nano-Tech Sp. z o.o., Nanovectors Sp. z o. o., Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach).
Obecna aktywność naukowa to głównie: prace badawcze w zakresie syntezy i badania nanomateriałów krystalicznych oraz materiałów kompozytowych, metody syntezy wysokociśnieniowej nanoceramik optycznych, metody niskotemperaturowego otrzymywania pianosilikatów o wysokich
właściwościach termoizolacyjnych.
Mgr inż. Magdalena Skrajnowska - Samodzielny referent ds. własności intelektualnej w INTiBS PAN. Jest współautorką 4 zgłoszeń patentowych dotyczących innowacyjnych materiałów termoizolacyjnych. Obecna aktywność: syntezy zol-żel, syntezy materiałów porowatych o własnościach termoizolacyjnych i ogniotrwałych. Od 2008 roku pracownik INTiBS PAN na stanowiskach: laborantka, asystent, ﬁzyk, samodzielny referent
ds. własności intelektualnej.

 O INSTYTUCIE NISKICH TEMPERATUR
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk jest placówką naukową Wydziału
Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN. Tematyka badawcza Instytutu obejmuje wszechstronne badania ﬁzykochemiczne struktury ciała stałego oraz
jej wpływu na własności ﬁzyczne, chemiczne i spektroskopowe, ze szczególnym naciskiem położonym na badania w niskich temperaturach.
Specjalnością Instytutu są badania magnetyczne układów 5f- i 4f-elektronowych, badania nadprzewodników, ﬁzyka przemian fazowych oraz spektroskopia molekularna.
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