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Na konkurs „PRZEGRODA TER-
MOIZOLACYJNA PRZYSZ£OŒCI”
nadesz³o kilkadziesi¹t prac o bardzo
zró¿nicowanym charakterze, jeœli
chodzi o zawartoœæ. 
Nie wszystkie dotyczy³y stricte prze-
gród; czêœæ dotyczy³a tylko materia-
³ów do izolacji cieplnej. Czêœæ uczest-
ników zaproponowa³a pomys³y no-
wych rozwi¹zañ; niektóre podawa³y
zarys technologii wytwarzania mate-
ria³ów lub przegród. Pojawi³y siê rów-
nie¿ rozwi¹zania przegród niezna-
nych w Polsce, ale ju¿ stosowanych
w innych krajach. Przedstawiono tak-
¿e kompleksowe rozwi¹zania, w któ-
rych stosowano mix znanych rozwi¹-
zañ energooszczêdnych, które w su-
mie dawa³y now¹ jakoœæ. 

Jury w sk³adzie Jaros³aw Guzal
– redaktor naczelny miesiêcznika

„Izolacje”, prof. Jerzy Pogorzelski 
– ITB, Politechnika Bia³ostocka, dr
Wies³aw Rudolf – redaktor naczelny
miesiêcznika „£adny Dom” i dr Ar-
kadiusz Wêglarz – Krajowa Agencja
Poszanowania Energii mia³o wiêc
k³opoty z wy³onieniem zwyciêzców. 

Ostatecznie jury za rozstrzygaj¹c¹
uzna³o kategoriê „przysz³oœci” 
zaprezentowanych prac oraz 
realnoœæ i horyzont czasowy mo¿li-
wych zastosowañ. Trzeba przyznaæ,
¿e niektórzy autorzy prac rzeczywi-
œcie puœcili wodze wyobraŸni, co 
komisja oceni³a bardzo pozytywnie.
Takie futurystyczne pomys³y pozwa-
laj¹ na ukierunkowanie prac ba-
dawczych i kszta³towanie postaw 
innowacyjnych wœród polskich 
in¿ynierów.

Prace jury i werdykt wraz
z charakterystyk¹ prac

W dniu 03.12.07 prace jury przepro-
wadzono dwuetapowo: 

w etapie I wstêpna eliminacja,
w etapie II analiza kilku wybranych
prac, pod k¹tem innowacyjnoœci roz-
wi¹zañ.

W efekcie obrad jury

I nagroda i 25 tysiêcy z³otych
przypad³a zespo³owi: 

Piotr Piêta,

Marek Knor, 

Szymon Firl¹g

za pracê „Petopian ekstrudowany 

– materia³ termoizolacyjny na bazie 

poli(tereftalanu) etylenu (PET)”.

Pianka izolacyjna produkowana z butelek typu PET 

zwyciê¿y³a w konkursie „Przegroda termoizolacyjna przysz³oœci” 

firmy Swisspor Polska

Swisspor nagradza
myœlenie innowacyjne

Piotr Piêta Marek Knor Szymon Firl¹g
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Nagrodzona pierwsz¹ nagrod¹ praca
jest koncepcj¹ technologii produkcji 
materia³u termoizolacyjnego w wyni-
ku recyklingu butelek po napojach ty-
pu PET. Praca wydaje siê realna tech-
nologicznie i rokuje nadzieje uzyska-
nia efektów w bliskiej perspektywie.
Istotn¹ korzyœci¹ bêdzie – w przypad-
ku powodzenia technologii – zmniej-
szenie masy odpadów i efekty ekolo-
giczne. Praca wymaga przeprowadze-
nia dalszych badañ badawczych nad
technologi¹ produkcji oraz studiów
mo¿liwoœci zbudowania systemu do
gromadzenia surowca. 

Nowy materia³ izolacyjny nazwany 
przez autorów Petopianem ma byæ 
produkowany w procesie fizycznego
spieniania poli(tereftalanu) etylenu
(PET) u¿ywanego do produkcji butelek
na napoje ch³odz¹ce. Powsta³y materia³
termoizolacyjny w formie p³yt powinien
siê charakteryzowaæ, wedle deklaracji
autorów, przewodnoœci¹ ciepln¹ na po-
ziomie 0.018 W/mK. Jednym s³owem Pe-
topian ma szansê na prawie dwukrotnie
mniejsz¹ przewodnoœci¹ ciepln¹ ni¿ po-
listyren ekstrudowany. Ponadto postaæ
ekstrudowana PET-u powinna charakte-
ryzowaæ siê znacznie lepszymi w³aœci-
woœciami mechanicznymi i ogniowymi
ni¿ polistyren ekstrudowany. Bardzo
wa¿nym aspektem pomys³u s¹ walory
ekologiczne nowego materia³u. Petopian
bêdzie materia³em w znacznie mniej-
szym stopniu uci¹¿liwym dla œrodowi-
ska ni¿ klasyczne izolacje piankowe. 

Nagroda II i 10 tysiêcy z³otych
przypad³a

Panu Waldemarowi Pichórowi 

za pracê „Koncepcja aktywnej 

zewnêtrznej œciany warstwowej”. 

Jest to jeden z wariantów œciany z tzw.
izolacj¹ transparentn¹ i materia³ami
zmienno-fazowymi. Koncepcja wymaga
jeszcze dopracowania szczegó³ów, ale za
20-30 lat mo¿e to byæ przegroda budow-
lana. Zaproponowana w pracy przegroda
sk³ada siê z czterech warstw. Warstwê

termoizolacyjn¹ rozwi¹zania stanowi
p³yta z aero¿elu pokryta od zewn¹trz
warstw¹ termoczu³¹, zmieniaj¹c¹ prze-
puszczalnoœæ dla promieniowania
w zale¿noœci od zmian temperatury na
zewnêtrz. Warstwê izolacyjno-konstru-
kcyjn¹ stanowi œciana z bloczków z be-
tonu komórkowego o podwy¿szonej 
gêstoœci. Bloczki powinny byæ modyfi-
kowane fazowo-zmiennym woskiem
i w³óknami wêglowymi. Pozwala to na
buforowanie temperatury wewn¹trz
obiektu oraz ograniczenie mikrospêka-
nia w kruchej warstwie betonu. Ostat-
ni¹ warstwê przegrody – wewnêtrzn¹
stanowi tynk gipsowy o du¿ej zdolno-
œci buforowania wilgoci. Zapewnia on
odpowiedni mikroklimat wewn¹trz po-
mieszczenia. Wspó³czynnik przenika-
nia ciep³a U dla tak zaprojektowanej
przegrody wyniesie 0,101 W/m2K. Prze-
groda bêdzie absorbowa³a promienio-
wanie podczerwone, buforowa³a zmia-
ny w ró¿nicy temperatur na powierzch-
ni przegrody, generowa³a sygna³ elek-
tryczny o zmianach w ró¿nicy tempera-
tury, co mo¿e pos³u¿yæ do sterowania
zachowaniem okien oraz tworzy³a ko-
rzystny mikroklimat wnêtrza budynku.

Nagroda III i 5 tysiêcy z³otych
przypad³a

Panu Józefowi Franczakowi 

za pracê „FitoSurface”.

Pomys³ izolacji cieplnej z genetycznie
zorientowanych roœlin jest jak z Lema
i wykazuje bliskie pokrewieñstwo 
z budynkami wznoszonymi ze s³ynnej
„gmazi”. Nie mo¿na wykluczyæ realno-
œci tego rozwi¹zania za 50-100 lat. 
Fito_SurfFACE to w intencji autora ma-
teria³, który roœnie, wytwarzaj¹c pod-
czas tego procesu tlen i poch³aniaj¹c
dwutlenek wêgla. Bêdzie on wiêc zmo-
dyfikowan¹ tkank¹ roœlinn¹ rosn¹c¹
w dowolnych gabarytach i powierzchni
w zale¿noœci od dostarczanej po¿ywki.
Biotechnologia wykorzystywana do mo-
dyfikacji roœli bêdzie umo¿liwia³a uzy-
skanie materia³u o dowolnie poszukiwa-
nych w³aœciwoœciach. Na wytworzenie
materia³u nie bêdzie zu¿ywana energia.
Jego produkcja przyczyni siê do walki
z efektem cieplarnianym. Nowe miasta
z ¿ywymi domami bêd¹ generowa³y
w³aœciwy klimat, odpowiednie parowa-
nie oraz wilgotnoœæ. 

„Bardzo siê cieszê, ¿e w naszym konkursie ‘Przegroda termoizolacyjna

przysz³oœci’ wziê³o udzia³ tak du¿o in¿ynierów i naukowców. Zarówno

iloœæ nades³anych prac, jak i ich poziom dobrze rokuj¹ na przysz³oœæ.

Mam nadziejê, ¿e wspólnie z naszymi partnerami najciekawsze z za-

proponowanych pomys³ów zdo³amy wdro¿yæ do produkcji i konkurs za-

owocuje technologiami, które bêd¹ stosowane na rynku. Gratulujê zwy-

ciêzcom i wszystkim uczestnikom naszego konkursu”

– powiedzia³ Jacek Szwoch, prezes firmy Swisspor Polska. 

Organizatorem konkursu „Przegroda termoizolacyjna przysz³oœci”
jest szwajcarska firma Swisspor (dzia³aj¹ca od blisko 60 lat) – miê-
dzynarodowy producent materia³ów termo- i hydroizolacyjnych.
W Polsce firma jest obecna od 1999 roku. Ma trzy fabryki styropia-
nu i jedn¹ fabrykê pap termozgrzewalnych.
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