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cesu dydaktycznego. Zapotrze-
bowanie na wyspecjalizowanych 
włókienników wciąż rośnie, a coraz 
więcej firm stawia właśnie na kre-
owanie innowacji dla tej branży. 
Dzięki realizacji projektu nasi 
absolwenci mogą być nie tylko 
bardziej doceniani na rynku kra-
jowym, ale również będą bardzo 
atrakcyjni dla firm o zasięgu glo-
balnym. 

Projekt Włókiennictwo 2020+ 
to modelowy przykład otwarcia 
się nauki na biznes. To projekt, 
dzięki któremu będą powstawać 
innowacje nie tylko dla branży 
włókienniczej, ale również dla 
rolnictwa, medycyny, przemysłu 
kosmetycznego, higienicznego 
i wielu innych. Idealnie wpisuje 
się w regionalną inteligentną spe-
cjalizację województwa łódzkiego, 
której zadaniem jest budowanie 

przewagi konkurencyjnej euro-
pejskich regionów, przy równocze-
snym podkreśleniu terytorialnego 
charakteru rozwoju.

Zapraszamy na Wydział Techno-
logii Materiałowych i Wzornictwa 

Tekstyliów, chcemy pokazywać 
te dobre zmiany i zachęcać do 
współpracy.

n Monika Malinowska-Olszowy
Instytut Materiałoznawstwa Tekstyliów 

i Kompozytów Polimerowych

Wynalazek „Ultraszybkie systemy hybrydowe USH 
do zabezpieczania obwodów prądu stałego o dużych 
energiach magnetycznych” zgłoszony przez Katedrę 
Aparatów Elektrycznych PŁ z udziałem ZAE WOLTAN 
Sp. z o.o został uhonorowany nie tylko Grand Prix tar-
gów, ale także otrzymał Platynowy Medal, wyróżnienie 
Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej oraz tytuł Lider 
Innowacji 2020 w kategorii Produkt. 

Autorami rozwiązania są: dr hab. Marek Bartosik, 
em. prof. PŁ, prof. Piotr Borkowski, dr hab. Franciszek 
Wójcik, mgr Andrzej Jeske i mgr inż. Łukasz Nowak.

Jak informują twórcy, w każdym ultraszybkim 
systemie hybrydowym USH wyłączanie prądu sta-
łego odbywa się w próżniowej komorze z zestykiem 
generującym osiowe pole magnetyczne. W USH 
mogą być stosowane wybrane typy komór próżnio-
wych, produkowane przemysłowo dla wyłączników 
prądu przemiennego. Ultraszybkie wyłączanie prądu 
stałego przez USH uzyskano dzięki opracowaniu 
specjalnego łącznika próżniowego otwieranego 
ultraszybko przez napęd indukcyjno-dynamiczny 

dużej mocy, utrzymywanego w stanie otwarcia przez 
szybki zamek. 

Systemy USH mogą być stosowane do: 
n ochrony cewek elektromagnesów nadprzewodzą-

cych przed skutkami utraty nadprzewodnictwa 
(tzw. quench) – rodzina systemów DCSS, 

n zabezpieczania systemów i pojazdów trakcji 
elektrycznej zasilanej prądem stałym – rodzina 
wyłączników DCU-HM. 

Innowacyjność USH

Na tle dotychczas używanych łączników magneto-
wydmuchowych systemy USH są bezkonkurencyjne 
ze względu na dynamikę (czas wyłączania < 2 ms), 
niezawodność i skuteczność ochrony. Nowa technika 
ultraszybkiego wyłączania prądów stałych została 
eksperymentalnie zweryfikowana w obu wyżej wy-
mienionych dziedzinach zastosowań. Nagrodzone 
Grand Prix INTARG 2020 rodziny wyłączników strze-
żone są odrębnymi patentami.

n Ewa Chojnacka

Doceniona innowacja
Naukowcy Politechniki Łódzkiej zdobyli Grand Prix na Międzynarodowych 
Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2020. Tegoroczna edycja wydarze-
nia odbyła się w formule online pod hasłem Innowacje motorem gospodarki.

Nowa elewacja 
budynku Wydziału
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