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Produkcja cementu rośnie – wg danych GUS w 2021 wyniosła 19 mln 325 tys. t. Analitycy 
przewidują, że ten poziom w 2022 r. zostanie przekroczony. Przemysł cementowy w ciągu 
ostatnich 25 lat zainwestował ponad 10 mld zł w rozwój techniczny. Należymy do euro-
pejskiej czołówki pod względem potencjału wytwórczego i nowoczesności – zapewnia 
prof. dr hab. inż. Jan Deja ze Stowarzyszenia Producentów Cementu.

 

Polska jest trzecim po Francji i Rosji krajem na świecie posiadającym działkę na Atlanty-
ku – czytamy na oficjalnej stronie internetowej Państwowego Instytutu Geologicznego  
– PIB. Spróbujmy przyjrzeć się faktom dotyczącym polskiej obecności geologicznej na 
Pacyfiku i Atlantyku.

 

Consumer Electronics Show (w skrócie CES) to jedne z największych światowych 
targów elektroniki i nowych technologii, odbywające się co roku w Las Vegas. Na 
targach można było zapoznać się z aktualnymi trendami rozwoju elektroniki na 
świecie: od wynalazków wyznaczających nowe kierunki do gadżetów.

W ostatnich dziesięcioleciach słowo fraktal na dobre weszło do naszego leksykonu  
i popkultury. Walory estetyczne fraktali niewątpliwie przykuwają uwagę nie tylko pro-
jektantów mody czy artystów, ale również osób, które nie są bezpośrednio związane 
ani z matematyką, ani z grafiką komputerową. Przez swoją stosunkowo krótką historię 
fraktale zdążyły zaistnieć w wielu dziedzinach nauki i techniki, co więcej, stać się 
niezastąpionymi narzędziami w tych dziedzinach i uruchomić całe mnóstwo nowych 
możliwości.
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E L E K T R O N I C Z N E  N O W O Ś C I

Na targach można  było zapoznać się 
z aktualnymi trendami rozwoju elektroniki 
na świecie: od wynalazków wyznaczających 
nowe trendy do gadżetów. A oto niektóre  
z zaprezentowanych nowości. 

Z BERLINA DO PARYŻA 
BEZ ŁADOWANIA

Samochody elektryczne przeżywa-
ją gwałtowny rozwój. Targowy Mercedes 
Benz ze swym modelem Vision EQXX, 
zasilanym akumulatorem dopasowanym 
do małego pojazdu, zdumiewał swoim za-
sięgiem i możliwościami: podobno mógł 
pokonać non stop odległość 1000 km!  
Tajemnica tkwi w konstrukcji z ultra-
lekkich materiałów rodem z Formuły 1  
i w zasobniku energii wyposażonym w no-
woczesne anody krzemowe. Mercedesowi 
mają też pomagać: dach z ogniwami sło-
necznymi ładującymi akumulator podczas 
jazdy, opony o ekstremalnie niskich opo-
nach toczenia, doskonała aerodynamika 
(cw = 0,17) i najnowocześniejsze oprogra-
mowanie. Warto podkreślić, że opracowanie 
tego pojazdu przyszłości zajęło firmie tylko  
1,5 roku!

Samochód ma moc 150 kW, masę 1750 
kg, rozstaw osi 280 cm i cechuje się zuży-
ciem energii poniżej 10 kWh/100 km.

SONY TEŻ STAWIA NA 
SAMOCHODY

Znany z zupełnie innej strony japoński 
gigant, zajmujący się głównie wytwarzaniem 
najlepszej jakości sprzętu „rozrywkowego”, 
na CES zaprezentował elektronicznego  
SUV-a Vision S-02, spokrewnionego  
z Porsche Macan oraz Teslą Model Y. Sa-
mochód ma długość 4,90 m, masę 2480 kg  
i napędzany jest dwoma silnikami o mocy  
200 kW/272 KM, dającymi całkowitą moc 
400 kW/544 KM. Pojazd osiąga prędkość 
100 km/h w czasie 5 sekund, a jego pręd-
kość maksymalna wynosi 240 km/h. Odpo-
wiedni komfort jazdy zapewnia zmienne  
pneumatyczne zawieszenie, mogące do-
pasowywać prześwit do warunków jazdy.

Sony Vision S-02 wyposażono w strefy 
bezpieczeństwa, dodatkowo zabezpieczające 
kierowcę i pasażerów w niespodziewanych 
sytuacjach, przy czym zagrożenie rozpozna-
wane jest w zakresie 360o wokół pojazdu, 
co zmniejsza ryzyko wypadku w ruchu ulicz-
nym. Z przodu i z boku kabiny umieszczono 
wielkoformatowe ekrany, tworzące deskę 
rozdzielczą i zastępujące lusterka zewnętrzne.

Crossover może być wykonany w wersji 
4- lub 7-osobowej. Dla uzyskania najwyż-
szego stopnia bezpieczeństwa zamonto-
wano w nim różnorakie kamery i ponad  
30 czujników wysokiej technologii.

Co nowego 
w cyfrowym świecie?

STACJA DOKUJĄCA IMAC 
HYPERDRIVE 

Tę wielofunkcyjną stację wyposażono  
w innowacyjny mechanizm obrotowy (za-
kres obrotu 360 stopni), który umożliwia 
pracującym profesjonalistom i twórcom 
łatwe udostępnianie innym osobom za-
wartości na ekranie. Pozwala to na współ-
pracę i zapewnia możliwość płynnego 
dostosowywania kątów widzenia do połą-
czeń konferencyjnych lub przesyłania stru-
mieniowego. Stacja ma ponadto obudowę 
M.2 SATA/ TB NVME SSD z 2 TB pamięci 
masowej. Czytnik kart jest kompatybilny 
z najpopularniejszymi formatami półprze-
wodnikowymi +2230/2242/2260/2280  
NVMe/SATA.

Obecnie większość obudów SSD trudno 
się instaluje, bo wymaga to narzędzi i czasu. 
Stacja, o której mowa, umożliwia użytkow-
nikom korzystanie z prostej funkcji push-
-to-release szybkiego instalowania lub wyj-
mowania kart SSD. Ponadto jej użytkownik 
może korzystać z dziesięciu podstawowych 
portów wbudowanych w celu usprawnie-
nia pracy komputera iMac (m.in. jeden port 
wideo HDMI, jedno gniazdo MicroSD/SD, 
jeden port USB-C i cztery porty USB-A).

Urządzenie to na CES wyróżnione zo-
stało nagrodą Innovation Awards.

Consumer Electronics Show (w skrócie CES) to jedne  
z największych światowych targów elektroniki i nowych 
technologii, odbywające się co roku w Las Vegas. W tym roku 
skrócono je do 3 dni (05–07.01. 2022) i zorganizowano  
w sposób hybrydowy, Część wystawców powróciła ze stano-
wiskami, ale wielu technologicznych gigantów: MSI, AMD, 
Intel, Meta, Google czy Amazon odwołało swój bezpośredni 
udział w imprezie, koncentrując się na prezentacji nowości 
na codziennych konferencjach prasowych on-line. 
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ekonomia. Dzięki badaniom w tej dziedzinie Mandelbrot odkrył 
właściwości fraktalne we fluktuacjach cen na dobra w długim 
horyzoncie czasowym. Na tej podstawie powstała tzw. hipo-
teza rynków fraktalnych, dzięki której z pewnym prawdopodo-
bieństwem można przewidywać wystąpienie nagłych kryzysów  
i krachów na rynkach. Istnieje również cały zestaw fraktalnych 
narzędzi do analizy trendów rynkowych, które zresztą wyko-
rzystywane są również w wielu innych dziedzinach. Najnowsze 
badania w zakresie ekonomii wskazują na występowanie cech 
fraktalnych również w krajowych sieciach przekazów pienięż-
nych oraz strukturach systemów bankowych.
Jak wykazały badania naukowe, cechy fraktalne są obecne w róż-
nych skalach naszego świata, zarówno w gromadach galaktyk oraz 
mikroorganizmach, jak i w procesach chemicznych, odbywających 
się w znacznie mniejszej skali. Kosmolodzy jednoznacznie wskazują 
na fraktalną dystrybucję materii we wszechświecie i mają na to 
twarde dowody w postaci milionów przebadanych galaktyk, jednak 
przyczyny właśnie takiej dystrybucji są nadal nieznane, co rodzi 
zagorzałe debaty na temat struktury i historii powstania wszech-
świata. Jednocześnie prawa potęgowe, opierające się na fraktalach, 
kontrolują wzrost kolonii bakterii, a sekwencja DNA ma sieć opi-
sującą interakcje pomiędzy białkami, które wykazują zachowanie 
samopodobne. Fraktalne koncepcje spotykają się w psychologii 
i kognitywistyce, pozwalając lepiej zrozumieć, jak działa ludzki mózg 
i nasze zachowania. Nie brakuje również zastosowań technicznych 
fraktali, które pozwalają lepiej zrozumieć procesy, a nawet projekto-
wać urządzenia opierające się na kształtach fraktalnych.

FRAKTALNE ANTENY I BARIERY 
AKUSTYCZNE

Zapewne jednym z najbardziej naocznych przykładów bezpo-
średniego zastosowania fraktali w technice są anteny fraktalne, 
przypominające swoimi kształtami te rodem z matematycznych 
artykułów naukowych. Zastąpienie zwykłych anten antenami 
fraktalnymi przyniosło tak wiele korzyści, że nie sposób nie na-
zwać tego wydarzenia prawdziwym przełomem w telekomuni-
kacji. Zasadniczą zaletą anten fraktalnych jest umożliwienie ob-
sługi wielu pasm jednocześnie oraz zwiększenie przepustowości 

sygnałów, co implikuje kolejne ważne zalety, np. zmniejszenie 
rozmiaru w stosunku do anten tradycyjnych nawet o 75%. Nie-
wątpliwie wiąże się to z większą niezawodnością i znaczną reduk-
cją kosztów wytwarzania i eksploatacji takich anten. Mała antena 
ze skomplikowanym wzorem fraktalnym ścieżek przewodzących 
działa zupełnie tak samo jak jej duży odpowiednik, dlatego że 
droga prądów jest znacznie wydłużona. Poza tym, różnorodność 
wzorów fraktalnych umożliwia dużą elastyczność przy projekto-
waniu takich anten, tak pożądaną przez inżynierów, jednocze-
śnie umożliwiając uzyskanie różnej szerokości pasm lub obsługi 
dużej liczby pasm jednocześnie. Dzięki tym właściwościom ante-
ny fraktalne stały się nieodłącznym elementem wielu systemów 
telekomunikacyjnych, a powszechność ich zastosowania jest 
tym większa, że są one stosowane w telefonach komórkowych 
w postaci anten mikropaskowych, mających zazwyczaj kształt 
dywanu Sierpińskiego.
Kształty fraktalne znalazły zastosowania także w akustyce. Bogate 
barokowe zdobienia na ścianach i sufitach pałaców, oprócz roli de-
koracyjnej, doskonale spełniały rolę rozpraszaczy fal dźwiękowych. 
Obecnie, minimalistyczne rozwiązania architektoniczne powo-
dują, że dźwięki w pomieszczeniach nie są odpowiednio rozpra-
szane, powodując liczne odbicia, co stwarza pewien dyskomfort 
dla osób przebywających w tych pomieszczeniach przez dłuższy 
czas. Aby rozwiązać ten problem, zostały opracowane dyfuzory 
fraktalne – specjalne panele, mające trójwymiarowe ukształto-
wanie powierzchni w postaci fraktala, które bardzo skutecznie 
wytłumiają dźwięki w szerokim paśmie częstotliwości. W podobny 
sposób działają coraz popularniejsze fraktalne bariery akustyczne 
ustawiane przy głośnych i ruchliwych autostradach. Fraktalna 
postać geometryczna takich barier w połączeniu z materiałem 
porowatym, z którego są wykonane, zapewnia pochłanianie na-
wet do 98% energii akustycznej, pochodzącej z ulicznego szumu. 

NIEZWYKŁE FRAKTALNE MATERIAŁY

Fraktale na dobre zagościły również w projektowaniu i charakte-
ryzowaniu nowoczesnych materiałów. Narzędzia, oparte na frak-
talach, rozwijane dla zastosowań w ekonomii okazały się bardzo 
pomocne w charakteryzowaniu  materiałów w wielu dziedzinach 
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INNOWACYJNA FARBA
Ponad 7 lat temu specjaliści z dzie-

dziny nanotechnologii opracowali farbę 
NoEM Electro Protector. Farba po nałoże-
niu na powierzchnię porowatą i ustaleniu 
się warunków termodynamicznych (tem-
peratury, ciśnienia i wilgotności) jest kom-
pozytem, który wykazuje dużą absorpcję 
dielektryczną związaną z niejednorodnością 
dielektryczną i elektryczną. Okno często-
tliwości tej absorpcji można dobierać do 
wymagań aplikacyjnych, zmieniając fazy 
składowe kompozytu, ich stosunki ob-
jętościowe oraz sposób łączenia faz. To 
innowacja z dziedziny technologii, która 
przez odpowiedni dobór komponentów, 
reaguje na zmianę wilgotności powietrza 
w pomieszczeniu i „wciąga” aerozol wraz 
z wirusami przez powierzchnię ściany do 
czasu, aż wilgotność ściany będzie w sta-
nie równowagi z wilgotnością w pomie- 
szczeniu.

INAKTYWACJA WIRUSÓW
W celu sprawdzenia, czy ściana poma-

lowana farbą NoEM Electro Protector może 
inaktywować wirusy typu SARS-CoV-2, wy-
konano w laboratorium wirusologicznym 
firmy ProChimia Surfaces Sp. z o.o. serię 
eksperymentów. Do przeprowadzenia ana-
lizy efektywności inaktywacji cząstek wiru-
sowych, zastosowano referencyjnego wirusa 
BHV-1, który podobnie jak SARS CoV-2 jest 
wirusem osłonkowym, co determinuje jego 
odporność na środki wirusobójcze. 

Badanie miało na celu ocenę efek-
tywności inaktywacji cząstek wirusowych 
przez analizowanie próbek farb na podło-
żach wykonanych z płytek polistyrenowych  
o średnicy 6 cm, w czasie: 10 min, 100 min,  
24 h. – Metodykę oparto na wytycznych 
zawartych w normie ISO 21702 Measu-
rement of antiviral activity on plastics and 
other non-porous surfaces – mówi ekspert 
firmy ADR System. 

Zdolność badanego produktu do inak-
tywacji wirusa testowego BHV-1 była okre-
ślana na podstawie zmniejszenia jego mia-
na zakaźnego, spowodowanego kontaktem  
z badanym materiałem. – Jako kryterium 
wirusobójczego działania testowanego 
produktu wobec danego wirusa przyjmuje 
się zmniejszenie miana zakaźnego wirusa 
po 24 godzinach inkubacji o co najmniej  
2 log. Farba NoEM Electro Protector już po  
100 min inkubacji z lizatem wirusowym po-
woduje zmniejszenie jego miana zakaźnego 
w porównaniu z kontrolą o ponad 2 log, 
a po 24 godzinach inkubacji spadek miana 
zakaźnego wirusa to prawie 4 log w stosunku 
do kontroli,  to jest około 99,99% – wyjaśnia 
wynalazca dr inż. Stanisław Wosiński z firmy 
ADR System.

PODSUMOWANIE
Według eksperta firmy ADR System, 

wirusobójczy mechanizm działania farby 
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Ilość aktywnych cząstek wirusowych pozostających w lizacie po 
inkubacji z badanym materiałem

10 min   - 25,00%

100 min - 99,75%

24 h        - 99,99%

W konsekwencji, badanie 
wykazało znaczący potencjał 
wirusobójczy czy farby NoEM 
z rekomendacją do certyfikacji.

Do zarażenia wirusem może dojść drogą kropelkową przez 
bezpośredni kontakt z nosicielem wirusa. Gdy chory kaszle, 
mówi, kicha czy zwyczajnie wydycha powietrze, zawarty 
w aerozolu (drobnych kropelkach wody) wirus jest wdychany 
przez osoby znajdujące się w pobliżu. Wydychany aerozol 
osiada na różnych powierzchniach, z których przez zwykłe 
dotknięcie dłonią wirus może być przeniesiony w okolice 
nosa czy oczu i w ten sposób doprowadzić do infekcji.

Farby NoEM 
– ochrona przeciwko SARS-CoV-2 
w pomieszczeniach zamkniętych

T E C H N O L O G I E  I  P R O D U K T Y
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NoEM Electro Protector łączy się zwykle z 
efektem fotokatalitycznym tlenku tytanu. 
Jednak stwierdzona eksperymentalnie tak 
duża skuteczność farby NoEM Electro Pro-
tector w porównaniu do skuteczności in-
nych farb zawierających TiO2, jest związa-
na jeszcze z udziałem innego efektu. Farba 
NoEM Electro Protector po nałożeniu na 
powierzchnię porowatą i ustaleniu się wa-
runków termodynamicznych (temperatury, 
ciśnienia i wilgotności) stanowi kompozyt, 
gdzie największy udział w regulacji wilgot-
ności w tym kompozycie i ustalaniu warun-
ków termodynamicznych ma sól, która two-
rzy hydraty (odwracalne, o różnym stopniu 
uwodnienia). Wirusobójczy charakter ma 
natomiast pole elektryczne ładunku prze-
strzennego w kompozycie, do którego udział 
może również wnosić mieszana wartościo-
wość jonu tytanu (Ti3+↔ Ti4++e1-). Użyte 
kompozyty są  zastrzeżone w patentach 
międzynarodowych. Patenty zostały nadane 
w 23 krajach, w  tym w większości krajów 
Europy, Kanadzie, Brazylii, USA i Chinach. 

UWAGI
• Ściany pomieszczenia zamkniętego 

pomalowane farbą NoEM Electro Protector 

nie zmieniają swoich właściwości w czasie, 
nie wymagają dodatkowego nakładu ener-
getycznego, ani specjalnego działania (poza 
usunięciem zwykłego brudu). Stanowią do-
datkową ochronę przed infekcją wirusową 
dla osób przebywających w tych pomiesz-
czeniach (np. klasy szkolne, szpitale, ośrod-
ki zdrowia, kościoły, hale wystawiennicze, 
kina, teatry lub mieszkania). 

• Jak wynika z ostatnich doniesień, czas 
przetrwania mutacji Omikron jest znacznie 
dłuższy niż innych mutacji COVID-19 (na 
tworzywie sztucznym ok. 8 dni, a na skó-
rze ponad 21 godzin). Dlatego też każda 
nowa możliwość ochrony jest ważna. Farba 
NoEM, której koszt i zastosowanie nie różni 
się od zwykłego malowania, jest doskona-
łym przykładem wykorzystania możliwości 
nowych technologii.

Zainteresowane firmy wytwarzające farby, impregnaty, membrany dachowe, podkłady pod podłogi,  
w których to produktach wynalazek ten można również zaimplementować, mogą zgłosić się do wynalazcy 
 – dr. inż. Stanisława Wosińskiego z firmy ADR System, w celu wdrożenia takich produktów na rynek. 

Szerzej o mechanizmie działania takiej technologii można przeczytać na stronach: 
www.adr.com.pl i www.noem.co

• Farba NoEM Electro Protector jest 
pierwszą farbą, która położona na ścianę 
stanowi barierę przed zmiennym polem 
elektrycznym przez mechanizm związany 
z dużą stratnością dielektryczną kompozytu. 
Przepuszcza stałe naturalne pole elektrycz-
ne ziemi, nie jest klatką Faradaya, nie wy-
maga uziemienia, jest tak skomponowana, 
że nie zakłóca sygnałów informatycznych 
niesionych na w.cz. typu Wi-Fi (2,5 GHz). 

ADR System
tel.: 58 341 95 41

kom.:   664 44 66 33
e-mail: info@adr.com.pl 

www.adr.com.pl, www.noem.co  

T E C H N O L O G I E  I  P R O D U K T Y
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