
„INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI – UCZELNIA BADAWCZA” 

FORMULARZ KONKURSOWY 

INFORMACJE O KONKURSIE 

 Działanie:         

 Rok aplikacji: 

☒ 8

☒ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 2023 ☐ 2024 ☐ 2025

DANE WNIOSKODAWCY 

Imię i Nazwisko 

Stopień naukowy/tytuł 

Pełniona funkcja 

Wydział 

Instytut/Katedra 

WNIOSEK 

Aplikacja o środki na: 

☒ zakup infrastruktury naukowo-badawczej

☐ doposażenie istniejącej infrastruktury naukowo-badawczej

☐ zakup, aktualizacja i/lub znaczne rozszerzenie funkcjonalności oprogramowania

specjalistycznego (wraz z dostępem do szkoleń) 

☐ zakup i/lub doposażenie wspólnie eksploatowanych urządzeń badawczych w środowiskowych

centrach badawczych 

Opis przedmiotu zakupu/doposażenia (wraz z określeniem przynależności tematyki do POB 1-8 i 

do dyscypliny naukowej) 

Koszt zakupu/doposażenia [PLN] 

_______________________PLN

Forma współfinansowania zakupów infrastruktury naukowo-badawczej lub oprogramowania 

specjalistycznego 

☒ 50/50 w skali całego Projektu

☐ 50/50 konkretnego zakupu



„INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI – UCZELNIA BADAWCZA” 

Kwota zakupów dużej infrastruktury badawczej poniesiona przez Wydział/Centrum Badawcze od 

1 stycznia 2020 pomniejszona o kwotę dofinansowania jaką Wydział/Centrum Badawcze uzyskało 

w poprzednich edycjach tego konkursu [PLN] 

________________________ PLN

Miejsce zainstalowania zakupu na AGH (Wydział/Jednostka) 

Uzasadnienie (zgodnie z Regulaminem Konkursu dostępnym na stronie 

https://www.agh.edu.pl/uczelnia-badawcza, max. 3500 znaków ze spacjami) 

 

https://www.agh.edu.pl/uczelnia-badawcza
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Oczekiwane rezultaty (zgodnie z Regulaminem Konkursu dostępnym na stronie 

https://www.agh.edu.pl/uczelnia-badawcza) (maksymalnie 800 znaków ze spacjami) 
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https://www.agh.edu.pl/uczelnia-badawcza
Grze
Stempel
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	fill_7: Spektrometria mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie (LA-ICP-MS) jest jedną z najnowocześniejszych technik analizy elementarnej. Charakteryzuje się dużą czułością i precyzją, możliwością jednoczesnego oznaczania wielu pierwiastków, selektywnością oraz niskimi granicami wykrywalności. Moduł LA umożliwia analizę elementarną bezpośrednio w próbkach stałych. POB: 1,2,7. Dyscypliny naukowe: Inżynieria Chemiczna, Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka.
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	Text52: Aparatura LA-ICP-MS przeznaczona jest do najbardziej zaawansowanych prac badawczych z zakresu analizy wielopierwiastkowej, gdzie niezbędne jest uzyskanie bardzo niskich granic wykrywalności i oznaczalności. Doposażenie aparatury w system odparowania laserowego umożliwia bezpośrednie badanie próbek stałych (zarówno proszków jak i zgładów), bez konieczności ich wcześniejszego roztwarzania. Dodatkowo umożliwi to tworzenie mapy pierwiastkowej próbki, co stanowi doskonałe i konieczne uzupełnienie badań prowadzonych np. na mikrosondzie elektronowej. Posiadając tą aparaturę wpisujemy się w wiodące w skali światowej obszary badawcze dla dyscyplin ICh i IŚGiE, ponieważ analiza ta jest uniwersalna niezależnie od dziedziny, począwszy od obszarów energetycznych (POB1), poprzez nowe technologie dla gospodarki (POB2) aż po nowe materiały (POB7). Pracownicy Zespołu Paliw Stałych i Gazowych (ZPSiG) w ciągu ostatnich kilku lat opublikowali 20 publikacji w wiodących międzynarodowych czasopismach w tym najwięcej w Fuel (IF=5.128), Fuel Processing Technology (IF=4.507), Energy & Fuels (IF=3.021), Chemosphere (IF=5.108) oraz Journal of Cleaner Production (IF=6.395). Całkowity IF tych publikacji wynosi 101,542, a sumaryczna liczba ich cytowań wg Bazy Scopus wynosi ponad 220.  Członkowie ZPSiG kierowali w ostatnich latach znaczącymi projektami badawczo-rozwojowymi m.in.: 1. CoalGas, KIC Innoenergy; finansowanie: EIT; 2. Projekt strategiczny „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej”; finansowanie: NCBiR; 3. Baza Hg wraz ze zdefiniowaniem benchmarków dla krajowych wskaźników emisji  Hg, projekt PBS, finansowanie: NCBiR. Aktualnie prowadzą badania w następujących projektach: 1.LIDER X, „Prognozowanie dystrybucji Hg i As w procesie spalania węgli kamiennych i brunatnych w kotłach pyłowych i oczyszczania spalin z wykorzystaniem modeli regresyjnych i sieci neuronowych”, (2020-2022), finansowanie: NCBiR; 2. NAWA, Polskie Powroty, dr hab. inż. Rafał Buczyński (2020-2023), finansowanie: NAWA; 3. DeNox „Innowacyjny system odazotowania spalin dla kotła energetycznego zasilanego gazem koksowniczym"; (2019-2023), finansowanie: NCBiR. Urządzenia w tej konfiguracji nie jest dostępne na AGH. Jedyny ICP-MS jest na wyposażeniu akredytowanego laboratorium na WGGiOŚ, lecz nie ma on możliwości badania bezpośrednio próbek stałych i mapy pierwiastkowej, a ze względu na wymagania akredytacji utrudniony jest dostęp do urządzenia dla badaczy i studentów. Dodatkowym plusem tej aparatury będzie możliwość włączenia jej do procesu dydaktycznego i zapoznania studentów z jedną z najnowocześniejszych technik dotyczących analizy elementarnej. Proponowaną lokalizacją urządzenia jest Laboratorium PAiO znajdujące się w Centrum Energetyki AGH. Co istotne, posiada ono już kosztowną infrastrukturę wymaganą do instalacji LA-ICP-MS, a samo miejsce lokalizacji aparatu daje rękojmię łatwego dostępu do niego: badaczy, doktorantów i studentów AGH. Pracownicy ZPSiG, przy współpracy z innymi zespołami WEiP, innymi Wydziałami AGH oraz z krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami badawczymi będą użytkować aparaturę w projektach m.in. z zakresu badań środowiskowych, geologicznych, nowych materiałów stosowanych w energetyce i ochronie środowiska oraz wymagających chemicznej charakterystyki materiałów. Aparatura ta stanowić będzie uzupełnienie infrastruktury analitycznej AGH przy pozyskiwaniu nowych środków finansowania na badania. 
	Text53: Uzyskane wyniki będą doskonałym uzupełnieniem prowadzonych przez pracowników i doktorantów badań. Pozwoli to na zacieśnienie współpracy z ośrodkami krajowymi (IGSMiE PAN, Politechnika Częstochowska, Wydział inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej) i międzynarodowymi (Vienna University of Technology, Clausthal University of Technology), co będzie skutkowało szeregiem publikacji w topowych czasopismach międzynarodowych: Fuel, Fuel Processing Technology, Journal of Cleaner Production, Waste Management, Biomass&Bioenergy. Umożliwi także zapoznanie studentów/doktorantów w praktyce z jedną z najnowocześniejszych technik badawczych stosowanych na świecie (prace magisterskie/doktorskie). 


