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Podstawowe informacje o projekcie 

 Identyfikator konkursu: H2020-SPIRE-01-2014 

 Tematyka: Integrated Process Control 

 Działanie: Research and Innovation 

 Dofinansowanie z KE: 5.6 M€ 

 Czas trwania: 36 miesięcy 

 Stan obecny: M19 

 Więcej informacji na stronie projektu: http://icspec.eu/  
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Główny cel 

 Stworzyć optyczny, szerokopasmowy lub przestrajalny spektralnie 
analizator gazowy do badania w czasie rzeczywistym 
stężeń/koncentracji w wieloskładnikowej mieszaninie gazów w trakcie 
trwania procesu przemysłowego i zastąpienie „powolnych” istniejących 
rozwiązań (np. chromatografy gazowe, spektrometry fourierowskie) 
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Dlaczego optycznie 
w zakresie średniej podczerwieni 
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Zaczerpnięto z bazy HITRAN 
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Docelowe urządzenia i aplikacje 

 Zaplanowano dwa typy analizatorów opartych o: 

 Zintegrowane źródło wielolaserowe: międzypasmowe lasery 
kaskadowe (Interband Cascade Lasers - ICLs) na zakres 3 – 6 μm oraz 
kwantowe lasery kaskadowe (Quantum Cascade Lasers - QCLs) na 
zakres 6 – 12 μm 

 Przestrajalne impulsowe źródło laserowe ICL 

 Główna aplikacja: kontrola w czasie „prawie” rzeczywistym (kilka 
sekund) procesów oddzielania gazu ziemnego od ropy naftowej w 
rafinerii (brak jest takiego rozwiązania na rynku): 

 Szybsza pętla kontroli procesu 

 Poprawa jakości produktu 

 Poprawa bezpieczeństwa 

 Minimalizacja odpadów 

 Rozszerzenie zastosowań na inne obszary, np. pomiar zawartości 
CO/NO/SO2/SO3  w elektrowniach węglowych 
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Partnerzy i ich rola w projekcie 
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WRUST, PL 
Nowe rozwiązania 

laserowe 

Uni-Würzburg, DE 
Wytwarzanie nowych 

materiałów 

Nanoplus, DE 
Wytwarzanie laserów 

Airoptic, PL 
Anlizatory gazów 

Mirsense, FR 
Wytwarzanie laserów 

CEA Leti, FR 
Integracja wielu 

źródeł 

Siemens, DE 
Analizatory gazów 

PREEM, SE 
Kontrola procesów 

Interband cascade lasers 

Quantum cascade lasers 

Pierwszy analizator 

wielokanałowy SO2/SO3 
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Tworzenie konsorcjum 

„Top down” 

 Zapotrzebowanie rynku na nową 
klasę przyrządów: firma 
 

 Poszukiwanie partnerów zdolnych 
zaproponować konkurencyjne 
technologicznie, funkcjonalnie i 
ekonomicznie rozwiązania 
(częściej uczelnia) 
 

 Partnerzy gotowi wytworzyć nowe 
materiały/przyrządy/urządzenia 
(częściej firma) 
 

 Użytkownik końcowy 
zainteresowany wdrożeniem 
nowego rozwiązania 
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„Bottom up” 

 Pomysł na nowy przyrząd o 
potencjale rynkowym (nowe 
zjawiska/materiały): zwykle 
uczelnia 
 

 Poszukiwanie partnera 
oferującego niezbędną 
technologię (laboratoria 
uczelniane lub przemysłowe) 
 

 Poszukiwanie partnera gotowego 
wytworzyć (i wdrożyć) przyrząd 
lub cały nowy system (firma) 
 

 Użytkownik końcowy 
zainteresowany wdrożeniem 
nowego rozwiązania 
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Wyzwania przy tworzeniu wniosku 
i pułapki przy realizacji projektu 
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 Znalezienie użytkownika końcowego zainteresowanego nie tylko 
proponowanym rozwiązaniem, ale też bezpośrednim 
uczestnictwem w projekcie H2020 

 Scenariusz realizacji i harmonogram zadań:  

 Zbyt optymistyczny  ryzyko opóźnień i nie zrealizowania w terminie 

 Zbyt zachowawczy  może zostać oceniony jako mało „przełomowy” 

 Zaplanowanie kosztorysu oraz nakładów ludzkich (osobomiesięcy) - 
- baaardzo gruby szacunek przy planowaniu badań na trzy lata: 

 KE daje dużą swobodę realizacji dopóki budżet całkowity jest 
zachowany a założone cele osiągane 

 Główne ograniczenie: przepisy wewnętrzne znacznie bardziej 
restrykcyjne niż KE 



slide 

Wyzwania przy tworzeniu wniosku 
i pułapki przy realizacji projektu 
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 Zdefiniowanie ryzyk, oraz działań/ścieżek alternatywnych 

 „Miękkie” części wniosku jak „dissemination & communication” – 
bardzo ważne z punktu widzenia KE, ale jak uczynić je 
wydajnymi/atrakcyjnymi/niestandardowymi, aby jednak nie 
przesłaniały/przeszkadzały w pracach badawczo-rozwojowych  

 Dobór kadry przy obecnym schemacie finansowania kosztów 
personelu: 

 Trudności w znalezieniu osób o odpowiednich kwalifikacjach na 
wolnym rynku 

 Ograniczona motywacja pracowników etatowych – brak właściwego 
wewnętrznego systemu motywacyjnego 
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„Plusy” i „minusy”  realizacji projektu? 

Korzyści wynikające z uczestnictwa 

 Dostęp do najnowszych 
technologii i materiałów (często 
niedostępnych nigdzie na świecie 
poza konsorcjum) 
 

 Realizacja ambitnych zadań 
badawczych będących w głównym 
nurcie na świecie i o dużym 
potencjale aplikacyjnym 
 

 Rozwój współpracy 
międzynarodowej na nowe 
jednostki, również przemysłowe 
 

 Siła napędowa rozwoju nowych 
metod eksperymentalnych i 
teoretycznych  
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Cena jaką przychodzi płacić 

 Nie dostrzegam nic istotnego 


