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Dział Badań i Rozwoju

• kompozyty FRP w budownictwie
• efektywność energetyczna budynków
• cyfryzacja procesów budowlanych

Dział Badań i Rozwoju
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Technologie kompozytów FRP w budownictwie

2006-2008   koordynacja

„Technologia wzmocnień obiektów budowlanych na 
wypadek ataku terrorystycznego”

SPO-WKP, MNiSW

Wzmacnianie konstrukcji materiałami z włókna 
węgłowego i włókna szklanego

2006-2009

„High Performance (Cost Competitive, long-life and Low 
Maintenance) Composite Bridges for Rapid 
Infrastructure Renewal”

FP6, umowa nr 031522

Opracowanie procesu technologicznego 
produkcji elementów z materiałów 
kompozytowych na potrzeby mostownictwa
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Technologie kompozytów FRP w budownictwie

2010-2013 

„Flexible Processes and Improved Technologies for 
Urban Infrastructure Construction Sites”

FP7, umowa nr 265172

Koncepcja pomostów FRP służących 
modernizacji istniejących obiektów

2010-2013   koordynacja

„Kładka kompozytowa”

projekt celowy, NCBiR

Opracowanie technologii wytwarzania 
i wdrożenie kompozytowych kładek dla 
pieszych
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Technologie kompozytów FRP w budownictwie

2010-2014   koordynacja

„New Industrialised Construction Process for transport 
infrastructures based on polymer composite
components”

FP7, umowa nr 229142-2

Uprzemysłowienie procesu budowy 
infrastruktury transportowej wykonanej 
z kompozytów polimerowych

2013-2017   koordynacja

„Com-bridge - Innowacyjny most 
z kompozytów FRP”

Demonstrator+, NCBiR

Opracowanie technologii mostów 
kompozytowych (projektowanie, produkcja, 
badania)
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Mosty drogowe z kompozytu FRP

Unikalny produkt wprowadzony na rynek

Mosty drogowe z kompozytu FRP
 niskie koszty eksploatacji,
 odporne na czynniki atmosferyczne,
 szybkie montaż konstrukcji.
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Technologie BIM

2016-2020

„P2Endure – Plug and Play product and process 
innovation for Energy-efficiency Building deep 
renovation”

H2020, umowa nr 723391

Wydajne modelowanie istniejącego obiektu 
budowlanego na podstawie dokumentacji oraz 
inwentaryzacji w terenie

2017-2020

„BIMplement – Towards a learning building sector by 
setting up a large-scale and flexible qualification 
methodology integrating technical, cross-craft and BIM 
related skills and competences”

H2020, umowa nr 745510

Metody szkolenia pracowników w procesie 
wdrażania technologii BIM
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Building Information Modelling/Management

Wdrożone narzędzia BIM w procesach wyceny i realizacji obiektów budowlanych

 lepsza wycena dzięki precyzyjnym przedmiarom,
 szybsza realizacja dzięki koordynacji kolizji i usprawnionej logistyce,
 cyfrowa dokumentacja realizacji prac i model BIM dla klienta.
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