PRZEWAGA DZIĘKI TECHNOLOGII

PRZEWAGA DZIĘKI TECHNOLOGII
MOTTO
Nie poprawiamy teraźniejszości – Tworzymy przyszłość

MISJA SPÓŁKI
Chcemy dostarczać naszym klientom innowacyjne rozwiązania
z obszaru inżynierii powierzchni oraz technologii laserowych

stanowiące dla nich istotną wartość dodaną,
dzięki której mogą budować trwałą przewagę konkurencyjną

STRATEGIA
Plasma SYSTEM koncentruje się na niszy
"wyzwań technologicznych” w obszarze inżynierii powierzchni,
których rozwiązanie zapewnia Spółce lub jej klientom
uzyskanie znaczących korzyści ekonomicznych
dzięki istotnej poprawie pozycji konkurencyjnej poprzez:
 zdecydowaną poprawę jakości i trwałości części maszyn i urządzeń
 znaczne obniżenie kosztów produkcji i utrzymania ruchu

HISTORIA
DATA

WYDARZENIE

1996

Rozpoczęcie działalności w zakresie inżynierii powierzchni w ramach spółki SYSTEM SA – natryskiwanie cieplne powłok
antykorozyjnych na metale technologią płomieniową i łukową

1998

Rozpoczęcie natryskiwania plazmowego

2000

Pierwsza aplikacja powłoki LONGRESIST® odpornej na korozję niskotlenową w Elektrowni Łaziska

2003

Uzyskanie patentu na powłokę LONGRESIST®

2004

• Wydzielenie ze struktury SYSTEM SA działalności w zakresie inżynierii powierzchni i utworzenie Plasma SYSTEM SA
• Uzyskanie certyfikatu uznania technologii plazmowej zgodnie z normą ISO/DIS 15614-7

2005

• Uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2000 w zakresie nanoszenia powłok ochronnych metodami natryskiwania cieplnego i
projektowania w zakresie inżynierii powierzchni
• Pierwsza aplikacja przemysłowa powłoki HIGHRESIST® w kotle OP 650 Blok nr 1 w Elektrowni Rybnik SA (Grupa EDF)

2009

Przeniesienie Spółki do nowej – własnej siedziby w Siemianowicach Śląskich

2010

• Pozyskanie 10 mln złotych z emisji 1 mln akcji serii C i debiut na rynku New Connect – 26.02.2010r.
• Uruchomienie stanowiska do natryskiwania naddźwiękowego HVOF

2011

Wejście na europejski rynek energetyki zawodowej – realizacja zlecenia dla Babcock Borsig Steinmüller GmbH

2012

Uruchomienie największego w Europie stanowiska do deponowania laserowego i rozpoczęcie produkcji powłoki HIGHRESIST®

2013

• Uzyskanie patentu europejskiego na wynalazek „Railroad wheel with wear resistant flange”
• Zakup kolejnego stanowiska laserowego i uruchomienie stanowiska do natrysku naddźwiękowego nanoHVOF
• Pozyskanie ponad 10 mln złotych z emisji 800.000 akcji serii D i ich wprowadzenie na rynek New Connect

2014

Pierwsze udane aplikacje dla hutnictwa

2015

•
•
•
•

Uzyskanie prawa ochronnego na wzór użytkowy – Ekran szczelny kotłów energetycznych
Pozytywna kwalifikacja jako dostawcy Alstom Power
Opracowanie technologii laserowego deponowania stopu Inconel dla spalarni odpadów
Przystąpienie do międzynarodowego konsorcjum Laser Additive Manufacturing

PLASMA SYSTEM S.A.
 Innowacyjna spółka technologiczna specjalizująca się od ponad 18 lat

w inżynierii warstwy wierzchniej
 Lider na rynku polskim
 Prekursor rynku o perspektywicznym myśleniu

 Dynamiczny rozwój technologii produkcyjnych
 Kooperacja z jednostkami naukowo-badawczymi
 Innowacyjne projekty realizowane ze środków UE

 Zaawansowane rozwiązania technologiczne

TECHNOLOGIE
Plasma SYSTEM, wykorzystując nowoczesne technologie inżynierii powierzchni, produkuje nowe
oraz modernizuje i regeneruje używane części maszyn i urządzeń oraz podzespoły linii
produkcyjnych zapewniając ich długotrwałą i bezawaryjną eksploatację.

BRANŻE
PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY
PRZEMYSŁ MASZYNOWY
TRANSPORT SZYNOWY

PRZEMYSŁ HUTNICZY
PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY
PRZEMYSŁ PAPIERNICZY I DRUKARSKI
PRZEMYSŁ CHEMICZNY

BADANIA I ROZWÓJ – PROJEKTY POIG i RPO WŚ
Wartość projektu netto
(w tym część
inwestycyjna)

Przyznana dotacja
(w tym część
inwestycyjna)

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii
produkcji ekranów szczelnych kotłów energetycznych

17,7 mln PLN
(12,1 mln PLN)

8,7 mln PLN
(6,1 mln PLN)

7,9 mln PLN

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii
zwiększenia trwałości kół w transporcie szynowym

5,5 mln PLN
(3,0 mln PLN)

2,7 mln PLN
(1,5 mln PLN)

2,1 mln PLN

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii
laserowej produkcji i regeneracji części maszyn i urządzeń

5,5 mln PLN
(3,0 mln PLN)

9,1 mln PLN
(6,5 mln PLN)

8,2 mln PLN

Opracowanie technologii laserowego wytwarzania warstw
wierzchnich na elementach hydrauliki siłowej

18,2 mln PLN
(12,9 mln PLN)

2,4 mln PLN

1,7 mln PLN

49,3 mln PLN
17,5 mln PLN
31,5 mln PLN

22,9 mln PLN
8,9 mln PLN
14,0 mln PLN

Nazwa projektu z Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka

Razem:
Część badawcza:
Część inwestycyjna:

Nazwa projektu z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego
Uruchomienie ultranowoczesnego stanowiska do natrysku
cieplnego dużych gabarytowo elementów wraz z systemem
wentylacyjno-filtrującym oraz transportowo-manipulacyjnym
Wdrożenie innowacyjnej technologii wykonywania powłok z
azotku tytanu poprzez zakup technologii i stanowiska do
laserowego napawania warstw

Całkowita wartość
projektu

Przyznana dotacja

1,89 mln PLN

0,75 mln PLN

1,96 mln PLN

0,75 mln PLN

Dotacja otrzymana
stan na 31.05.2016

19,9 mln PLN

Dotacja
otrzymana
stan na
31.05.2016
0,75 mln PLN

0,75 mln PLN

PROGRAM HORYZONT 2020
NAZWA

CAŁKOWITA
WARTOŚĆ
PROJEKTU

PRZYZNANA
DOTACJA

DOTACJA
OTRZYMANA
(STAN NA
31.05.2016r.)

Smart protective coatings on
classic materials for a new
generation of ecologically
sustainable ‛green’ railway
vehicles — smaRtAIL

71.429,00 EUR

50.000,00 EUR

50.000,00 EUR

KLUCZOWE PATENTY, WYNALAZKI, WZORY UŻYTKOWE
I ZNAKI TOWAROWE
Lp.

Patent/wynalazek

Opis

Obszar

1

Patent europejski
EP2300242B1

Koło kolejowe z odpornym na ścieranie kołnierzem

Transport szynowy

2

wynalazek
P359764

Sposób wykonywania antykorozyjnej powłoki na ekranach grzewczych komór
paleniskowych

Energetyka

3

wynalazek
P384541

Powłoka antyerozyjna na ekranach grzewczych komór paleniskowych

Energetyka

4

wynalazek
P402315

Sposób regeneracji i zwiększenia trwałości kół w transporcie szynowym

Transport szynowy

5

wynalazek
P402318

Sposób regeneracji i podniesienia trwałości walca hutniczego

Hutnictwo

6

wynalazek
P403719

Sposób zwiększenia trwałości noża kombajnowego

Przemysł wydobywczy

7

wynalazek
P403720

Sposób regeneracji i zwiększenia trwałości suwnicowego zestawu kołowego

Przemysł maszynowy

8

wzór użytkowy
67621

Ekran szczelny kotłów energetycznych

Energetyka

Lp.

Znak towarowy

Opis

Obszar

1

LONGRESIST®

Powłoka antykorozyjna o 4-letnim okresie gwarancyjnym

Energetyka

2

HIGHRESIST ®

Powłoka antykorozyjna o 10-letnim okresie gwarancyjnym

Energetyka

3

PLASMADUR ®

Powłoka antyerozyjna chroniąca ekrany w kotłach fluidalnych

Energetyka

4

IntelliCoat ®

Powłoka antyerozyjna nowej generacji chroniąca ekrany w kotłach fluidalnych

Energetyka

5

PROTECTOR ®

Powłoka antyerozyjna chroniąca podgrzewacze i przegrzewacze w kotłach energetycznych

Energetyka

6

EroDur ®

Powłoka antyerozyjna i antykorozyjna chroniąca podgrzewacze i przegrzewacze w kotłach
energetycznych

Energetyka

BADANIA I ROZWÓJ
Aktywność obszaru B+R bazuje na kompetencjach i silnej kooperacji
z czołowymi uczelniami oraz ośrodkami badawczymi:
POLITECHNIKA ŚLĄSKA
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA W KRAKOWIE
POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH
POLITECHNIKA ŁÓDZKA

CERTYFIKATY I ORZECZENIA
 Certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie nanoszenia powłok
ochronnych
metodami
natryskiwania
cieplnego
i projektowania w zakresie inżynierii powierzchni
 Certyfikat uznania wg normy ISO/DIS
technologii natryskiwania plazmowego

15614-7

 Pozytywne opinie UDT potwierdzające brak
wpływu technologii na strukturę i własności
pokrywanych rur kotłowych
 Certyfikat Innowacyjności
 Uprawnienia
UDT
do
wytwarzania
elementów
urządzeń
ciśnieniowych
i bezciśnieniowych

KLASTRY

ul. Towarowa 14
41-103 Siemianowice Śląskie
T +48 32 35 11 320
F +48 32 35 11 329
biuro@plasmasystem.pl
www.plasmasystem.pl

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

