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INFORMACJA O INNOWACYJNYM PRODUKCIE / USŁUDZE 

Nazwa firmy / osoba do kontaktu (numer telefonu, mail). 

PPW AWAT Sp. z o.o. Warszawa, Polska; Tadeusz Kudłacik - Prezes Zarządu, tk@awat.com.pl; tel.+48 
601243163.  Osoby do kontaktu (w języku polskim i angielskim):  

1. W kwestiach technicznych – Kierownik Naukowy Projektu: Kazimierz, Andrzej Misiorny tel: 48 602 640 304  
        mail: a.misiorny@gmiail.com 

2. W kwestiach organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych: Doradca Zarządu ds. projektów badawczych Eugeniusz Woźny tel. 
48 608 651 818 mail: eugeniusz.wozny@gmail.com 
2.   Nazwa produktu / usługi. 

Plazmowy mikrofalowy system utylizacji odpadów niebezpiecznych. 

      3.  Opis funkcjonalności produktu / usługi. 
W wyniku realizacji projektu powstanie prototypowy model systemu utylizacji odpadów niebezpiecznych 
wyposażony w mikrofalowy palnik plazmowy, który umożliwi prowadzenie procesu kompletnego 
przekształcenia odpadów w czystą energię bez jednoczesnego wytwarzania kolejnych odpadów 
procesowych. Wszystkie produkty powstałe przy utylizacji plazmowej będą miały wartość rynkową i są 
produktami, a nie odpadami procesu przetwarzania. To zintegrowane rozwiązanie i zastosowana w nim 
technologia aplikacji mikrofalowych palników plazmowych w procesie utylizacji odpadów, nie wymaga ich 
sortowania i stosowania wyjątkowo drogich katalizatorów oraz skomplikowanych oraz drogich systemów 
oczyszczania gazów wylotowych. Na podstawie przeprowadzonych badań tego modelu (prototypu), zostanie 
opracowana wstępna dokumentacja technologiczna, która może być podstawą do wykonania systemu i linii 
technologicznej utylizacji odpadów niebezpiecznych wyposażonego w mikrofalowy palnik plazmowy. 

4. Rodzaj zaspokojenia potrzeb grupy docelowej i jej określeniem. 
Grupę docelową projektu systemu do przetwarzania odpadów niebezpiecznych przy wykorzystaniu palnika 
będzie gospodarka morska. Projekt zakłada realizację mikrofalowego systemu utylizacji odpadów, 
powstających na jednostkach pływających (statki handlowe i wycieczkowe), platformach wiertniczych,  
portach morskich i marinach. Kolejnym etapem rozwoju projektu będą instalacje mobilne, za pomocą których 
można będzie obsługiwać klientów mających ustawowy obowiązek stałej i doraźnej utylizacji odpadów: 
wysypiska odpadów komunalnych, zakłady przetwarzające odpady komunalne. Dzięki uniwersalności 
urządzenia z wykorzystaniem palników plazmowych mikrofalowych mogą one mieć też zastosowanie: w 
instalacjach do unieszkodliwiania toksycznych chemikaliów, do zapłonu węgla w elektrociepłowniach, w 
instalacjach do otrzymywania krzemu polikrystalicznego, w liniach produkcyjnych włókiem bazaltowych, itd. 
W projekcie przewiduje się opracowanie takich rozwiązań techniczno-technologicznych, które umożliwią 
zbudowanie wspomnianej przewoźnej, kontenerowej wersji systemu utylizacji i tym samym takie rozwiązanie 
może powiększyć grupę docelową. 

5. Wskazanie cech innowacyjności rozwiązania produktowego/usługowego.  

Zastosowany w projekcie system wyposażony będzie w generator mikrofal, reaktor plazmowo-chemiczny, 
układ oczyszczania do syngazu z filtrem oraz stapiacz popiołu. Ten ostatni wytwarza szklisty żużel, który jest 
obojętny i nietoksyczny oraz jest bezpiecznym materiałem budowlanym. Wytwarzany syngaz, jako czysta 
energia może być użyty w bloku energetycznym napędzając silniki gazowe zapewniające efektywną 
ekonomicznie produkcję energii elektrycznej. Wszystkie te produkty powstałe przy utylizacji plazmowej mają 
wartość rynkową i są produktami, a nie odpadami procesu przetwarzania odpadów. Proponowane 
rozwiązanie zapewnia przetwarzanie zróżnicowanych morfologicznie odpadów, w tym niebezpiecznych, bez 
konieczności sortowania, a także nie wymaga stosowania wyjątkowo drogich katalizatorów oraz 
skomplikowanych i drogich systemów oczyszczania gazów wylotowych. Stosunek do środowiska 
naturalnego: możliwość przetwarzania praktycznie każdego rodzaju odpadów, zero emisji, użyteczny gaz 
syntezowy, brak popiołu. 
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