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PRZEDMIOT OFERTY
Przedmiotem oferty jest udzielenie licencji 
wyłącznej / niewyłącznej / próbnej / testowej na 
gospodarcze korzystanie z know–how/ pn.: „Sposób 
analizy i dostosowania parametrów ekonomicznych i 
użytkowych pojazdu elektrycznego użytkowanego w 
warunkach jazdy miejskiej".
Obszar zastosowania: 
System transformacji pojazdów spalinowych na 
pojazdy zelektryfikowane - zeroemisyjne może być 
wykorzystywany w każdej dziedzinie transportu.
 

FORMA STOSOWANEJ OCHRONY
Know-how Politechniki Śląskiej zarejestrowane pod 
nr ZDI/2022/037.

ZAKRES OFERTY
Innowacyjna             technologia              umożliwiająca  
transformację pojazdu wykorzystującego napęd 
spalinowy na pojazd zelektryfikowany, zeroemisyjny 
(kompletny system konwersji układu napędowego). 
Układ napędowy w prezentowanym rozwiązaniu 
wyposażony jest w system rekuperacji (odzysku) 
energii. Konstrukcja magazynu energii wpływa na 
własności trakcyjne pojazdu, w tym na jego zasięg. 
Prezentowana metoda wyróżnia się opracowaniem 
technologii konstruowania i produkcji magazynu 
energii o różnych kształtach, co umożliwi 
dopasowanie wspomnianego magazynu do 
konstrukcji transformowanego pojazdu, a także 
zwiększeniem gęstości energii magazynu, co 
zapewni optymalny zasięg pojazdu elektrycznego w 
warunkach drogowych. 
Zalety rozwiązania:

ograniczenie emisji spalin;

obniżenie hałasu i drgań emitowanych przez 
pojazdy.

 

DOJRZAŁOŚĆ TECHNOLOGII
Poziom gotowości technologicznej - TRL 6 
(w skali 1-9), tzn., że dokonano demonstracji 
technologii w warunkach zbliżonych do 
rzeczywistych.

WARUNKI HANDLOWE
Wstępna oferta techniczna jest zaproszeniem do 
zawarcia umowy licencji lub sprzedaży i nie stanowi 
oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego. Oferta cenowa zostanie złożona 
licencjobiorcy/kupującemu po uzgodnieniu 
warunków licencji lub sprzedaży.

TWÓRCY WYNALAZKU
Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej: 
dr inż. Paweł Fabiś.

DANE OFERENTA
Politechnika Śląska 
ul. Akademicka 2A 
44-100 Gliwice 
NIP: 631-020-07-36 

KONTAKT
Centrum Inkubacji i Transferu Technologii 
www.polsl.pl/rjo4-citt/ 
biznes@polsl.pl 
32 400 34 00 
FB / CITTPolSl 

https://www.polsl.pl/rjo4-citt/
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OPIS ZDJĘCIA
System transformacji pojazdu spalinowego na pojazd zelektryfikowany.


