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• Badania mikrobiologiczne i prace badawcze związane z  
mikrobiologią ścieków. 

• Doradztwo i szkolenia dla pracowników oczyszczalni 
ścieków. 

• Badania mikrobiologiczne wody i powietrza. 

• Budowa aparatury badawczej. 

2005 r. Pierwsze pomysły komercjalizacji osiągnięć Instytutu. 

2006 r. Przy współpracy z Centrum Transferu Technologii 
i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstaje BIOSPEKT. 

Biospekt 



„Zintegrowany system kontroli puchnięcia osadu 
czynnego w oczyszczalniach ścieków” 

(ACTIFER) 

Projekt ACTIFER – informacje 

Wartość projektu:   3 060 002 PLN 
Kwota dofinansowania:  2 841 508 PLN 

Źródło dofinansowania: 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Program GEKON. 

Konsorcjum projektowe : 
Uniwersytet Jagielloński - Instytut Nauk o Środowisku (Partner) 
Biospekt Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum). 

Okres realizacji projektu: 
01.09.2014 r. – 31.08.2016 r. 

Pozytywna ocena fazy B+R – faza W – planowana na 2018 r. 



Opracowaliśmy przemysłową metodę produkcji preparatu wrotkowego. 

Wrotki pozytywnie wpływają na procesy oczyszczania ścieków  

M. parvicella 
N. limicola 
Thiotrix  
Typ 0092 
Typ 021N 
Heliscomenobacter 



Opracowanie zintegrowanego systemu kontroli osadu czynnego. 

Główne założenia projektu 

Obserwacje 
osadu czynnego 

Regulacja  
parametrów 

procesu 
Wykorzystanie 

wrotków 

Wyższa 
efektywność ekologiczna  
procesów oczyszczania 
 
Wyższa 
efektywność ekonomiczna  
procesów oczyszczania 
 



Planowanie badań i zabiegów technologicznych 

BIOLAN - narzędzie do optymalizacji pracy oczyszczalni 



Wprowadzanie i analiza danych fizykochemicznych, mikrobiologicznych 
i procesowych  

BIOLAN - narzędzie do optymalizacji pracy oczyszczalni 



Baza wiedzy i wsparcie ekspertów. Dostępność przez www. 

BIOLAN - narzędzie do optymalizacji pracy oczyszczalni 



Na potrzeby projektu zbudowaliśmy bioreaktory do symulowania 
procesów oczyszczania ścieków. Obecnie – kofigurowalny produkt 
gotowy do sprzedaży. 

Bioreaktory CultiStat 

Testowanie preparatu wrotkowego, 
przed wprowadzeniem ich do 
oczyszczalni ścieków. 

 

Prowadzenie eksperymentów w 
oczyszczalniach. 

 

Prowadzenie hodowli komórkowych 
i badań naukowych. 



Wspólne projekty i prace badawczo-rozwojowe 

Płaszczyzny współpracy 

• Prace z dziedziny mikrobiologii oczyszczania ścieków i 
pokrewnych zastosowań mikrobiologii. 

• Budowa i rozwój aparatury naukowej – projektowanie i 
wykonanie sprzętu badawczego custom. 

• Budowa informatycznych systemów wspierania decyzji 
dla lifescience. 



BIOSPEKT Sp. z o.o. 
ul. Gronostajowa 7,  30-387 Kraków  

tel. +48 12 664 54 38, www.biospekt.pl, pzygmunt@biospekt.pl  

Dziękuję za uwagę 

CZĘŚĆ B+R PROJEKU nr GEKON1/03/214361/8/2014 ZREALIZOWANO PRZY WSPARCIU NARODOWEGO CENTRUM  BADAŃ I ROZWOJU 
ORAZ NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 

Dzień Otwarty Klastra LifeScience 
31 maja 2017, Kraków 
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