
 

 

GAMART S.A. z siedzibą w 38-200 Jasło, ul. Towarowa 29 realizuje projekt objęty 

dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Wsparcie 

innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, 

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne 

 

TYTUŁ PROJEKTU: "Uruchomienie produkcji rur do montażu elektrooporowego i kolan do 

montażu elektrooporowego w zakresie średnic 90-630 mm w oparciu o własne wyniki prac 

B+R" 

 

OPIS PROJEKTU: Obecnie w dobie tak dużego postępu istotnym jest osiąganie dodatkowych 

cech wyrobów, które zwiększają żywotność, wytrzymałość, efektywność czy możliwość 

stosowania w szerszej gamie instalacji przesyłowych. Niezmiernie ważnym dla rynku 

instalatorskiego jest czas i trwałość montażu/demontażu. Coraz to ważniejszy staje się czas i 

koszt wymiany instalacji przesyłowej. Presja cenowa dodatkowo wymusza, aby ciągle być 

konkurencyjnym cenowo i posiadać możliwości produkcji w krótkich seriach. 

Firma w oparciu o zgłoszenia patentowe dwóch wzorów użytkowych (rury i kolana do 

montażu elektrooporowego) stworzyła samodzielnie proces wytwarzania. Istotą innowacji 

jest zaoferowanie do rynku instalatorskiego kompletnego kolana (o dowolnym kącie zgięcia) 

z zakończeniami elektrooporowymi połączonego z rurą z zakończeniami elektrooporowymi, 

od FI90 do FI630. Oferta cechuje się innowacją dzięki przemysłowemu wykonaniu 

kompletnych połączonych fabrycznie kolana i rury z zakończeniami elektrooporowymi. 

Dotychczasowa technologia to doczołowe zgrzewanie rur lub łączenie rur/kolan specjalnymi 

złączkami elektrooporowymi. Każda ze spopularyzowanych technologii niesie ryzyko większej 

awaryjności, specjalnymi wymagania procesu łączenia i podatnością na błąd ludzki. 

Stworzony produkt i technologia pozwala wyeliminować wady obecnie stosowanych 

rozwiązań dla tulei elektrooporowych służących do łączenia elementów instalacji 

przesyłowej. Produkty powstałe w wyniku realizacji przedsięwzięcia to kolana/rury o 17 

średnicach wykonane zgodnie ze standardami norm PN-EN 12201 i normą PN-EN 1555. 

Przeprowadzono prace B+R produkcji kolan i rur z zakończeniem elektrooporowym dla branż 

wod-kan i gazownictwa. Firma w produkcie i technologii widzi niszę rynkową na skalę 

europejską 

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 450 000,00zł, dofinansowanie: 2 070 000,00zł. 

 


