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Z badań przeprowadzonych przez Instytut Badania Opinii „Homo Homini”* wynika, że aż 84% z nas uważa polskie akweny za zaśmiecone, a

opinie te dotyczą zarówno brzegów, jak i nurtu polskich wód. Problem ten jednak nie jest obecny tylko w naszych głowach, ale również w

rzeczywistości. Polskie zasoby wody słodkiej są niewielkie. Na jednego mieszkańca przypada 1800 m3 słodkiej wody na rok, a w czasie suszy

wskaźnik ten spada poniżej 1000 m3. Z kolei przeciętny Europejczyk ma do dyspozycji około 4500 m3 na rok. Dane te niewątpliwie pokazują

nam jak niebezpieczne w długim terminie może stać się zanieczyszczenie polskich zasobów wody słodkiej. Warto również pamiętać, że nawet

cała ludzkość ma do dyspozycji jedynie 1% wody zdatnej do spożycia dla ludzi i zwierząt
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WSTĘP I PROBLEMATYKA

84% Polaków uważa, że polskie akweny są zaśmiecone

Nasze zasoby wody bywają porównywalne z Egipskimi

Woda zdatna do picia stanowi 1% wszystkich wód

*badanie na potrzeby projektu Kajakowy Patrol św. Franciszka, 2010



W Polsce istnieje ponad 10 000 zbiorników wodnych, a jest to jedynie kropla w morzu, 

jakim jest cały świat na którym liczba ta przekracza 200 milionów. Zbiorniki te stanowią 

nieocenione źródło wody pitnej, której ilość nieustannie maleje. Obecnie, około 6 000 

dzieci umiera z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej każdego dnia, a szacuje się, 

że do 2050 roku ponad połowa ludzkości zacznie odczuwać brak czystej wody pitnej. 

Pomimo, że ten temat jest często poruszany w przestrzeni publicznej, działania za nim idące 

są niestety niewystarczające. Wciąż zanieczyszczamy więcej wody niż czyścimy, a statystyki 

pogarszają się z roku na rok.
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SKALA PROBLEMU



GreenWhale stanowi nie tylko projekt ekologiczno-technologiczny, ale również nową alternatywę dla 

aktualnych, często topornych prób dbania o ekosystem wód stagnacyjnych. Konstruujemy zdalnie 

sterowaną, bezzałogową łódź, której przeznaczeniem będzie zbieranie śmieci z powierzchni wody, oraz 

usuwanie pozostawionych w niej zanieczyszczeń, takich jak plamy olejowe.
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KIM WŁAŚCIWIE JESTEŚMY?

Nasz kanał na YouTube!

https://www.youtube.com/watch?v=QW1rwVlhryY
https://www.youtube.com/watch?v=QW1rwVlhryY


Konstrukcja naszego robota opiera się na

budowie statków typu katamaran. Sercem

łodzi jest system oparty na arduino, które

obsługuje system komunikacji, operuje

dokładnymi parametrami, oraz kontroluje

sygnał GPS. Wszystkie dane wychodzące z

urządzenia są przesyłane za pomocą fal

radiowych o częstotliwości 2,4 GHz do

zdalnego systemu kontroli urządzenia jakim

jest rozbudowany kontroler. Konstrukcję

napędzają 40W silniki szczotkowe,

wykonujące 12 000 obr/min.
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SPECYFIKACJA NASZEGO URZĄDZENIA

2,4 GHz 



Robot unosi się dzięki ekologicznym,

drewnianym pływakom. Są one oparte na

sklejce formatce brzozowej i połączone za

pomocą epoksydy, oraz taśmy z włókien

szklanych za pomocą metody stitch&glue.

Warstwa zewnętrzna jest natomiast

zalaminowana i pomalowana specjalistyczną

farbą poliuretanową.
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SPECYFIKACJA NASZEGO URZĄDZENIA



Ekologia towarzyszyła nam na każdym etapie budowy, oraz projektowania urządzenia. Robot

zbudowany jest przy użyciu drewna, recyklingowalnego plastiku PET, oraz elementów metalowych.

Panele fotowoltaiczne pomagają zmniejszyć ślad węglowy urządzenia, a możliwość utylizacji

niemal każdej części składowej łodzi pozwala ochronić środowisko przed zbędnymi odpadami.

GREENWHALE

JESTEŚMY EKOLOGICZNI
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NASZA ANALIZA SWOT



Oczyszczanie zbiorników wodnych ze śmieci nie jest jednak
naszą jedyną ambicją. Jako zespół chcemy odpowiedzieć na
wszystkie potrzeby naszych odbiorców i uczynić
GreenWhale’a wielofunkcyjną platformą modułową. Dzięki
takiej formie uniwersalności użytkownicy będą mogli dobrać
moduły zgodnie z ich potrzebami. Prosta i intuicyjna
podmiana wymienialnej części wewnętrznej umożliwi
całkowitą zmianę funkcjonalności urządzenia przy zachowaniu
tej samej pływalności i niezawodności.
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JESTEŚMY UNIWERSALNI

Dedykowana platforma modułowa

Nieograniczone możliwości rozwoju

Prosta i intuicyjna wymiana modułów



Mimo dotychczasowych osiągnięć nie zamierzamy spoczywać na laurach. Po 

pełnej stabilizacji i przeprowadzeniu dokładnych testów konstrukcji robota 

rozpoczniemy implementację nowych funkcjonalności. W ramach rozwoju 

projektu planujemy między innymi wyposażyć go w moduły do zbierania 

oleju i alg oraz system aktywnego monitorowania otoczenia.
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CO PRZYNIESIE PRZYSZŁOŚĆ?

Pomysł Realizacja Implementacja Lepszy świat



Jedną z najważniejszych rzeczy jaką możemy się pochwalić jest 

okazane nam zaufanie. W naszych wysiłkach nieustannie wspiera nas:

• Inter-Auto

• Podkarpackie Centrum Innowacji

• Radio Fara

• Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

• Mentorzy z Zwolnionych z Teorii

• I inni
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W PRZYJAŹNI SIŁA!
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DUŻE AMBICJE I TRUDNE POCZĄTKI

Setki godzin nauki, dziesiątki 

nieprzespanych nocy i trójka upartych 

przyjaciół. Tak można podsumować 

początki kształtowania się naszego 

projektu. Pomysłów w naszych głowach 

rodziło się mnóstwo, ale tym, który 

chcieliśmy zrealizować najbardziej stał się 

GreenWhale. Wielu rzeczy musieliśmy 

uczyć się od podstaw, a dziury budżetowe, 

oraz brak odpowiednich narzędzi 

skutecznie nas spowalniał, jednak mimo 

wszystko postanowiliśmy się nie poddawać 

- i tak też znaleźliśmy się tutaj.


