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Grafen to płaska struktura złożona z atomów węgla, 
połączonych w hexagony. 

Grafen kształtem przypomina plaster miodu. 
Ma grubość jednego atomu, dlatego jest uważany za materiał 2D. 

Za badania grafenu Andriej Gejm i Konstantin Novoselov 
z Uniwersytetu w Manchesterze otrzymali w 2010 
Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki.

Jest przedmiotem zainteresowania przemysłu 
ze względu na różne właściwości, 
w tym elektryczne i mechaniczne.

Czym jest grafen
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http://graphene-flagship.eu/?page_id=34#.VbjRQeafde8
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O firmie AGP
Advanced Graphene Products Sp. z o.o. jest producentem oraz dostawcą grafenu 
wytworzonego metodą metalurgiczną HSMG (High Strength Metallurgical Graphene).

Innowacyjna metoda produkcji grafenu 
została opracowana przez zespół prof. Piotra Kuli 
w Instytucie Inżynierii Materiałowej 
Politechniki Łódzkiej. 

Advanced Graphene Products Sp. z o.o. 
jest spółką spin-off założoną przy współpracy 
z Politechniką Łódzką. Głównym celem AGP 
jest komercjalizacja i sprzedaż grafenu.
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Cele AGP

Naszą ideą jest globalna 
komercjalizacja grafenu 
made in Poland. 

Zależy nam na tym by na przestrzeni 
2-5 lat nasz produkt był wykorzystywany 
w jak największej skali w przemyśle 
na całym świecie. 

Oferując nasze produkty chcemy dać impuls 
do rozwoju naszym partnerom oraz pomóc im 
w osiągnięciu trwałej przewagi konkurencyjnej 
i pozycji lidera rynkowego.
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Patenty AGP

Grafen HSMG posiada szeroką ochronę patentową w postaci: 

        Polskie zgłoszenie patentowe nr P.399096

        Zgłoszenie w/w wynalazku w EPO nr EP 2 865 646

        Zgłoszenie w/w wynalazku w USA nr US 14/069/731
    
        Polskie zgłoszenie patentowe nr P.400511
    
        Zgłoszenie w/w wynalazku w EPO nr EP 12769768.8

        Zgłoszenie znaku towarowego "HSMG" w OHIM nr 013391669

        Zgłoszenie znaku towarowego "HSMG" w USA nr 86444430   
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Marka AGP
Advanced Graphene Products to rozpoznawalna 
marka. Osiągnęliśmy to poprzez organizacje oraz 
aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych, 
targach oraz wydarzeniach branżowych. Między 
innymi: 

Otrzymaliśmy również nominacje 
do wielu prestiżowych nagród w tym: 
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Działalność AGP

AGP jest spółką stale notującą wzrost sprzedaży. 

Grafen HSMG sprzedajemy poprzez sklep 
internetowy, za pośrednictwem 
zagranicznych partnerów. Ponadto 
współpracujemy  z międzynarodowymi 
ośrodkami badawczymi i działami R&D. 

Jesteśmy również członkiem konsorcjum 
grafenowego, w skład którego wchodzą 
między innymi: 

Politechnika Łódzka
Wojskowa Akademia Techniczna
Polska Grupa Zbrojeniowa. 
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Rozwój AGP

Udoskonalenie metody produkcji

Sieć dystrybucjiNowe aplikacje Nowa paleta produktów

. 

Zbiorniki wodorowe
Systemy filtracji wody

Ekrany OLED
Elektrody

Europa
Azja
USA

HSMG
Grafen na różnych 

substratach
Kompozyty na bazie HSMG

10



Atuty AGP

innowacyjny produkt wysoka jakość wykonania umiarkowany poziom cen

finansowanie ze środków własnych, 
brak zadłużeń 

patenty oraz know-how krótki czas produkcji 
jednostkowych wyrobów

indywidualne dostosowanie produktu 
do potrzeb klienta/przemysłu

współpraca badawcza 
pod potrzeby partnerów

wykwalifikowana kadra naukowa 
oraz dział B+R na światowym poziomie
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Współpraca z AGP

Rozbudowujemy naszą sieć dystrybucji 
aktywnie poszukując partnerów 

i agentów sprzedażowych 
na całym świecie.

Jesteśmy otwarci i gotowi na współpracę 
w zakresie rozwoju grafenowych produktów 

i półproduktów, działalności B+R.
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Definicja HSMG

Grafen jest produkowany w różnych postaciach: 
sproszkowanej, w roztworze, w formie płatków oraz 
płatów grafenowych. 
Każda z form może odnaleźć inne zastosowanie, jednak 
największą kontrolę nad materiałem osiągamy operując 
grafenem w formie płatów. Jest to najbardziej naturalna dla 
grafenu forma, pozwalająca na wykorzystanie wszystkich 
jego właściwości. Ze względu na dwuwymiarowy charakter 
materiału, jest również najtrudniejsza w produkcji. 

Istnieją dwie wiodące metody produkcji 
płatów grafenowych – CVD oraz metalurgiczna. 

High Strength Metallurgical Graphene to wielkopowierzchniowe, polikrystaliczne płaty 
grafenu, wytwarzane metodą metalurgiczną polegającą na wzroście z metalicznej fazy 
ciekłej. Grafen jest krystalizowany na podłożu 
z ciekłego metalu. 
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Produkcja HSMG
Produkcja grafenu metodą metalurgiczną, została opracowana przez zespół 
naukowców Politechniki Łódzkiej, pod kierownictwem Profesora Piotra Kuli 
i polega na wykorzystaniu wysokiej temperatury i ciśnienia w kontrolowanym 
środowisku – wnętrzu innowacyjnej jednostki produkcyjnej.

Dziś

Jutro

Przyszłość

  

30m2/4tygodnie

30m2/tydzień

∞
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HSMG vs CVD
Produkcja CVD to najbardziej rozpowszechniona metoda, którą wykorzustują m-in Samsung 
i Graphenea. Metoda metalurgiczna to nowy, innowacyjny sposób, który pozwala na wytwarzanie 
płatów grafenowych o cechach zbliżonych do teoretycznego grafenu. 
Główne różnice to: 

Czystość produktu – w przeciwieństwie do procesu CVD, proces metallurgiczny nie zbiera zanieczyszczeń 
z atmosfery wewnątrz jednostki. Wzrost grafenu odbywa się poprzez krystalizację na podłożu, dzięki czemu 
wszelkie zanieczyszczenia są wypychane przez front krystalizacyjny.

Wytrzymałość i elastyczność – Grafen HSMG jest ponad 3x bardziej wytrzymały w porównaniu z CVD. Dzięki 
zastosowaniu ciekłego podłoża, monokrystaliczne struktury obracają się i dopasowują tworząc 
nieprzerwany, ciągły płat.

Transferowalność – Dzięki swojej wytrzymałości, grafen HSMG to pierwsza forma wielkopowierzchniowego 
grafenu, którą można odseparować od produkcyjnego substratu (miedź), a następnie wielokrotnie transferować 
na inne podłoża bez utraty właściwości. 

Właściwości półprzewodnikowe – Grafen HSMG, w przeciwieństwie do grafenu CVD wykazuje właściwości 
półprzewodnikowe, co jest zgodne z teoretyczną charakterystyką grafenu, potwierdzoną przez literaturę 
naukową. 
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Testy HSMG
Próbki grafenu HSMG i CVD zostały poddane licznym testom porównawczym, w tym na 
wytrzymałość, właściwości elektryczne, rozciąganie. 
Zdjęcia mikroskopowe pokazują znaczną przewagę struktury HSMG w stosunku do CVD, co 
przekłada się na ponad 3 krotnie większą wytrzymałość produktu. 
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Zastosowanie HSMG

Grafen HSMG to produkt bezkompromisowy, idealny do produkcji zbrojonych kompozytów 
polimerowych o budowie warstwowej, elektrod w urządzeniach magazynowania energii, 
membran filtracyjnych oraz do układów przechowywania wodoru, wykorzystywanych w 
nowoczesnych samochodach. 

H
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Oferta HSMG
Grafen HSMG jest sprzedawany w formie monowarstwowych i poliwarstwowych 
płatów na podłożach:

                PMMA                                                       SZKŁO                                                      KRZEM

Koszt próbki przeznaczonej do badań laboratoryjnych zaczyna się już od 75.00 EUR.
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Oferta HSMG

Dodatkowo, oferujemy między innymi: 
    płytki zaprojektowane do badań nad elektrycznymi właściwościami grafenu
    nanoszenie elektrod/styków
    przygotowanie grafenu do badań nad właściwościami elektrycznymi



Kontakt

Kontakt: 
Telefon: +48 506 193 078
E-mail: office@agp-corp.com

Dane adresowe: 
Advanced Graphene Products Sp. z o.o.
Ul. Wałowa 22a/1
66-200 Świebodzin
Polska

Zapraszamy do współpracy 

www.advancedgrapheneproducts.com20
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