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Słowo wstępne

Szanowni Państwo,

Oddajemy do Państwa rąk pierwszy numer kwartalnego Newslettera AGH, który jest poświęcony patentom, projektom badawczym, nowym technologiom i wynalazkom autorstwa
naukowców naszej Uczelni. Newsletter jest redagowany przez pracowników Działu Współpracy z Gospodarką wchodzącego w skład Centrum Transferu Technologii AGH.
Mamy nadzieję, że Newsletter będzie pomostem pomiędzy działalnością badawczą kadry
naukowej naszej Uczelni a światem małych i dużych firm, które wprowadzą efekty tej działalności w życie.
Cel ten będziemy realizować poprzez prezentację osiągnięć pracowników naukowych
Uczelni: ich wynalazków, nowych technologii, projektów badawczych, a także rozmowy z
twórcami, charakterystyki poszczególnych laboratoriów oraz kierunków badawczych AGH.
Jednocześnie informuje my, że w kolejnych numerach Newslettera jego druga część „Dodatek stały” zawierająca wykazy projektów badawczych, patentów i wynalazków będzie uaktualniany oraz poszerzany o ich opisy.
Każda z tych form przybliżenia oferty badawczej Uczelni, służyć ma, jako źródło informacji dla przedsiębiorcy.
Biuletyn będzie tym samym uzupełniał działalność CTT AGH, której celem jest zbliżanie
środowisk naukowego i przemysłowego tak, aby mogły poznać lepiej wzajemne potrzeby,
oczekiwania i w efekcie zwiększyć transfer wiedzy i technologii z Uczelni do przemysłu.

Zapraszamy do lektury,
Redakcja Newslettera
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Słowo wstępne

Słowo wstępne Prorektora AGH
ds. Współpracy i Rozwoju
prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa

„Wzajemna świadomość potrzeb
i możliwości oraz zaufanie środowiska naukowego
i przedsiębiorców to kluczowy czynnik sukcesu transferu
technologii, a zatem zwiększenia innowacyjności
i konkurencyjności gospodarki”

Szanowni Państwo,
Przekazujemy Państwu pierwszy numer internetowego ‘Newslettera AGH dla przedsiębiorców’, wydawanego przez Centrum Transferu Technologii Akademii GórniczoHutniczej. Tą drogą chcemy udostępnić wszystkim zainteresowanym przedsiębiorcom wszechstronną informację o zasobach własności intelektualnej AGH – opatentowanych i zgłoszonych do opatentowania wynalazkach, innowacyjnych technologiach,
wynikach prowadzonych i zakończonych badań.
W każdym kolejnym numerze Newslettera naukowcy będą prezentować wyniki
prowadzonych prac badawczych i będących ich rezultatem wynalazków i innowacyjnych technologii, będą także przedstawiać dziedziny nauki, którymi się zajmują.
Wierzymy, że Newsletter stanie się ważnym kanałem informacyjnym i narzędziem
wspomagającym nawiązywanie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i
przedsiębiorcami.  
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Prezentacje projektów badawczych

Prezentacje wybranych
projektów badawczych
Rozmowa z kierownikiem projektu „INDECT”
prof. dr hab. inż. Andrzejem Pachem
Newsletter : Jakie projekty
badawcze realizuje aktualnie
Państwa Katedra ?
Prof. dr hab. inż. A. Pach:
Katedra Telekomunikacji, którą
kieruję, uczestniczy bardzo aktywnie w międzynarodowych projektach badawczych. Są to głównie projekty 7. Programu ramowego. Realizujemy także projekty
COST, e-Content, a ostatnio rozpoczęliśmy realizację dwóch projektów
badawczych o obszarze militarnym
finansowanym przez European Defense Agency. Badania prowadzone w projektach dotyczą sieci nowej generacji - optycznych i bezprzewodowych, Internetu Przyszłości, nowych usług telekomunikacyjnych, a także bezpieczeństwa
systemów informacyjnych i sieci
telekomunikacyjnych. Obecnie realizujemy sześć projektów 7. Programu Ramowego, przy czy jesteśmy koordynatorem jednego tzw.
projektu zintegrowanego INDECT.
Jest to projekt o najwyższym budżecie, przekraczającym 15 mln
euro, kierowany przez jednostkę
uniwersytecką w Europie.
Newsletter:
Czego dotyczy
ten projekt badawczy?
Prof. dr hab. inż. A. Pach :
Celem projektu INDECT, o tytule
Intelligent Information System
Supporting Observation, Searching and Detection for Security
of Citizens in Urban Environment,
jest opracowanie kompleksowego, zintegrowanego systemu informatycznego, w celu redukcji
poziomu przestępczości i zagrożeń w drodze ich przewidywania i
detekcji przy użyciu ściśle naukowych metod i nowoczesnych
środków technicznych.

Prof. dr hab. inż.
Andrzej Pach
Ukończył Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH w r. 1975, w r. 1977
doktoryzował się na AGH, a w
r. 1990 uzyskał stopień doktora
habilitowanego na Wydziale
Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Zatrudniony jest
obecnie na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Telekomunikacji AGH, której jest
kierownikiem. W latach 1996 1999 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Elektrotechniki,
Automatyki,
Informatyki
i
Elektroniki AGH.
Główne
zainteresowania
naukowe związane są z sieciami telekomunikacyjnymi oraz
systemami
informacyjnymi.
Autor ponad 200 publikacji naukowych (w tym 8 monografii
i podręczników) z zakresu protokołów
komunikacyjnych,
modelowania i analizy sieci
komputerowych, sieci szerokopasmowych z integracją
usług. Aktywnie uczestniczył
lub uczestniczy w międzynarodowych projektach badawczych: w 4., 5. 6. i 7. Progra-

System wspierania bezpieczeństwa publicznego składa się
z kilku podstawowych części. Elementy te odpowiadają za przepływ
informacji. Są to moduły zbierania, przechowywania oraz analizy
danych. Końcowym ogniwem takiego systemu jest mechanizm powiadamiania służb porządku publicznego o potencjalnym lub zaistniałym zagrożeniu.

mie Ramowym oraz projektach COST i Eureka-Celtic.
Ekspert Komisji Europejskiej w
zakresie Technologii dla Społeczeństwa Informacyjnego.
Redaktor naczelny czasopisma Telekomunikacja Cyfrowa - Technologie i Usługi. Był
edytorem technicznym IEEE
Communications
Magazine
(USA). Członek wielu komitetów programowych konferencji
międzynarodowych. Konsultant
firm państwowych i prywatnych
w zakresie nowoczesnej telekomunikacji. Współzałożyciel i
wiceprezydent Fundacji Postępu Telekomunikacji, przewodniczący IEEE Communications
Society Chapter.

Za zbieranie danych odpowiadać będzie w projekcie sieć czujników. Czujniki te będą rejestrować takie zmienne jak: obraz,
dźwięk, temperaturę, obecność
niebezpiecznych związków chemicznych oraz przemieszczanie
obiektów. Dane te, po przesłaniu
przy użyciu dostępnej w danej lokalizacji sieci, należy zachować
oraz poddać analizie. Ręczna
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Prezentacje projektów badawczych
analiza danych pochodzących z
sieci czujników na terenie miasta
jest niemożliwa ze względu na ich
ilość.
Newsletter:
Skąd wziął się
pomysł?
Prof. dr hab. inż. A. Pach :
Pomysłodawcą, aby przystąpić z
takim projektem do konkursu w
ramach 7. Programu Ramowego
badań Unii Europejskiej, była Polska Platforma Bezpieczeństwa
Publicznego. Do opracowania
projektu został wytypowany prof.
Andrzej Dziech, który wraz z dobranym przez siebie zespołem
pracowników z Katedry Telekomunikacji przygotował stosowny
wniosek do Komisji Europejskiej.
Projekt ten, w otwartym konkursie, okazał się być zwycięskim,
pokonując wiele innych projektów z całej Europy.
Newsletter: Jakie są wyniki
dotychczasowych prac?
Prof. dr hab. inż. A. Pach :
W wyniku dotychczasowych 6
miesięcy prac nad projektem powstało już kilka cennych rozwiązań z zakresu cyfrowych znaków
wodnych, analizy treści informacji przesyłanej przez Internet i innych. Ponieważ jest to początek
projektu, to wdrożenia pierwszych wyników można spodziewać się dopiero po roku pracy.
Newsletter : Jakie są spodziewane rezultaty?
Prof. dr hab. inż. A. Pach :
Rezultaty projektu obejmują wiele różnych obszarów badawczych:
monitoring, analizę treści multimedialnych, analizę danych w Internecie oraz automatyczne rozpoznawanie obiektów.
W ramach projektu INDECT
powstaną algorytmy i systemy
umożliwiające
automatyczną
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analizę danych. Analiza ta będzie
polegała nie tylko na detekcji
przestępstw, agresji czy zagrożeń, ale również na zapobieganiu
takim zdarzeniom przez ich przewidywanie i uprzednie powiadomienie odpowiednich służb.
Newsletter : Kto wchodzi w
skład zespołu badawczego?
Prof. dr hab. inż. A. Pach :
Kierownikiem całego projektu
jest prof. dr hab. inż. Andrzej
Dziech z mojej Katedry. AGH jest
koordynatorem konsorcjum realizującego projekt INDECT, w skład
którego wchodzi 18 partnerów, z
czego 15 – z krajów UE. Są to m.
in. następujące firmy: InnoTec
(Niemcy), X-Art. (Austria), IP Grenoble (Francja), Moviquity (Hiszpania) oraz PSI (Niemcy). Bardzo
duży udział w projekcie mają
ośrodki akademickie, zarówno
krajowe (Politechnika Gdańska i
Poznańska), jak zagraniczne (uniwersytety w Yorku, Wuppertalu
czy Madrycie). Godnym podkreślenia jest także fakt, że w projekcie udział biorą komendy główne policji polskiej, niemieckiej i
północnoirlandzkiej jako użytkownicy testowi rozwiązań opracowanych w ramach projektu.
Newsletter : W jakim sensie
(w jakim stopniu) projekt jest innowacyjny?
Prof. dr hab. inż. A. Pach :
Innowacyjność projektu INDECT
polega na tym, że opracowane
będą nowe metody automatycznego rozpoznawania zagrożeń.
Zatem system w pewnym sensie
eliminuje człowieka w procesie
rozpoznawania, chociaż ostateczna decyzja odnośnie reakcji na
zagrożenia należeć będzie do
człowieka.
INDECT będzie też inspirował
rozwój nowych technologii – wy-
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mienić tu można rozwój technologii znaków wodnych niezbędnych
do identyfikacji dokumentów, ale
również pozwalających na utajnienie zapisywanych treści.
Newsletter : Co realizacja projektu oznacza dla: świata nauki,
Akademii
Górniczo-Hutniczej,
przeciętnego człowieka?
Prof. dr hab. inż. A. Pach :
Należy się spodziewać, że konieczne będzie przeprowadzenie
wielu nowatorskich badań oraz
analiz, których spodziewanym
efektem będzie szereg nowych
technologii w nauce.
Dla AGH, przewodnictwo w
jednym z największych projektów badawczych Unii Europejskiej przynosi nowe doświadczenia oraz pogłębienie wieloletniej
współpracy z partnerami zagranicznymi.
System INDECT, po wdrożeniu
go w dużej skali sprawi, że praca
służb odpowiedzialnych za nasze
bezpieczeństwo stanie się wydajniejsza, a obywatele objęci parasolem takiego systemu będą bezpieczniejsi w swoich codziennych
zajęciach.
Newsletter : Czy coś Państwa
zaskoczyło podczas realizacji projektu?
Prof. dr hab. inż. A. Pach :
Przede wszystkim, zaskoczyła
nas złożoność problemów, jakie
wynikają z właściwego koordynowania prac 18 partnerów z różnych krajów. Sterowanie takim
projektem, dopasowanie się partnerów, zwłaszcza w pierwszym
rozruchowym okresie, jest zadaniem naprawdę nieprostym.
Newsletter : Dziękujemy za
rozmowę.

Prezentacje projektów badawczych

Rozmowa z kierownikiem projektu „Analiza przydatności
krajowej bazy węgli kamiennych i brunatnych dla wytwarzania
wodoru z uwzględnieniem emisji ditlenku węgla
w pełnym cyklu ich pozyskania, przeróbki i konwersji”
prof. dr hab. inż. Aleksandrem Karczem
Newsletter : Czego dotyczy
projekt i kto go realizuje ?
Prof. dr hab. inż. A. Karcz :
Nasz zespól który składa się z
pracowników Katedry Technologii
Paliw Wydziału Energetyki i Paliw
AGH oraz Instytutu Chemicznej
Przeróbki Węgla w Zabrzu, realizuje projekt pt. „Analiza przydatności krajowej bazy węgli kamiennych i brunatnych dla wytwarzania
wodoru z uwzględnieniem emisji
ditlenku węgla w pełnym cyklu ich
pozyskania, przeróbki i konwersji”.
Zajmujemy się dwoma sposobami
pozyskania wodoru z przeróbki
węgla, a mianowicie na drodze
zgazowania węgla oraz z gazu koksowniczego. W przypadku pierwszej z tych technologii obiektami
analizy są procesy zgazowania węgli w generatorach dyspersyjnych,
a konkretnie zgazowania węgli
brunatnych i kamiennych w generatorze Shell oraz węgli kamiennych w generatorze Texaco, połączone oczywiście z oczyszczaniem
i kondycjonowaniem wyprodukowanych gazów, aż do uzyskania finalnego produktu- wodoru. W drugiej technologii – pirolizy koksowniczych mieszanek węglowych i
pozyskiwania wodoru z nadmiarowego gazu koksowniczego analizowane są dwa warianty zakładające klasyczny układ chłodzenia i
oczyszczania gazu z następnym
ciągiem operacji wydzielania wodoru z gazu nadmiarowego oraz
wariant reformingu surowego gazu koksowniczego i dalszej przeróbki gazu nadmiarowego do wodoru.
Newsletter : Skąd wziął się
pomysł ?
Prof. dr hab. inż. A. Karcz :
Pomysł i realizacja projektu związane są z naszą sytuacją surowcową i zamierzeniami wykorzy-

Prof. dr hab. inż.
Aleksander Karcz
Profesor zwyczajny od 2002
roku. Autor 108 publikacji i 62
referatów z zakresu technologii paliw, współautor 5 patentów, około 10 wdrożeń i 74
opracowań dla przemysłu i
jednostek badawczych.
Wieloletni konsultant Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie
Górniczej i Koksowni Huty im.
T. Sędzimira, Przewodniczący
Rady Naukowej Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, Członek Rady Naukowej
Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią
PAN w Krakowie, Z-ca Przewodniczącego Rady Zarządzającej ds. Certyfikacji Wyrobów
Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie, wieloletni Przewodniczący Rady Programowej Ogólnokrajowej Konferencji Koksownictwo, Członek Redakcji
czasopism „Karbo” i „Nowoczesne gazownictwo”.
Główne kierunki działalności zawodowej Profesora obejmują:
· ocenę bazy surowcowej
dla przemysłu przetwórstwa
węgla
· optymalizację procesów
przygotowania surowców węglowych
oraz
parametrów
technologicznych
procesów
energochemicznego przetwórstwa węgla

stania bazy węglowej do produkcji wodoru jako paliwa i surowca
chemicznego. W tym kierunku
przygotowywane są projekty budowy zakładów zgazowania węgla kooperujących z Zakładami

· problemy techniczne budowy i eksploatacji baterii koksowniczych
· kompleksowe badanie jakości koksu w aspekcie jego
przydatności do procesu wielkopiecowego, do celów grzewczych oraz produkcji
· ocenę techniczno - ekonomiczną przedsięwzięć modernizacyjnych w przemyśle przetwórstwa węgla
· problemy restrukturyzacji
branży paliwowo-energetycznej
· problemy techniczne uruchomienia i eksploatacji gazowych sieci magistralnych, zastosowanie tanich sorbentów
do oczyszczania oraz wspomagania biologicznego oczyszczania ścieków

Chemicznymi ( Puławy Kędzierzyn). Źródłem wodoru w Polsce,
największym producencie koksu
w Unii Europejskiej, powinien być
również nadmiarowy gaz koksowniczy. Wszelkiego rodzaju
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Prezentacje projektów badawczych
prace związane z tą tematyka, a
do nich należy nasz projekt, maja
więc uzasadnienie i powinny być
realizowane.
Newsletter : Jakie są wyniki
dotychczasowych badań ?
Prof. dr hab. inż. A. Karcz :
Oceniam, że zrealizowaliśmy ¾
zadań przewidzianych do wykonania. Dokonaliśmy przeglądu
węglowej bazy surowcowej i wy-
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boru potencjalnych źródeł węgla
do procesów zgazowania i koksowania, zakończonego wytypowaniem węgli do dalszych obliczeń
symulacyjnych. W oparciu o założone koncepcje technologiczne
stworzono modele obliczeniowe
poszczególnych procesów i całych
układów technologicznych. Wyliczone zostały bilanse masowe i
energetyczne
rozpatrywanych
wariantów
technologicznych.
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Obecnie prowadzona jest analiza
pełnych cykli technologicznych
zmierzająca do opracowania modeli emisji ditlenku węgla w całym cyklu życia „Life Cycle Assessement” wybranych technologii
konwersji węgla w kierunku produkcji wodoru.
Newsletter : Dziękujemy za
rozmowę.

Prezentacje patentów

Patenty - prezentacje wybranych patentów
Wybrany patent i zgłoszenie patentowe z dziedziny Inżynieria
Materiałowa z Biomedycyną i Ceramika oraz rozmowy z ich autorami

P-386 899
Sposób wytwarzania aktywnej powłoki ochronnej na
implantach medycznych – prof. dr hab. inż. Jacek Rońda
Wynalazek rozwiązuje problem zmodyfikowania warstwy
powierzchniowej
endoprotezy,
tak aby wyeliminować infekcje
tkanki miękkiej w okolicach stawu zastąpionego protezą.
Rozwiązanie polega na tym,
że na powierzchnie trące i powierzchnie sąsiadujące tzn. pobocznice implantu, będącego
protezą stawu ortopedycznego,
nanosi się, wykorzystując metody adhezyjne w warunkach wysokiej próżni 10 -6 mbar, odporną
na ścieranie powłokę węglową o
strukturze
diamentopodobnej
określonej przez stosunek

sp3
> 0.2
sp 2 + sp3

(gdzie sp2 jest
hybrydyzacją
wiązań pomiędzy atomami węgla
w graficie a sp3 jest hybrydyzacją charakterystyczną dla diamentu), przy czym źródłem atomów węgla jest tarcza grafitowa
bombardowana wiązką jonów gazu szlachetnego lub odparowana
światłem laserowym. Następnie
na wybrane fragmenty powierzchni pokrytej warstwą węglową nanosi się jony, co najmniej dwóch
metali wybranych z szeregu elektrochemicznego (napięciowego)
poprzez
bombardowanie
powierzchni
diamentopodobnej
wiązkami jonów lub atomów metali i tworzy się obszary domieszkowane metalami, które stanowią mini-elektrody w1 , przy czym
relacja między wysokością elek-

trody a jej szerokością L jest
w1 ≥ 0.5 L . Szerokość elektrody
L jest określona zależnością,
L ≥ 3 Vkom g d z i e Vkom jest średnia
wielkością komórek w torebce
stawowej. Odległości między mini-elektrodami wynoszą s ≈ L
natomiast głębokość zagnieżdżenia elektrody w warstwie węglowej
wynosi w2 2 ÷ 5 nm. Początkowo, w celu zapewnienia
odpowiedniej adhezji optymalna
energia bombardujących cząstek
powinna być mniejsza od 100 eV
a następnie w celu formowania
powłoki metalicznej musi być obniżona poniżej bariery potencjału
węgla, tj. do około 50 eV.
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Rozmowa z wynalazcą
prof. dr hab. inż. Jackiem Rońdą
Newsletter : Czego dotyczy
Państwa patent?
Prof. dr hab. inż. J. Rońda :
Wynalazek dotyczy bioaktywnych
powłok na implantach medycznych. Zaczęliśmy od endoprotez:
biodrowych i kolanowych, poprzez protezy narządów słuchu
aż do implantów twarzoczaszki.
To główny obszar moich zainteresowań. Interesuje mnie przede
wszystkim pomoc chorym po
operacjach onkologicznych głowi
i szyi. W leczeniu tych pacjentów
lekarze odnoszą najmniej sukcesów. Chorzy wcześnie lub później
niestety umierają na skutek zakażenia.
Ogólnie rzecz biorąc około 40
% implantów nie przyjmuje się.
Dzieje się tak dlatego, że nawet
najbardziej sterylne sposoby implementacji nie zapobiegają odrzuceniu wszczepu przez organizm. W okolicach implantu po
krótkim czasie pojawiają się bakterie i wirusy –coś co my nazywamy „biofilmem”. Biofilm osadza
się na implantach i żeby go zwalczyć trzeba podawać pacjentowi
duże ilości antybiotyków. Jeśli
chodzi o pacjentów po chemioterapii, mają oni bardzo mała odporność immunologiczną i małą
zdolność do zwalczania infekcji.
W związku z tym trzeba im jakoś
pomóc. Antybiotyki, szczepionki
ani autoszczepionki nie pomagają na dłuższą metę.
W UE koncepcja biopowłok aktywnych pojawiła się parę lat temu. Badania poszły w kierunku
czegoś, co nazywamy Sol Gel. Są
to materiały bilogiczne czynne
biologicznie, które nie spełniają
swojej roli z jednego powodu:
biofilm na takich powłokach wcześniej czy później rozwija się,
wspaniale żeruje na tym podłożu
i w efekcie mamy do czynienia jedynie z przesunięciem w czasie
wyroku na pacjenta. Po pewnym
czasie, pacjenta trzeba reoperować a implant wyjąć. Jest to dość
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Prof. dr hab. inż. Jacek Rońda
Profesor AGH od 2004. Autor ponad 100 prac naukowych
(z czego 50 w czasopismach
recenzowanych), ponad 20
projektów dla przemysłu w Polsce, Niemczech, Afryce Południowej, Francji, Japonii, Australii i USA oraz ponad 20 produktów rynkowych
z dziedziny oprogramowana
dla przemysłu w Polsce, RPA i
USA. Jego zainteresowania naukowe obejmują głównie matematykę, informatykę stosowaną, nano-technologie i technikę medyczną.
Profesor J. Rońda utworzył
dwa instytuty : Western Cape
Welding Research Group, Cape
Town - Stellenbosch – Bellville
w RPA oraz Bunge Mathemati-

bezpieczne jeśli chodzi o endoprotezy (np. biodrowe i kolanowe), natomiast jeśli chodzi o protezy twarzoczaszki to sprawa jest
właściwie beznadziejna, ponieważ pacjent ma wtedy znikomą
szansę przeżycia.
I dlatego z panem dr Bogusławem Rajchelem z Instytutu Fizyki
Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego w Krakowie,
otolaryngologiem prof. dr hab. n.
med. Jackiem Składzieniem, chirurgiem ortopedą prof. dr hab. n.
med. Bogusławem Frańczukiem i
prof. dr hab. Małgorzatą Bulandą
(wszyscy są pracownikami Collegium Medium UJ) wpadliśmy kilka lat temu na pomysł, aby spróbować innej metody leczenia –
metody z użyciem bioaktywnych
implantów medycznych. Pomysł
polegał na tym, żeby implanty
miały powierzchnie o zwiększonej hydrofobowości i nie były pokrywane żelami biologicznie czynnymi. Postanowiliśmy wykorzy-
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cal Institute dla kartelu Bunge
w Warszawie.
W latach 2003-2005 był doradcą Ministra Nauki i Informatyzacji, doradcą Komitetu Offsetowego a także Reprezentantem
Polski w Radzie zarządzającej
programem „Preparatory Action on Security Research”.

stać efekt nanoelektrolizy albo
jeszcze dokładniej - nanokatalizy.
Nasza powłoka będzie aktywna
przez określony czas, potem utraci swoje zdolności zwalczania biofilmu. Efekt nanokatalizy zaniknie po pewnym czasie i będzie
sprzyjał przerostowi tkanki na
implancie. Jednocześnie do tego
momentu powierzchnia będzie
zdolna do zwalczania biofilmu.
Nasz pomysł jest ciekawy z tego
względu, że możemy ograniczyć
dozowanie antybiotyków dla pacjentów po terapiach onkologicznych, którzy mają mniejszą odpornością immunologiczną. Na
powierzchni naszego implantu
jest już przygotowany aktywny
biologicznie kod w postaci odpowiednio rozlokowanych atomów i
jonów metali umieszczonych na
powierzchni, który będzie przeciwdziałał infekcjom.
Nasz pomysł stwarza nowe
możliwości leczenia.

Prezentacje patentów
Bardzo trudnym zadaniem jest
ustalenie składu stechiometrycznego powłoki. Zwykle tworzymy
ją z czterech elementów. Pierwszym z nich jest nanokrystaliczny
węgiel diamentopodobny umieszczany na powierzchni implantu.
Na niego, w kilku cyklach rozpyla
się chmurę atomów i jonów metali, z reguły są to metale szlachetne w towarzystwie tytanu.
Tajemnicą technologiczną naszego wynalazku jest to, jak wytworzyć powłokę na polimerach i jak
odświeżać aktywność nano-elektrod w środowisku aktywnym
chemicznie.
Spodziewam się ,że uda nam
się zdobyć kilka grantów na te
badania. Czeka nas jeszcze
żmudna droga badań na szczurach. Badania na zwierzętach wymagają specjalnej zgody i funduszów.
Newsletter : Czy patent został
już zastosowany?
Prof. dr hab. inż. J. Rońda:
Na razie możemy pochwalić się
dwoma zgłoszeniami patentowymi. Wynalazek nie został jeszcze
zastosowany u żadnego pacjenta. Pierwszym krokiem w naszych
badaniach było stworzenie prototypu maszyny sterowanej numerycznie (CNC) do obróbki implantów medycznych, teraz pracujemy nad określeniem optymalnego składu chemicznego i kombinacji geometrycznej atomów i jonów metali na powłoce bioaktywnej. Te relacje między atomami i
jonami poszczególnych metali i
ich wzajemna orientacja zmieniają się w zależności od implantu.
Inne proporcje są potrzebne dla
implantu kolanowego a inne są
właściwe np. dla implantu umieszczonego w łańcuchu kosteczek
słuchowych.
Dla mnie najważniejszym dzisiaj zadaniem jest rozpoczęcie
pracy nad implantami do rekonstrukcji twarzoczaszki. To jest dla
mnie wielkie wyzwanie. Jeżeli w
ciągu 2 lat będę miał wyniki badań na szczurach, to wspólnie z
kolegami postaramy się wykorzystać je w praktyce. W Polsce z

Newsletter : Kto wchodził w
skład zespołu badawczego?
Prof. dr hab. inż. J. Rońda :
dr Bogusław Rajchel z IFJ PAN w
Krakowie – główny twórca maszyny IBAD/PLD, która jest sterowana numerycznie i służy do
obróbki implantów,
Prof. dr hab. n. med. Jacek
Składzień – otolaryngolog, Kierownik Kliniki Otolaryngologii
Collegium Medium Uniwersytetu
Jagiellońskiego,
Prof. dr hab. n. med. Bogusław Frańczuk – chirurg ortopeda
z Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Bulanda – mikrobiolog z
Katedry Mikrobiologii Wydziału
Lekarskiego Collegium Medium
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Grupa moich doktorantów:
mgr Wojtek Rajchel, mgr Marcin
Rajchel, mgr Paweł Wojnarowski i
mgr Dominik Osiński. Mogę powiedzieć, że cała męska część rodziny Rajchelów jest zaangażowana w te badania. Ponadto,
chciałbym wspomnieć o roli prof.
dr hab. inż. Edwarda Wantucha z
AGH, który jest współtwórcą
układu sterowania dla maszyny
IBAD/ PLD. Działamy w ramach
Centrum Doskonałości Ionmed –
Krakowskiego Centrum Badawczego Inżynierii Jonowej, które
założyliśmy w 2005 roku wraz
kolegami z AGH, IFJ PAN, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu
Zaawansowanych
Technologii
Wytwarzania (IOS) z Krakowa.

wspomagają przerost tkanki na
implantach. To, co my proponujemy, to jest autentyczna bioaktywność z możliwością jej regulowania i odświeżania oraz z zaprogramowanym jej zanikiem, bo
ona w pewnym momencie staje
się niepotrzebna. Na pewno mogę się tutaj ścigać się z kolegami
z Anglii, którzy m.in. w University
of Bristol, prowadzą podobne badania od 2004 roku. W USA w
University of Texas Houston Medical School, gdzie pracuje bardzo wielu uczonych i który jest
jednym z największych ośrodków
badań nad zwalczaniem raka na
świecie, prowadzi się intensywne
badania nad bioaktywnością powierzchni implantów. Moje pomysły spotkały się tam z dużym zainteresowaniem ale niestety, ze
zrozumiałych względów nie mogłem dotychczas zdradzić zbyt
wielu szczegółów dotyczących
naszej technologii. Rozmowy z
kolegami z USA potwierdziły jednak konieczność prowadzenia
tych badań, które przede wszystkim mogą zmniejszyć cierpienia
pacjentów i zwiększyć ich szanse
na przeżycie. W dobie światowego kryzysu ekonomicznego, ważne są również aspekty ekonomiczne a w szczególności obniżenie wydatków firm ubezpieczeniowych na leczenie pacjentów
przy zachowaniu tych samych
standardów usług medycznych.
Zastosowanie implantów z bioaktywnymi powierzchniami może
spowodować zmniejszenie zużycia leków jak również doprowadzić do zmniejszenia liczby powtórnych operacji, co niestety,
dość często zdarza się przy THA i
TKA (total hip and total knee arthroplasty). Nasza działalność
jest racjonalna z punktu widzenia
naukowego i ekonomicznego.

Newsletter : Co wynalazek
oznacza dla świata nauki?
Prof. dr hab. inż. J. Rońda
: Stwarza on nowe możliwości. Z
reguły na świecie pod pojęciem
bioaktywne powłoki rozumie się
powłoki neutralne, które nie szkodzą pacjentowi, ale i nie bardzo

Newsletter : Co wynalazek
oznacza dla pacjenta?
Prof. dr hab. inż. J. Rońda :
Skorzysta na tym, że będzie mógł
przeżyć przy zmniejszonej dawce
antybiotyków, o których wiadomo, że ich efekt zanika i po pewnym czasie stają się one szkodli-

powodu nowotworów wargi, jamy
ustnej, dziąseł, podniebienia, nosa i zatok przynosowych, krtani i
gardła umiera ponad 2500 pacjentów rocznie, więc nie ma na
co czekać.
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we dla zdrowia. Poza tym, bakterie i wirusy uodporniają się na
działanie antybiotyków, co powoduje, że szansa przeżycia pacjenta jest coraz mniejsza, nawet
przy zwiększaniu dawki leków lub
ich zmianie. Nie umiem teraz powiedzieć, o ile szanse na przeżycie chorego będą większe, ale
zwiększą się z pewnością. Chcę
powiedzieć, że opracowaliśmy
technologię nano-obróbki implantów i wszczepów, która może
zwiększyć szanse pacjenta na
przeżycie, zwłaszcza myślę tutaj
o ludziach najbardziej potrzebujących pomocy, czyli o pacjentach
którym usunięto komórki rakowe
w czasie operacji głowy i szyi. W
ich wypadku rekonwalescencja
jest najtrudniejsza, a szanse powodzenia w leczeniu najmniejsze.
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Newsletter : Czy coś Państwa
zaskoczyło podczas realizacji tego projektu?
Prof. dr hab. inż. J. Rońda :
Najbardziej chyba zaskoczył mnie
entuzjazm środowisk medycznych. Najpierw współpracowałem
z dr Bogusławem Rajchelem, potem była pozytywna reakcja najpierw mikrobiologów a później
chirurgów i to było zachętą do
zwiększenia intensywności badań.
Newsletter : Nad czym Pan
obecnie pracuje?
Prof. dr hab. inż. J. Rońda :
Nad sztuczną żyłą. Za kilka tygodni przygotuję zgłoszenie patentowe. Oprócz tego pracuję nad
wykorzystaniem naszych technologii w leczeniu choroby Alzheimera. Spodziewam się, że pew-
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ne technologie, które opracowałem z dr Rajchelem, będą mogły
być zastosowane w tym zakresie
w praktyce. Na te badania potrzebuję jeszcze co najmniej pół
roku, ale żyła jest teraz najważniejsza, ponieważ jest najtrudniejsza technologicznie. Wymaga
bardzo bogatego oprzyrządowania. Ponadto, interesujemy się
zupełnie inną dziedziną techniki
medycznej, tj. sensorami nowej
generacji, jakie mogą znaleźć zastosowanie w nawigacji chirurgicznej, co jest bardzo ważne w
TKA i THA. Nasze pomysły mają
na celu doprowadzenie do miniaturyzacji sensorów używanych
obecnie w tej dziedzinie.
Newsletter : Dziękujemy z rozmowę.

Prezentacje patentów

P-373 747

Sposób wytwarzania aktywowanego proszku węglika
krzemu (prof. dr hab. inż. Ludosław Stobierski)

Sposób wytwarzania aktywowanego proszku węglika krzemu wykorzystujący samorozwijającą się reakcję syntezy, polega na tym, że do mieszaniny surowców wprowadza się wszystkie niezbędne składniki: krzem, węgiel i bor, przy czym stosunek molowy Si/C zawiera się w
przedziale 0,90-0,99, a ilość boru wynosi 0,3-0,5% masy krzemu i węgla, mieszaninę homogenizuje się i ogrzewa do temperatury zainicjowania samorozwijającej się syntezy w atmosferze nie zawierającej tlenu, a powstały w warunkach wybuchu termicznego materiał rozdrabnia się do powierzchni właściwej większej od 14 m2/g.

Rozmowa z wynalazcą
prof. dr hab. inż. Ludosławem Stobierskim
Newsletter : Czego dotyczy
Pański patent ?
Prof. dr hab. inż. L. Stobierski: Aby uzyskać gęste spieki z
węglika krzemu niezbędne jest
aktywowanie proszku czystego
SIC z dodatkami boru i węgla. O
ile wprowadzenie boru nie wyklucza stosowania wody jako fazy
dysperbującej, to konieczność
wprowadzania węgla przeciwstawia się temu (wszystkie możliwe
do stosowania formy węgla oraz
prekursory węglowe są hydrofobowe, nie zwilżalne przez wodę). W
związku z tym jeśli przyrządzimy
mieszaninę proszków, które są konieczne do tego, aby materiał się
spiekał i sporządzimy z tej mieszaniny zawiesinę wodną, to po zaprzestaniu mieszania węgiel wypłynie na powierzchnię i powstanie
na niej zawiesina - kożuch domieszki węglowej. Oczywiście taki materiał do formowania wyrobów z techniką odlewania zawiesin wodnych jest nieprzydatny.
Ponieważ technika formowania przez prasowanie narzuca
znaczne ograniczenia jeśli chodzi
o kształty, to wiele prac naukowych ukierunkowanych było na
uzyskanie innego typu aktywatorów. Pojawiły się prace z aktywatorami spiekania w postaci tlenków i mieszanin tlenków, które są
hydrofilowe i można dzięki nim
sporządzić stabilne zawiesiny
wodne. Ale pojawia się znowu
problem warunków spiekania.

prof. dr hab. inż.
Ludosław Stobierski
Profesor nauk technicznych
od 2006 roku. Autor oraz
współautor około 200 publikacji naukowych oraz około 20
patentów.
Główny wykonawca projektów badawczych „Kompozyty ziarniste o zwiększonej
odporności na ścieranie i podwyższonej twardości otrzymywane w układzie Si -C -B z wykorzystaniem samorozwijająMy natomiast poszliśmy inną
drogą. Sporządziliśmy proszek
węglika krzemu, który zawiera w
sobie już wszystkie niezbędne
aktywatory, a zatem węgiel ten
jest związany z proszkiem węglika krzemu i gdy dysperbujemy
go w wodzie, uzyskujemy zawiesinę stabilną. Nie dochodzi do
rozdzielenia. I to właśnie opatentowaliśmy : sposób wytwarzania
proszku węglika krzemu zawierającego w sobie oba aktywatory
spiekania. Nikt jeszcze nie otrzymał wyrobów z węglika krzemu
formowanych z zawiesin wodnych
technikami odlewania lub odlewania ciśnieniowego.
Newsletter : Skąd wziął się
pomysł ?
Prof. dr hab. inż. L. Stobierski : Od szeregu lat zajmujemy
się techniką wytwarzania mate-

cej się syntezy wysokotemperaturowej”, „Stabilność i reaktywności azotków w kontrakcie z ciekłymi metalami i stopami”.
Kierownik takich projektów
badawczych jak : ”Otrzymywanie gęstych tworzyw z azotku glinu dla zastosowań jako
materiały podłożowe i konstrukcyjne”,
„Wykorzystanie
naprężeń cieplnych pierwszego rodzaju dla podwyższenia
odporności na kruche pękanie
tworzyw ceramicznych”.
riałów i proszków ceramicznych
techniką samorozwijającej się,
wysokotemperaturowej syntezy.
Ma ona w literaturze nazwę „SHS”
Selfpropagating High Temperature Syntesis. Proces syntezy zachodzi w warunkach bardzo wysokich gradientów temperatury,
w trakcie syntezy węglika krzemu
w przeciągu sekund temperatura
wzrasta o mniej więcej 1500
stopni, jest to praktycznie prawie
wybuchowa metoda. W związku z
tym można było oczekiwać, że
przy tak silnej zmienności czynników uda się uzyskać materiały,
do których wprowadzimy fazy,
których wprowadzenie w normalnych warunkach jest niemożliwe.
Jeśli chodzi o bor, to rozpuszcza się on w strukturze węglika
krzemu i można go innymi technikami również wprowadzić, na-
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tomiast próby wprowadzania innymi technikami węgla jak dotąd
nikomu się nie udały. Przy tych
warunkach gwałtownej syntezy
jest możliwe zokludowanie na
przykład wewnątrz ziaren węglika krzemu również pewnych cząstek węglowych, które są niezbędne, aby materiał się spiekał.
Newsletter : Co wynalazek
oznacza dla przeciętnego człowieka i dla przemysłu?
Prof. dr hab. inż. L. Stobierski : Dla przeciętnego człowieka
bezpośrednio bardzo niewiele.
Węglik krzemu nie jest materiałem użytku codziennego. To nie
jest porcelana czy fajans. Ale jest
to materiał o bardzo specyficznych właściwościach, o znacznej
odporności na temperaturę, na
środowiska korozyjne, a przede
wszystkim bardzo odporny na
ścieranie. A dzisiaj coraz częściej
pojawiają się problemy z transportem pneumatycznym.
Na przykład zwrócono się do
nas z prośbą o doradzenie jak
prowadzić odpylanie, w trakcie
którego rury stalowe wytrzymują
mniej więcej miesiąc? Stały materiał transportowany w strumieniu powietrza sprężonego ściera
materiał metaliczny. Odcinki proste rur z węglika krzemu moglibyśmy normalnymi technikami
(również prasowania izostatycznego) wykonać, natomiast jeśli
chodzi o wszelkiego rodzaju zagięcia, załamania to takich możli-
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wości ta technika formowania z
proszków nie stwarza.
Sądzę, że po opanowaniu
techniki formowania z zawiesin
wodnych będzie można tego rodzaju przewody transportujące,
materiały ścierne lub silnie erodujące wykonywać i będzie to skutkowało wydłużeniem czasu pracy urządzeń. To z kolei oznacza zmniejszenie ich kosztochłonności.
Na naszych wynalazkach najbardziej skorzysta przemysł.
Niedawno zwrócono się do nas
o wykonanie materiałów do zgrzewania. Kształtki ceramiczne wykonane ze znanego tworzywa
tlenku cyrkonu wytrzymywały 3
000 cykli, a materiał wykonany
przez nas wytrzymał już około 50
000. To jest z jednej strony dobre, z drugiej strony złe. Dobre,
ponieważ maszyna pracuje bez
konieczności zatrzymywania, a
złe dla producenta (jeśli wykona
on 1 element, dzięki któremu
maszyna będzie pracować, nie
ma wówczas zapotrzebowania na
produkcję seryjną). Ale z pewnością jest to działanie proekologiczne.
Newsletter : Czy patent został
już zastosowany?
Prof. dr hab. inż. L. Stobierski : Z ceramiką specjalną w wersji przemysłowej jest niestety
tak, że jest ona w Polsce bardzo
słabo reprezentowana. Wymaga
ona dość dużych nakładów finan-
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sowych, a kiedy pojawi się wartościowy patent, to zamówień na
jego realizację jest niewiele.
Newsletter : Kto wchodził w
skład zespołu badawczego?
Prof. dr hab. inż. L. Stobierski : Zespół był trzyosobowy:
profesor Jerzy Lis Prorektor AGH
ds. Współpracy i Rozwoju i pani
doktor Agnieszka Gubernat, która swoją pracę doktorską (za którą uzyskała nagrodę Premiera
RP) poświęciła wyjaśnieniu roli
aktywatorów spiekania w węgliku
krzemu.
Newsletter : Nad czym Pan
obecnie pracuje?
Prof. dr hab. inż. L. Stobierski : Nad rozszerzeniem technik
formowania z zawiesin technikami wirówkowymi. W tym celu
skonstruowany został aparat,
który za jakieś 2 tygodnie będzie
uruchamiany na Uczelni. Następnie uruchomiony zostanie aparat
do formowania przez natryskiwanie aerolozami, czyli zawiesina
wodna i „pędzel powietrzny”, który będzie nanosił na wzornik zawiesinę i po wysuszeniu materiał
będzie spiekany.
To są wszystko prace idące w
kierunku zwiększenia możliwości
kształtowania wyrobów z węglika
krzemu, żeby można było wykonać rurę, pierścień, kolanko.
Newsletter : Dziękujemy za
rozmowę.

Laboratoria

Laboratoria
- prezentacje wybranych laboratoriów
Laboratoria naukowe,
dydaktyczne i naukowo-dydaktyczne
AGH posiada 559 laboratoriów, w tym 123 laboratoria naukowe, 160 laboratoriów dydaktycznych oraz 276 laboratoriów naukowo-dydaktycznych.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo
na stronie głównej Uczelni:
http://www.uci.agh.edu.pl/tematy_badawcze/
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Laboratoria

Rozmowa z kierownikiem Laboratorium
„Jakości i efektywnego użytkowania energii
elektrycznej” prof. dr hab. inż. Zbigniewem Hanzelką
Newsletter : Od jak dawna istnieje Państwa Laboratorium?
prof. dr hab. inż. Z. Hanzelka: Katedra Automatyki Napędu i
Urządzeń Przemysłowych zajmuje
się zagadnieniami wydajności energetycznej , natomiast od jakichś 10
lat w ramach Katedry istnieje odrębny zespół, który zajmuje się jakością i efektywnym wykorzystaniem energii elektrycznej.
Po pierwsze zajmujemy się
wszelkimi audytami efektywności
energetycznej. Po drugie produkcją
urządzeń, głównie elektroenergetycznych, które mają tę efektywność zwiększyć, tzn. zaoszczędzić
odpowiednią ilość energii. Głównie
dotyczy to układów napędowych.
Jeżeli założymy, że prawie 50 %
energii zużywanych jest w silnikach
elektrycznych, to fakt, że my potrafimy cokolwiek zaoszczędzić,
bardzo zmniejsza koszty.
Po trzecie zajmujemy się monitoringiem systemu elektro-energetycznego i systemów przemysłowych
pod kątem redukcji strat, które w
tych systemach występują.
Czwartym interesującym nas
zagadnieniem jest problem połączenia efektywności energetycznej
i jakości dostaw energii elektrycznej. Wszyscy chcemy płacić mało za
energię elektryczną, to jest oczywiste. Odbiory energii, które my teraz
mamy w domach są nieporównywalnie bardziej oszczędne ( w sensie konsumpcji energii) niż te sprzed 10 lat.
To nawet w 1 dekadzie widać. Gdzie
szczególnie zyskaliśmy? W oświetleniu. Na pewno w oświetleniu jesteśmy
w stanie ogromnie dużo zaoszczędzić.
W kuchni, dzięki płytom indukcyjnym
nastąpił zasadniczy wzrost sprawności
przetwarzania energii. Usprawnienia
w takich urządzenia jak lodówki, zamrażarki to gigantyczna redukcja
zużycia energii. Jednocześnie chcielibyśmy, żeby ta energia była zawsze
i aby odpowiadała naszym potrzebom. Na obecnym etapie rozwoju
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Prof. dr hab. inż.
Zbigniew Hanzelka
Profesor w Instytucie Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych AGH. Autor i współautor ponad 150 artykułów. Redaktor czasopism: Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej i
Elektrotechnika i Elektronika.
Obszar zainteresować obejmuje jakość energii elektrycznej, a w szczególności redukcję
negatywnego
oddziaływania
statycznych
przekształtników
na sieć zasilająca.
Członek rady programowej
Leonardo Power Quality Initiative (międzynarodowy program
edukacyjny UE). Członek komitetów naukowych wielu międzynarodowych i narodowych

techniki prawda jest taka, że jeżeli
coś jest efektywne energetycznie (redukujemy straty, podnosimy sprawność przetwarzania energii) to najczęściej degraduje jakość dostawy energii. My staramy się znaleźć kompromis pomiędzy tymi dwoma elementami.
Poza tym, naszej Katedrze istnieją zespoły, które w ramach efektywności energetycznej zajmują
się elektrotermią, a więc urządzeniami grzewczymi oraz wszystkim,
co wiąże się z wysoką temperaturą
od kuchenki mikrofalowej aż po
piece łukowe). Inna grupa osób
zajmuje się „inteligentnym budynkiem”. Chcemy mieć wysoki komfort życia i chcemy go uzyskać przy
możliwie małym wydatku energetycznym. I te inteligentne elementy naszego środowiska mieszkaniowego są tutaj niezwykle ważne.
Newsletter: Nad czym aktualnie
pracują naukowcy w Laboratium?
Prof. dr hab. inż. Z. Hanzelka: Projektów aktualnie realizowa-
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konferencji, międzynarodowych
i narodowych organizacji technicznych tj. IEC, UIE, CIGRE,
komisji Energoelektroniki i Napędu Elektrycznego oraz Kompatybilności Elektromagnetycznej Polskiej Akademii Nauk.

nych jest dużo. Jeśli chodzi o mój
zespół, to projekty te dzielę na
dwie grupy. Projekty o charakterze
edukacyjnym, a więc majace uczyć
jak oszczędzać energię i co robić,
żeby ta energia była możliwie jak
najlepszej jakości. I tu uczestniczymy również w projektach europejskich. Jesteśmy w Editorial Board jednego z czołowych w tej
chwili europejskich projektów dydaktycznych – platformy Leonardo
Energy. Na potrzeby tego programu przygotowujemy na przykład
certyfikowanie specjalistów w dziedzinie jakościowej. To jest jedna
grupa zagadnień.
Natomiast druga grupa zagadnień dotyczy konkretnych projektów na zamówienie. Część z nich to
projekty o charakterze badawczym,
naukowym, realizowane na przykład. w ramach grantów. Dotyczą
one głównie energooszczędności w
oświetleniu, a dokładnie mówiąc w
rozwiązywaniu problemu „migotania oświetlenia”.

Laboratoria
Do kategorii projektów badawczych należą także projekty dotyczące kompensacji mocy biernej.
To bardzo ważne zagadnienie. Ta
moc jest bierna, mało może użyteczna, ale bez niej nic nie będzie funkcjonować. Projekty z nią związane
służą stabilizacji napięcia w systemie
elektroenergetycznym. Inaczej mówiąc chodzi o to, aby napięcie w naszych gniazdkach było stałe.
Jest też grupa tematów przemysłowych. Muszę powiedzieć, że zespół realizuje tych tematów bardzo
dużo, krąg zleceniodawcy jest szeroki. Od Polskich Sieci Energoenergetycznych (czyli poziom systemu
przesyłowego - zajmujemy się tutaj
monitoringiem tego systemu, a więc
celem jest redukcja strat energii w
systemie przesyłowym) po spółki
dystrybucyjne. Często jesteśmy
proszeni o rozstrzyganie spraw
spornych pomiędzy klientem a dostawcą energii, bo normalną rzeczą
jest ,że w warunkach rynkowych
do takich sporów dochodzi.
Jeżeli chodzi o przemysł, to
wśród naszych zleceniodawców są
bardzo duże spółki jak KGHM, ale
także huty czy kopalnie. Pytają nas
o audyt energetyczny, czyli o podpowiedź, co zrobić, żeby straty
energii zredukować, żeby opłaty za
energię były mniejsze, żeby w warunkach rynkowych przewidywać
zużycie energii i tym samym mieć
dobrą pozycję. Prognozowanie to
korzystny zakup energii.
Zajmujemy się również ekspertyzami z dziedziny energetyki rozproszonej. Jeśli ktoś chce instalować elektrownie wiatrową, to musi
spełnić pewne warunki techniczne.
I my mu w tym pomagamy.
Tak wygląda to w skrócie, bo
tych tematów jest bardzo dużo.
Newsletter: Co uważa Pan za
największe osiągnięcie w historii
Laboratorium?
Prof. dr hab. inż. Z. Hanzelka : Jestem szczególnie dumny z
bardzo szeroko rozwiniętej współpracy przemysłowej. Mogę nieskromnie powiedzieć, że w dziedzinie jakościowej z ukierunkowaniem
na efektywność mamy w Polsce
dość dobrą pozycję. W wielu wypadkach jesteśmy przywoływani

Wnętrze Laboratorium jakości i efektywnego użytkowania energii
elektrycznej Pawilon B1, Wydział Elektrotechniki, Automatyki,
Informatyki i Elektroniki
jako eksperci w sprawach naprawdę bardzo poważnych, np. sądowych. To z pewnością duży sukces.
Poza tym nasza działalność dla
przemysłu znajduje również swój
wyraz w licznych publikacjach naszych pracowników. Mam także na
myśli rozdziały w książkach zagranicznych. W Europie o AGH i naszym Laboratorium słychać.
Newsletter: Czy w Państwa Laboratorium dokonano jakiegoś bardzo ważnego odkrycia?
Prof. dr hab. inż. Z. Hanzelka
: Istnieje pewien ważny element
budowy mierników do pomiarów
jakości energii, do pomiaru między
innymi migotania światła. Okazuje
się, że wbrew pozorom nie jest to
tylko mruganie, ale jest to także
oddziaływanie na podświadomość,
a nawet jest to czynnik chorobotwórczy. W związku z tym skonstruowano przyrząd, który nazywa
się Miernik Migotania Światła” . W
naszym zespole wykazano, że ten
miernik w swojej konstrukcji miał
zasadnicze wady. Mimo że czołowi
producenci na świecie konstruowali
go w oparciu o ten sam opis, to
mierniki te różniły się między sobą.
W naszym zespole stwierdzono, że
taka różnica jest, wskazano ją,
efektem tego była zmiana międzynarodowej normy na konstrukcję
tych mierników, a co za tym idzie
modyfikacja konstrukcji i oprogra-

mowania czołowych producentów
tych mierników w świecie.
Newsletter: Jakie są Państwa
plany?
Prof. dr hab. inż. Z. Hanzelka: Kierunek naszego rozwoju jest
jednoznacznie określony – efektywność energetyczna. Jesteśmy na to
skazani. Będziemy rozwijać te dziedziny, które są z tym związane. Powstaje nowe laboratorium – Laboratorium Efektywności Energetycznej,
które będzie poświęcone inteligentnym budynkom. Pokieruje nim zespół prof. Mariana Nogi.
Natomiast w mojej grupie idziemy w stronę monitoringu rozproszonego w systemie. A zatem wiele
czujników, wiele mierników w systemie (czy to przemysłowym czy w
systemie elektroenergetycznym, w
systemie kraju), zbieranie informacji, przetwarzanie i na tej bazie wypracowywanie decyzji strategicznych, między innymi ekonomicznych. Jest to wyższy poziom oszczędzania, nie na poziomie indywidualnego odbiorcy i poszczególnych
urządzeń. Drugi obszar zainteresowań mojej grupy to energetyka
rozproszona. Wszyscy chcemy, aby
ona się rozwijała, ale ona wnosi też
pewne problemy do systemu. Trzeba ją mierzyć, oceniać i sterować.
Newsletter : Dziękujemy za rozmowę.
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Propozycje następnego numeru
W kolejnym numerze Newslettera, który ukaże się w II kwartale 2010 roku, znajdą Państwo między innymi:
· prezentacja laboratorium naukowego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
· rozmowy z wynalazcami prof. dr hab. inż Anną Ślósarczyk,
dr inż Markiem Miśkowiczem oraz dr inż. Dariuszem Kościelnikiem
· prezentacja najnowszych patentów AGH

Kilka słów o CTT AGH
CTT AGH jest jednostką pozawydziałową AGH
działającą od marca 2007 roku. Naszym głównym
celem jest stymulowanie i ułatwianie transferu innowacyjnych technologii oraz oferty badawczej
AGH do środowiska przedsiębiorców.
W ten sposób przyczyniamy się do podnoszenia
poziomu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. CTT AGH tworzą cztery działy.
Dział Ochrony Własności Intelektualnej zajmujący się m. in.:
· przygotowywaniem wniosków patentowych
· prowadzeniem spraw przed UP RP
· doradztwem w zakresie ochrony własności intelektualnej
Dział Transferu Technologii zajmujący się:
· obsługą różnego rodzaju umów wdrożeniowych i licencyjnych
· obsługą rozliczeń przychodów uzyskiwanych
dzięki tym umowom
· doradztwem w zakresie pozyskiwania funduszy na transfer technologii

Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych
zajmujący się :
· doradztwem w zakresie pozyskiwania środków
z funduszy strukturalnych
· pomocą w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie
· pomocą w zawieraniu umów w ramach dofinansowywania projektów
Dział Współpracy z Gospodarką zajmujący
się m. in.:
·p
 romocją oferty badawczej i technologicznej
AGH dla przedsiębiorców i inwestorów
·o
 bsługę organizacyjną i formalno - prawną
przygotowania i zawierania umów o współpracy z przemysłem
· informację i doradztwo dla instytucji i osób zainteresowanych współpracą z AGH
Dyrektorem CTT AGH jest mgr inż. Tomasz Pyrć.

Partnerami CTT AGH są:
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Projekty badawcze
1.1. Technologie informacyjne
Lp.

Temat

Kierownik

Status*

1.

Opracowanie i weryfikacja komputerowych metod
badań modelowych charakterystyk błędów i wrażliwości JANUSZ GAJDA
systemów pomiarowych oraz ich elementów.

O

2.

Miary wahania napięcia w sieci elektroenergetycznej
wyznaczane z zastosowaniem transformacji Hilberta.

ANDRZEJ BIEŃ

Z

3.

Scalone wzmacniacze ładunkowe w technologii
submikronowej dla potrzeb obrazowania cyfrowego.

PAWEŁ GRYBOŚ

Z

4.

Wielokanałowy interfejs do pomiarów i stymulacji
żywych sieci neuronowych z wykorzystaniem
specjalizowanych układów scalonych.

ROBERT SZCZYGIEŁ

O

PAWEŁ GRYBOŚ

O

Wzmacniacze ładunkowe w technologiach
5.02.2010 submikronowych do zastosowań w architekturach
pikselowych dla potrzeb obrazowania cyfrowego.
* Status:
O - praca otwarta (w realizacji)
Z - praca zakończona

1.1.1. Informatyka
Lp.

Temat

Kierownik

Status*

1.

Komputerowe modelowanie walcowania wlewków
ciągłych z krzepnącym rdzeniem.

MIROSŁAW GŁOWACKI

Z

2.

Przygotowanie infrastruktury informatycznej,
opartej na systemach rozproszonych, do realizacji
badań naukowych w zakresie multimedialnego i
interaktywnego serwisu wiedzy w dziedzinie inżynieria
materiałowa.

MIROSŁAW GŁOWACKI

O

3.

Komputerowe modelowanie i wspomaganie decyzji w
inżynierii materiałowej i metalurgii oraz metody oceny
jakości modeli.

MIROSŁAW GŁOWACKI

O

4.

Wizualizacja 3D plików SWC.

ANNA ROMANOWSKAPAWLICZEK

O

5.

Komputerowe wspomaganie projektowania technologii
ciągłego odlewania stali zintegrowanej z walcowaniem
pasm.

ZBIGNIEW
MALINOWSKI

O

6.

Adaptacyjna metoda elementów skończonych w
wieloskalowych zagadnieniach mechaniki.

KRZYSZTOF BANAŚ

O

7.

Analiza, modelowanie i projektowanie wybranych klas
systemów.

TOMASZ SZMUC

O
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8.

Informatyczny model angiogenezy w litych guzach
nowotworowych wykorzystujący metody strukturalnej
analizy porównawczej z danymi doświadczalnymi.

WITOLD DZWINEL

O

9.

Narzędzia informatyczne i algorytmy symulacji i
optymalizacji.

EWA DUDEK-DYDUCH

O

10.

Agentowe metody poprawy efektywności ewolucyjnych
EDWARD NAWARECKI
technik optymalizacji wielokryterialnej.

Z

11.

Kognitywna kategoryzacja w inteligentnych systemach
informacyjnych.

MAREK OGIELA

Z

12.

Hybrydowa Inżynieria Wiedzy: Zintegrowane
narzędzia komputerowe do efektywnego wytwarzania
niezawodnego oprogramowania w oparciu o
deklaratywny model logiczny (HEKATE).

ANTONI LIGĘZA

O

13.

Algorytmy optymalizacji dyskretnych procesów
przemysłowych dużych rozmiarów oraz systemów
obsługi sieci kolejkowych. - Temat 2009r.-Metody i
algorytmy rozpoznawania i podejmowania decyzji oraz
ich wykorzystanie w systemach informatycznych.

EWA DUDEK-DYDUCH

O

14.

Komputer z wirtualną pamięcią jako nowe narzędzie
do obliczeń równoległych.

JACEK KITOWSKI

O

15.

Organizacja przetwarzania w rozproszonych systemach
komputerowych w warunkach heterogeniczności
KRZYSZTOF ZIELIŃSKI
środowisk programowych.

O

16.

Badania formalnych modeli autonomicznych agentów
w wybranych obszarach zastosowania.

ROBERT SCHAEFER

O

17.

Równoległe algorytmy automatycznej hp adaptacji
sterowane gramatyką grafową.

MACIEJ PASZYŃSKI

O

18.

Rozwój metod komputerowych do wspomaganej
skojarzonej rehabilitacji chorych po udarach mózgu.

JACEK KITOWSKI

O

19.

Metodologia wspieranej wiedzą organizacji dostępu do
danych w środowisku gridowym.

RENATA SŁOTA

O

20.

Algorytmy modelowania dynamiki pieszych w oparciu
o niehomogeniczne automaty komórkowe.

JAROSŁAW WĄS

O
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21.

Metody sztucznej inteligencji dla planowania
odpornych tras w czasie rzeczywistym.

ANTONI LIGĘZA

O

22.

Metody, narzędzia i środowiska inżynierii
oprogramowania i inżynierii wiedzy. T.2009r.Rozwijanie zastosowań formalizmów (algebry
procesów, sieci Petriego) do wspomagania
wytwarzania oprogramowania. Opracowanie
prototypowych modułów oraz zastosowania.
Opracowanie metod i implementacja środowisk
wspomagających konstrukcję systemów działających z
zastosowaniem bazy wiedzy. Automatyczna translacja
języków naturalnych na bazie wzorców.

TOMASZ SZMUC

O

23.

Algorytmy i środowiska programowe dla przetwarzania
rozproszonego oraz budowy systemów zorientowanych KRZYSZTOF ZIELIŃSKI
na usługi.

O

24.

Wspomaganie decyzji w logistyce poprzez
rozpoznawanie sytuacji i analizy wzorców z
zastosowaniem metodologii agentowych.

JAROSŁAW KOŹLAK

O

25.

Formalna metodyka realizacji systemów czasu
rzeczywistego z wykorzystaniem wizualnej obiektowej
algebry procesów.

MARCIN SZPYRKA

O

26.

System wspomagania gromadzenia,aktualizacji oraz
dystrybucji danych akustycznych.

WOJCIECH BATKO

Z

27.

Zastosowanie metod automatycznej analizy obrazów
cyfrowych do opisu petrograficznego skał.

ANDRZEJ LEŚNIAK

O

28.

Syntaktyczno-rozmyte metody rozpoznawania
obrazów wraz z zastosowaniami w naukach o ziemi i
diagnostyce-medycznej.

MARZENA BIELECKA

Z

29.

Analiza zastosowania modeli SOC oraz automatów
komórkowych do symulacji ruchu cząstek na
powierzchniach 2D i 3D.

ANDRZEJ LEŚNIAK

O

30.

Analiza środków formalnych umożliwiających
modelowanie i standaryzację cyfrowego zasobu
informacji górniczej.

ARTUR KRAWCZYK

O

31.

Opracowanie założeń i budowa systemu wymiany
informacji o odlewach i metodach ich wytwarzania.

ROMAN WRONA

Z

32.

Zintegrowana baza danych hydrochemicznych
i hydrotermalnych oraz zintegrowany system
monitorowania korozji i jej zapobiegania w polskich
systemach geotermalnych.

JACEK BANAŚ

O

33.

Modelowanie matematyczne i cyfrowe w badaniach
naukowych i zarządzaniu.

JAN DUDA

O
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34.

Wielokryterialna optymalizacja portfelowa metodami
programowania całkowitoliczbowego mieszanego.

JAN DUDA

O

35.

Ocena wydajności pozaustrojowej wspomagającej
terapii wątroby.

ALEKSANDRA JUNG

O

* Status:
O - praca otwarta (w realizacji)
Z - praca zakończona

1.1.2. Telekomunikacja
Lp. Temat

24

Kierownik

Status*

1.

Problemy usług i sieci szerokopasmowych. a)Sieci
optyczne nowej generacji, w tym zagadnienia niezawodności
takich sieci, protekcji i odtwarzania, płaszczyzny sterowania,
a także zagadnień techno-ekonomicznych. b)Integracja
technik sieciowych i wprowadzenie nowych usług. c)Sieci
bezprzewodowe 3G i 4G.

ANDRZEJ PACH

O

2.

Ocena i planowanie nowoczesnych sieci
telekomunikacyjnych pod katem świadczenia usług
zróżnicowanych jakościowo i niezawodnościowo.

ANDRZEJ JAJSZCZYK

O

3.

Problemy wdrażania szerokopasmowych usług
ROBERT CHODOREK
multimedialnych w środowisku heterogenicznych sieci IP.

O

4.

Planowanie i optymalizacja podsystemu radiowego
UMTS.

MICHAŁ WĄGROWSKI

O

5.

Optymalizacja planowania rozwoju sieci miejskich na
podstawie parametrów ekonomicznych.

JAN DERKACZ

O

6.

BRONCHOVID - Zintegrowany system wspomagający
diagnostykę badań bronchoskopowych przez cyfrową
archiwizację, semantyczne porządkowanie zapisów
wizyjnych, wykrywanie i wyszukiwanie treści istotnych
diagnostycznie oraz interaktywną wizualizację z użyciem
danych tomografii komputerowej.

TOMASZ ZIELIŃSKI

O

7.

Wpływ jakości usług transmisji (QoS) na poziom
satysfakcji użytkownika (QoE) multikastowych usług
ZDZISŁAW PAPIR
strumieniowania w środowisku heterogenicznych sieci IP.

O

8.

Problemy świadczenia usług z określoną jakością w
sieciach bezprzewodowych Manet standardu IEEE
802.11e.

ANDRZEJ PACH

O

9.

Opracowanie modelu szerokopasmowego, odpornego
na zakłócenia impulsowe modemu multimedialnego dla
domowych instalacji elektrycznych, wykorzystujacego
rzeczywiste,czasowo-częstotliwościowe rozwinięcie
Gabora oraz kodowanie LDPC.

TOMASZ ZIELIŃSKI

O
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10.

Sterowanie przeciążeniami w sieciach zorientowanych na
przepływy (FAN).

ANDRZEJ JAJSZCZYK

Z

PIOTR PACYNA

O

Optymalizacja planowania rozwoju sieci metropolitalnych
12. z uwzględnieniem zmienności parametrów
ANDRZEJ PACH
ekonomicznych w czasie.

O

Wpływ mobilności użytkowników, węzłów, sieci i domen
11. w obszarze dostępu bezprzewodowego na architekturę
sieci Internet i na usługi.

13.

Analiza sieci ad-hoc standartu IEEE 802.11 dla funkcji
EDCA w przypadku występowania stacji ukrytych.

ANDRZEJ PACH

Rozszerzenie metryk protokołu routingu OSPF z
14. bezprzewodowych sieci typu MESH o wybrane parametry KRZYSZTOF ŁOZIAK
mierzone w warstwie MAC.
15.

Analiza bezprzewodowych sieci standardu IEEE 802.11
(A/B/G) pracujących w trybie wieloprzepływnościowym.

MAREK SIKORA

O

O

O

* Status:
O - praca otwarta (w realizacji)
Z - praca zakończona

1.1.3. Elektronika
Lp. Temat

Kierownik

Status*

1.

Opracowanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych, metod
pomiarowych i algorytmów przetwarzania sygnałów w
systemach pomiarowych.

JANUSZ GAJDA

O

2.

Nano i mikrostruktury dla zastosowania w mikroelektronice.

LIDIA MAKSYMOWICZ

O

3.

Nowe wysokowydajne wielozłączowe struktury
fotowoltaiczne oparte na uwodorowanych krzemowogermanowych warstwach z gradientową przerwą wzbronioną ANDRZEJ KOŁODZIEJ
w zastosowaniu do cienkowarstwowych i monokrystalicznych
ogniw słonecznych.

O

4.

Termiczna matryca odczytowa dla niewidomych o dużej
rozdzielczości.

ANDRZEJ KOS

Z

5.

System pomiarowy o zmiennej strukturze do pomiaru
parametrów ruchu drogowego.

JANUSZ GAJDA

Z

6.

Nowe rozwiązania układowe galwanicznych izolatorów
analogowych sygnałów pomiarowych.

MICHAŁ SZYPER

Z

7.

Transmultipleksery w technice stałoprzecinkowej.

MARIUSZ ZIÓŁKO

O

8.

Implementacja w układach rekonfigurowalnych
zintegrowanego systemu bezpieczeństwa transmisji danych
o dużych przepływnościach dla potrzeb Gigabit Ethernetu.

KAZIMIERZ WIATR

O
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Struktury i układy wielowarstwowe: metaliczne,
półprzewodnikowe i magnetyczne.

9.

Opracowanie i badania podzespołów toru światłowodowego
10. pod kątem przydatności do precyzyjnej transmisji
wzorcowych sygnałów czasu.
11.

Opracowanie modelu wspomagającego proces obróbki
termicznej materiałów fotowoltaicznych.

Kodek delta z nierównomiernym próbkowaniem - do
12. rejestracji sygnałów niestacjonarnych w systemach
mobilnych.
13.

ASTER:Asynchroniczny sterownik aktywności bloków
funkcjonalnych SoC.

Radiowy system łączności głosowej i sterowania maszynami
14. dedykowanymi do ścian wydobywczych i przodków
udostępniających w węglowym górnictwie podziemnym.

TADEUSZ
PISARKIEWICZ

O

MARCIN LIPIŃSKI

O

LIDIA MAKSYMOWICZ

O

RYSZARD GOLAŃSKI

O

ANDRZEJ KOS

O

CEZARY WOREK

O

15.

Algorytmy i implementacja układów i systemów
elektronicznych.

STANISŁAW KUTA

O

16.

Bezpośrednia modulacja laserów w łączach
światłowodowych.

PRZEMYSŁAW
KREHLIK

O

WITOLD MACHOWSKI

O

MAREK MIŚKOWICZ

O

STANISŁAW KUTA

O

Niskonapięciowe analogowe bloki funkcjonalne realizowane
w oparciu o iverter CMOS w systemach VLSI. Metody
17.
projektowania, ograniczenia, struktury i architektury
układowe oraz aplikacje.
18.

Limity wydajności predykcyjnych protokołów kontroli
dostępu typu CSMA dla sieci czujników.

19. Aplikacje systemów elektronicznych.
20.

Implementacja w układach FPGA operacji
zmiennoprzecinkowych o podwójnej precyzji.

KAZIMIERZ WIATR

O

21.

Asynchroniczne przetworniki cyfrowo-analogowe oraz quasicyfrowo-analogowe.

DARIUSZ KOŚCIELNIK

O

WŁADYSŁAW
DĄBROWSKI

O

Rozwój specjalizowanych układów scalonych o
małym poborze mocy do wielokanałowej stymulacji
22.
elektrycznej i rejestracji sygnałów z komórek nerwowych
weksperymentach in-vivo.

* Status:
O - praca otwarta (w realizacji)
Z - praca zakończona
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1.2. Nowe materiały i technologie
1.2.1. Nanotechnologie
Lp. Temat

Kierownik

Status*

1.

Cienkie warstwy tlenku bizmutu wytwarzane techniką
ablacji laserowej.

SŁAWOMIR KĄC

O

2.

Rozwój technologii inżynierii powierzchni.

JAN KUSIŃSKI

O

MARIA STAROWICZ

O

MARIA RICHERT

O

3.
4.

Elektrochemiczne otrzymywanie nanocząsteczek metali i
tlenków w alkoholach z niewielkim udziałem wody.
Mechanizm zmiany struktury i zjawiska powierzchniowe
w odkształcanych i obrabianych cieplnie materiałowych.

* Status:
O - praca otwarta (w realizacji)
Z - praca zakończona

1.2.2. Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe
Lp.

Temat

Kierownik

Status*

1.

Spektroskopia mechaniczna.

LESZEK MAGALAS

O

2.

Badanie materiałów rentgenowskimi metodami
dyfrakcyjnymi.

STANISŁAW SKRZYPEK

O

3.

Badania modelowe własności retencyjnych osnowy w
narzędziowych materiałach metaliczno-diamentowych z
wykorzystaniem technik numerycznych.

ANDRZEJ ROMAŃSKI

Z

4.

Wpływ składu fazowego na optymalizację własności
mechanicznych stopu Ni-25Mo-8Cr.

MIROSŁAW WRÓBEL

Z

5.

Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do
modelowania i sterowania procesami otrzymywania
miedzi.

JAN KUSIAK

Z

6.

Wytwarzanie i charakterystyka mikrostruktury
kompozytów amorficzno-krystalicznych w stopach z
przemianą mononektyczną.

ZBIGNIEW KĘDZIERSKI

O

7.

Cienkie warstwy B-AL-Mg wytwarzane metodą ablacji
laserowej.

AGNIESZKA
RADZISZEWSKA

Z

8.

Badania kinetyki przemian fazowych i strukturalnych
wpływających na własności materiałów konstrukcyjnych
i specjalnych w aspekcie inżynierii i edukacji.

EDMUND TASAK

O

9.

Kompleksowa charakterystyka mikrostruktury
nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych i
funkcjonalnych materiałów gradientowych.

ALEKSANDRA CZYRSKAFILEMONOWICZ

O

10.

Kształtowanie struktury i własności nowoczesnych
materiałów.

MAREK BLICHARSKI

O

11.

Opracowanie wersji przedprototypowej maszyny
do obróbki powierzchniowej implantów medycznych
metodą IBAD-PLD.

JACEK ROŃDA

O
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12.

Wytwarzanie i analiza własności katalitycznych cienkich
warstw tlenkowych do zastosowania jako czujniki gazu.

AGNIESZKA KOPIA

O

13.

Charakterystyki tribologiczne oraz mechanizmy
zużywania się stopów na osnowie żelaza w ich doborze
na narzędzia stosowane w przeróbce plastycznej na
zimno.

JANUSZ KRAWCZYK

O

14.

Opracowanie modelu symulującego łańcuch produkcji
wyrobów wytwarzanych metodami plastycznej
przeróbki.

MACIEJ PIETRZYK

O

15.

Analiza procesów w metalurgii i inżynierii materiałowej z
JAN KUSIAK
wykorzystaniem zaawansowanych technik modelowania.

O

16.

Opracowanie parametrów formowania w procesach
przeróbki plastycznej wyrobów z proszku stopu Al-SiFeCu i kompozytów na jego osnowie.

MAREK WOJTASZEK

O

17.

Wpływ energii drgań ultradźwiękowych na proces
ciągnienia przez dzielone ciągadło.

JANUSZ ŁUKSZA

O

18.

Mikrostruktura i własności połączeń stopów Al
wykonanych metodą zgrzewania tarciowego z
mieszaniem materiału spoiny.

STANISŁAW DYMEK

O

19.

Wytwarzanie i właściwości plastyczne
monokrystalicznych złożonych związków
międzymetalicznych.

ALEKSANDRA CZYRSKAFILEMONOWICZ

O

20.

Modyfikacja warstwy wierzchniej wybranych stopów
metali za pomocą fali uderzeniowej, generowanej przez
impuls laserowy dużej mocy.

MAGDALENA ROZMUS

O

21.

Przemiany fazowe w stopie Ti6Al4V i ich wpływ na
wybrane własności.

JERZY PACYNA

O

ANNA ZIELIŃSKA-LIPIEC

O

STANISŁAW TURCZYN

O

22.
23.

28

Kompleksowa analiza własności i mikrostruktury
nowoczesnych materiałów stosowanych w procesach
spajania.
Inżynieria wytwarzania nowoczesnych wyrobów
walcowanych płaskich i długich.

24.

Wytwarzane techniką ablacji laserowej cienkie warstwy
tlenku kobaltu domieszkowanego wapniem i lantanem o
optymalnych własnościach elektrycznych.

ŁUKASZ CIENIEK

O

25.

Kształtowanie mikro/nanostruktury warstw
kwazikrystalicznych w celu poprawy właściwości stopów
tytanu.

TOMASZ MOSKALEWICZ

O

26.

Modyfikacja mikrostruktury i właściwości fizycznomechanicznych piaskowców poddanych zabiegowi
strukturalnego wzmacniania wybranymi impregnatami
polimerowymi.

MAREK REMBIŚ

O

27.

Zmiana wykształcenia mikrostrukturalnego i właściwości
fizycznomechanicznych wybranych piaskowców
MAREK REMBIŚ
poddanych impregnacji związkami krzemoorganicznymi.

O

28.

Otrzymywanie i właściwości fizykochemiczne tlenków
metali bloku d.

O
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29.

Tworzywa funkcjonalne na bazie gamma-alonu do
wysokotemperaturowych zastosowań optycznych.

JERZY LIS

Z

30.

Preparatyka zaawansowanych materiałów ceramicznych
i ich charakterystyka.

LUDOSŁAW STOBIERSKI

O

31.

Szkła i szkłoceramika dla zastosowań technicznych i
proekologicznych.

JAN WASYLAK

O

32.

Opracowanie polimerów przewodzących o
właściwościach mambran jonoselektywnych do
konstrukcji miniaturowych, bezobsługowych ogniw
potencjometrycznych typu „all plastik”.

JAN MIGDALSKI

Z

33.

Chemizm korozji szkieł zabytkowych w pomieszczeniach
ELŻBIETA GREINERmuzealnych i określenie warunków bezpiecznego ich
WRONA
przechowywania.

Z

34.

Opracowanie podstaw technologii wytwarzania
ekologicznego, termoizolacyjnego szkła piankowego
ogniootpornego i odpornego chemicznie o wysokich
walorach termoizolacyjnych i dźwiękochłonnych.

BERNADETA PROCYK

O

35.

Siloksany jako krzemoorganiczne prekursory materiałów
MIROSŁAW HANDKE
ceramicznych.

O

36.

Opracowanie kompozytów z włóknistych materiałów
węglowych do wzmocnienia stref ścinania w
konstrukcjach budowlanych.

JAN PIEKARCZYK

O

37.

Rola dodatków mineralnych i domieszek chemicznych
w kształtowaniu struktury i właściwości materiałów
budowlanych.

JAN MAŁOLEPSZY

O

38.

System wielofunkcyjnego analizatora
elektrochemoicznego wraz z nowoczesnymi czujnikami
do badań środowiskowych, medycznych, naukowych
oraz wspierania inżynierii chemicznej i materiałowej.

BOGUSŁAW BAŚ

O

39.

Opracowanie technologii przemysłowego wytwarzania
szkliw kompozytowych szklano-krystalicznych na
ceramiczne płytki podłogowe.

JERZY LIS

O

40.

Formowanie ceramiki metodą odlewania żelowego
„gelcasting”.

PIOTR IZAK

O

41.

Aktywacja krystalochemiczna glinożelazianów wapnia.

MAURYCY PYZALSKI

O

ANDRZEJ BOBROWSKI

O

LESZEK CHLUBNY

O

42.

43.

Opracowanie oraz badanie właściwości elektrod
węglowych modyfikowanych filmami metali i ich
zastosowaniem w elektroanalizie śladów.
Opracowanie metody otrzymywania materiałów
nanolaminatowych z układu Ti-Al-C-N o cenach
superplastycznych i badanie ich własności.

44.

Mechanizm tworzenia się inkluzji siarczku niklu w szkle
sodowo-wapniowo-krzemianowym.

JAN WASYLAK

O

45.

Kompozyty cementowe z dodatkiem modyfikowanych
mikrosfer glinkokrzemianowych do monitoringu
temperatury przegród budowlanych.

WALDEMAR PICHÓR

O
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30

46.

Nowe warianty składu i mikrostruktury tworzyw
ogniotrwałych o wydatnie obniżomnej rozszerzalności
cieplnej.

STANISŁAWA
DALCZYŃSKA-JONAS

O

47.

Metaliczne interkonektory w układzie metal/ceramika
do zastosowania w ceramicznych ogniwach paliwowych
typu PCFC.

KAZIMIERZ PRZYBYLSKI

O

48.

Badanie właściwości fotoelektrochemicznych i
fotokatalitycznych nanomateriałów na bazie TiO2.

MIECZYSŁAW RĘKAS

O

49.

Zintegrowane i bezobsługowe ogniwa
potencjometryczne do zastosowań w analizie klinicznej,
badaniach biochemicznych, ochronieni monitoringu
środowiska oraz zautomatyzowanych systemach
pomiarowych.

ANDRZEJ LEWENSTAM

O

50.

Cienkie warstwy na bazie TiO2 otrzymane metodą zolżel. Otrzymywanie, właściwości i zastosowania.

PAWEŁ SOBAŚ

O

51.

Warstwy diamentopodobne zawierajace krzem i/
lub azot, modyfikujące powierzchnię polimerów
organicznych.

KATARZYNA TKACZŚMIECH

O

52.

Kompozytowe katody dla ogniw paliwowych IT-SOFC.

KONRAD ŚWIERCZEK

O

53.

Wpływ modyfikacji składu chemicznego na utlenianie
stopów Ti-Al.

ELŻBIETA GODLEWSKA

Z

54.

Materiały ceramiczne, specjalne i ogniotrwałe oraz
surowce mineralne i odpadowe do ich produkcji.

JERZY LIS

O

55.

Wpływ mikrostruktury na rozkład naprężeń cieplnych
i odporność na kruche pękanie w ceramicznych
kompozytach ziarnistych.

GRZEGORZ GRABOWSKI

O

56.

Opracowanie wpływu składu i mikrostruktury podłoża
oraz pary wodnej w atmosferze na żaroodporność i
mechanizm utleniania oraz degradacji nowoczesnych
materiałów na warstwy wiążące (Bond Coast) w
systemach ochronnych TBC:.... z dodatkami Pt i Hf.

JERZY JEDLIŃSKI

O

57.

Szkliwa ceramiczne odporne chemicznie na temperaturę
JANUSZ PARTYKA
wypalania w zakresie 1200-1250 st.C.

O

58.

Czynniki stabilizujące barwę pigmentów
nieorganicznych.

EWA STOBIERSKA

O

59.

Opracowanie i badania właściwości kompozytu
cementowo-fosforanowego.

GRZEGORZ MALATA

O

60.

Wykorzystanie elektrochemicznych czujników
błonkowych w stripingowej analizie
chronopotencjometrycznej.

ANDRZEJ BOBROWSKI

O

61.

Fotokatalityczne i fotoelektrochemiczne właściwości
TiO2 o modyfikowanej podsieci anionowej.

MARTA RADECKA

O

62.

Opracowanie technologii formowania wyrobów z
jednofazowego węglika krzemu z zawiesin wodnych.

LUDOSŁAW STOBIERSKI

O
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63.

Opracowanie podstaw nowoczesnej technologii
ceramicznych materiałów budowlanych
wykorzystujących popioły lotne z węgla kamiennego.

JAN MAŁOLEPSZY

O

64.

Ceramiczne i kompozytowe materiały multiferroiczne.

MIROSŁAW BUĆKO

O

65.

Pokrycie barwne na szkło na bazie materiałów
hybrydowych.

MARIA BORCZUCHŁĄCZKA

O

66.

Synteza ekspansywnej matrycy anhydrytowej z
tlenkiem wapnia i glinosiarczanem wapnia. Studium
procesu ekspansji ettringitowej.

WIESŁAWA NOCUŃWCZELIK

O

67.

Protonowoprzewodzące membrany ceramiczne dla
reaktorów konwersji dwutlenku wegla do paliw
płynnych.

JANINA MOLENDA

O

68.

Szkło-krystaliczne biomateriały na bazie likwacyjnych
szkieł krzemianowo-fosforanowych.

MACIEJ SITARZ

O

69.

Badania nanokompozytów z cząstkami ceramicznymi
technikami spektroskopii oscylacyjnej.

CZESŁAWA
PALUSZKIEWICZ

O

70.

Opracowanie podstaw określania optymalnej
trwałości powłok żaroodpornych w oparciu o wyniki
badań kinetyki i mechanizmu utleniania dwu- i
trójskładnikowych stopów Ni-Pt, Co-Cr i Fe-Cr-Al.

MAREK DANIELEWSKI

O

71.

Materiały ceramiczne w układzie Ti-C-N.

LUDOSŁAW STOBIERSKI

O

72.

Badanie efektywności technik formowania
konstrukcyjnych materiałów ceramicznych w aspekcie
optymalizacji ich właściwości mechanicznych.

BEATA MACHERZYŃSKA

O

73.

Badania wpływu łupka karbońskiego na proces spiekania
JÓZEF STOLECKI
mas ceramicznych.

O

74.

Wojskowe aplikacje funkcjonalnej ceramiki, intermetali i
ich kompozytów - demonstrator technologii modułowej
LUDOSŁAW STOBIERSKI
niejednorodnej osłony balistycznej.

O

75.

Amorficzne warstwy a-SixNy: H na polikrystalicznym
krzemie osadzone plazmochemicznie.

KATARZYNA TKACZŚMIECH

O

76.

Badania nad biozgodnością nanocząsteczek węglowych
w warunkach in vivo.

STANISŁAW BŁAŻEWICZ

O

77.

Warunki pasywacji stali zbrojeniowej w betonach ze
spoiw wieloskładnikowych o dużej zawartości dodatków
mineralnych.

ANDRZEJ MAŁECKI

O

78.

Modelowy opis spiekania ceramiki węglikowej.

AGNIESZKA GUBERNAT

O

79.

Opracowanie resorbowalnych biomateriałów
polimerowych do regeneracji tkanki kostnej.

ELŻBIETA PAMUŁA

O

80.

Struktura defektów i własności transportowe CuO.

ZBIGNIEW GRZESIK

O

81.

Struktura i właściwości zeolitów i smektytów oraz
ich zastosowanie do otrzymywania nowych tworzyw
ceramicznych.

WŁODZIMIERZ
MOZGAWA

O
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82.

Elektrochemiczne przetworniki wielkości
fizykochemicznych dedykowane do badań klinicznych,
przemysłowych i ochrony środowiska (projektowanie,
wykonanie, definiowanie parametrów i adaptacja w
systemach pomiarowych).

WŁADYSŁAW KUBIAK

O

83.

Nanoskalowe procesy elektrochemiczne w układach
wieloskładnikowych.

MAREK DANIELEWSKI

O

84.

Ocena właściwości kompozytów z polimerów
termoplastycznych.

STANISŁAW BŁAŻEWICZ

O

85.

Otrzymywanie i badania strukturalne materiałów
krzemianowych, krzemianowo-fosforanowych i
fosforanowych.

MIROSŁAW HANDKE

O

86.

Technologie modyfikacji powierzchni instrumentem
racjonalnej poprawy własności użytkowych materiałówperspektywy rozwoju inżynierii powierzchni.

JERZY JEDLIŃSKI

O

87.

Zastosowanie topologii gęstości elektronowej w
opisie i analizie własności wybranych związków
metaloorganicznych.

ANDRZEJ KOLEŻYŃSKI

O

88.

Synteza fazy szklistej krzemionkowych popiołów lotnych
oraz badania zależności struktura fazy szklistej EWELINA TKACZEWSKA
aktywność pucolanowa popiołów.

O

89.

Usieciowane polisiliksany jako prekursory materialów z
układu Si-C-O.

MAGDALENA HASIK

O

90.

Badanie mechanizmu wysokotemperaturowego
utleniania stopu FeCrAl przeznaczonego na nośniki do
katalizatorów samochodowych.

JERZY JEDLIŃSKI

O

91.

Innowacyjna technologia materiałów magnezyjnocerkonowych z tlenkiem wapnia.

JACEK SZCZERBA

O

92.

Innowacyjne, bezskurczowe masy ceramiczne na
wyroby porcelanowe.

Janusz Partyka

O

93.

Innowacyjne technologie ograniczające korozję w
transporcie samochodowym wywołaną eksploatacją
biopaliw.

Zbigniew Grzesik

O

94.

Badanie i analiza metod formowania podciśnieniowego.

MARCIN ŚLAZYK

O

95.

Opracowanie formalno-kinetycznej teorii krystalizacji w
układach wielofazowych.

ANDRIY BURBELKO

O

96.

Badania regeneracji mechanicznej w zakresie średnioniskich temperatur (w zakresie-20do-30 C) jako
techniczna alternatywa regeneracji kriogenicznej.

RAFAŁ DAŃKO

O

97.

Ocena udziału objętościowego faz w stopach metodą
magnetyczną.

EDWARD TYRAŁA

O

98.

Modelowanie krzepnięcia wybranych układów
kompozytowych ze szczególnym uwzględnieniem
stopów magnezu.

JANUSZ LELITO

O
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99.

Opracowanie uogólnionego modelu numerycznego
wraz z komputerowym oprogramowaniem dla przemian
fazowych typu eutektycznego, eutektoidalnego i
ausferytycznego.

WOJCIECH
KAPTURKIEWICZ

O

100.

Opracowanie sposobów zmniejszenia ilości odpadów z
procesów odlewniczych i metod zagospodarowania tych
odpadów zgodnie z wymaganiami Uni Europejskiej w
zakresie ochrony środowiska i Najlepszymi Dostępnymi
technikami.

MARIUSZ HOLTZER

O

101.

Opracowanie składu chemicznego i technologii
wykonania obróbki cieplnej odlewanych,
monoblokowych krzyżownic do rozjazdów kolejowych
nowej generacji, łatwo spajalnych z elementami szyn.

STANISŁAW DOBOSZ

O

102.

Rola segregacji Ti, Zr i Ce w poprawie plastyczności
staliwa Cr-Ni-Nb odlewanego odśrodkowo.

JAN GŁOWNIA

Z

103.

Opracowanie modelu matematycznego i
oprogramowania komputerowego do modelowania
krystalizacji w układach wieloskładnikowych metodą
automatu komórkowego.

ANDRIY BURBELKO

O

104.

Linie przerobu syntetycznej masy formierskiej z
bentonitem.

ALEKSANDER
FEDORYSZYN

O

105.

Optymalizacja wytwarzania odlewów o
podwyższonych właściwościach użytkowych ze stopów
odlewniczych z uwzględnieniem: mechanizacji oraz
wysokowydajnychbezpiecznych, nowoczesnych i
proekologicznych technologii.

WITOLD KRAJEWSKI

O

106.

Kształtowanie powłoki cynkowej na różnej jakościowo
powierzchni wyrobów odlewanych z żeliwa
wysokojakościowego.

DARIUSZ KOPYCIŃSKI

O

107.

Badania i modelowanie przyczyn powstawania
niedolewów w supercienkościennych elementach w
próżni z nadstopów na osnowie Ni.

JÓZEF SUCHY

O

108.

Opracowanie innowacyjnego systemu analizy i oceny
jakości odlewniczej syntetycznej masy formierskiej
do zastosowania w zautomatyzowanych układach ich
sporządzania.

EUGENIUSZ
ZIÓŁKOWSKI

O

109.

Modelowanie mikro-makro krzepnięcia układu
hetrofazowego na przykładzie kompozytu na osnowie
stopu AZ91.

JÓZEF SUCHY

O

110.

Wpływ parametrów fizykochemicznych na mechanizm
i kinetykę elektrochemicznego tworzenia i osadzania
nanocząstek tlenków tytanu, żelaza i niklu w
organicznych roztworach elektrolitów.

JACEK BANAŚ

O

111.

Opracowanie analityczno-numerycznej teorii cieplnej
procesu żeliwiakowego-żeliwiaki koksowe, koksowogazowe i gazowe.

WŁADYSŁAW LONGA

O
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112.

Opracowanie technologii wytwarzania
supercienkościennych odlewów żeliwa sferoidalnego o
osnowie ausferrytycznej (SOADI).

EDWARD FRAŚ

O

113.

Badania nad wykorzystaniem spektroskopii w
podczerwieni (FTIR) do analizy materiałów stosowanych
w odlewnictwie.

MARIUSZ HOLTZER

O

114.

Odlewnicze masy formierskie IV generacji-masy
wiązane biopolimerami.

STANISŁAW DOBOSZ

O

115.

Sterowanie właściwościami odlewniczych mas
formierskich przy użyciu sieci neuronowych.

JAROSŁAW JAKUBSKI

O

116.

Zastosowanie interaktywnej bazy danych w
przygotowaniu produkcji odlewniczej.

JÓZEF SUCHY

O

117.

Badania nad opracowaniem ekologicznych spoiw do mas
BEATA GRABOWSKA
formierskich i rdzeniowych.

O

118.

Modelowanie pracy strumieniowych maszyn
formierskich.

KRZYSZTOF SMYKSY

O

119.

Optymalizacja programu badań niskocyklowej próby
zmęczeniowej.

MARIA MAJ

O

120.

Badania kinetyki procesów zachodzących w masach
formierskich i form odlewniczych.

JERZY ZYCH

O

121.

Wpływ dodatków stopowych i obróbki cieplnej
na właściwości i mikrostrukturę siluminów
nadeutektycznych.

MARCIN PIĘKOŚ

O

122.

Oddziaływanie dodatków stopowych na właściwości i
mikrostrukturę stopów miedzi z cynkiem.

JANUSZ KOZANA

O

123.

Wykorzystanie metody kwadratur różniczkowych do
rozwiązywania równania Fouriera-Kirchhoffa.

PAWEŁ ŻAK

O

124.

Nowy anizotropowy kompozyt „in situ” Ni3A1/C,
wytwarzanie, ocena właściwości i zastosowanie.

ANDRZEJ JANAS

O

125.

Nowe kompozycje polimerowe oparte na biopolimerach
pochodzenia roślinnego jako spoiwa do mas
odlewniczych.

BEATA GRABOWSKA

O

126.

Opracowanie modelu matematycznego krystalizacji z
udziałem trzech faz w układzie dwuskładnikowym z
wykorzystaniem automatu komórkowego.

ANDRIY BURBELKO

O

127.

Transformacje odkształceniowe w monokryształach
metali i stopów.

BORYS MIKUŁOWSKI

O

128.

Elektrochemiczna metoda otrzymywania warstw
kompozytowych na aluminium z zastosowaniem
okresowej zmiany kierunku przepływu prądu (PRC).

WANDA GUMOWSKA

O

129.

Przetwórstwo metali nieżelaznych. Teoria i technologia.

JÓZEF ZASADZIŃSKI

O

130.

Materiały metaliczne o nanokrystalicznych cechach
struktury.

LUDWIK BŁAŻ

O
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131.

Umocnienie roztworowe oraz wydzieleniowe
monokryształów cynku z dodatkami miedzi i tytanu.

BORYS MIKUŁOWSKI

O

132.

Nowa generacja materiałów przewodowych o silnie
rozdrobnionej strukturze z przeznaczeniem na linie
energetyczne o podwyższonej obciążalności prądowej.

HENRYK DYBIEC

O

133.

Nowa metoda mechanicznego rozdrabniania struktury w WŁODZIMIERZ
płaskich wyrobach metalicznych.
BOCHNIAK

O

134.

Strukturalny aspekt wytwarzania
wysokowytrzymałościowych stopów na osnowie metali
lekkich i miedzi.

LUDWIK BŁAŻ

O

135.

Badanie mechanizmów plastycznego płynięcia metali i
stopów nieżelaznych w aspekcie zjawisk strukturalnych.

HENRYK DYBIEC

O

136.

Innowacyjne rozwiązania technologiczne ochrony
powierzchni łopatek wentylatorów przemysłowych.

MARIA RICHERT

O

137.

Materiały węglowe, węglonośne i nieorganiczne synteza, właściwości oraz utylizacja.

JERZY JANIK

O

138.

Otrzymywanie nowej klasy materiałów węglowonieorganicznych SiC{C/SiC}.

CEZARY CZOSNEK

Z

139.

Porowate formy nanokrystaliczne proszków i ceramiki
azotku galu GaN dla nowoczesnych zastosowań w
ceramice i elektronice.

JERZY JANIK

O

* Status:
O - praca otwarta (w realizacji)
Z - praca zakończona

1.2.3. Metalurgia
Status*

Lp.

Temat

Kierownik

1.

Statystyczne własności stereologicznych charakterystyk
mikrostruktury materiałów oraz ich estymatorów.

KURT WIENCEK

O

2.

Wybrane aspekty oddziaływania ferrytu i austenitu w
procesie odkształcenia plastycznego.

JANUSZ RYŚ

O

3.

Odkształcalność i plastyczność w procesach ciągnienia.

JANUSZ ŁUKSZA

O

4.

Kształtowanie struktury i właściwości infiltrowanych
miedzią kompozytów na osnowie stali szybkotnącej.

JAN LEŻAŃSKI

Z

5.

Analiza wybranych procesów metalurgicznych z
uwzględnieniem możliwości rozwoju nowych technologii.

JAN FALKUS

O

6.

Projektowanie technologii kucia matrycowego i obróbki
cieplnej trudno odkształcalnych stopów umacnianych
wydzieleniowo.

MACIEJ PIETRZYK

O
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7.

Opracowanie i zastosowanie modelu rozwoju
mikrostruktury i własności mechanicznych stali w
procesach przeróbki plastycznej z wykorzystaniem
trójwymiarowych automatów komórkowych.

ZBIGNIEW MALINOWSKI

Z

8.

Mikrostruktura i własności spoin utwardzanych
wydzieleniowo stopów AL wykonanych metodą
zgrzewania tarciowego z mieszaniem.

MAREK BLICHARSKI

O

9.

Opracowanie parametrów wytwarzania w procesach
kucia matrycowego lekkich materiałów gradientowych z
proszku aluminium i jego stopu oraz ich własności.

ZDZISŁAW SZCZEPANIK

O

10.

Badania wpływu warunków wytwarzania na
mikrostrukturę i własności materiałów spiekanych i
kompozytów.

ANDRZEJ CIAŚ

O

11.

Identyfikacja właściwości,modelowanie i weryfikacja
strukturalna nano warstw stosowanych w materiałach o
podwyższonej biozgodności.

MACIEJ PIETRZYK

O

12.

Badania otrzymywania materiałów warstwowych z
proszków metali w procesach przeróbki plastycznej.

STEFAN SZCZEPANIK

O

13.

Wykorzystanie metod statystycznych w nadzorowaniu
i doskonaleniu procesów w metalurgii, odlewnictwie i
przeróbce plastycznej.

ANDRZEJ CZARSKI

O

14.

Zastosowanie oszczędnościowych stali do
wytwarzania wyrobów głęboko przetworzonych na
zimno,przeznaczonych do pracy w różnych środowiskach
agresywnych.

ANDRZEJ
SKOŁYSZEWSKI

Z

15.

Opracowanie nowego systemu sterowania procesem
odtleniania i rafinacji stali w kadzi w oparciu o symulację
JAN FALKUS
mieszania kąpieli metalowej i stanów równowagi układów
heterofazowych.

O

16

Opracowanie hybrydowego modelu procesu pozapiecowej
rafinacji stali do oceny wybranych technologii
JAN FALKUS
metalurgicznych.

Z

17.

Opracowanie modelu oraz symulacja komputerowa
rozwoju struktury w procesach uzyskiwania materiałów
drobnoziarnistych.

DMYTRO SVYETLICHNYY

O

18.

Badania wpływu geometrii walcowanych
monometalicznych rur obustronnie żebrowanych ze
spiralnym skręceniem wzdłużnych żeber wewnętrznych
na proces przenikania ciepła.

TADEUSZ TELEJKO

O

19.

Wybrane zagadnienia kucia dokładnego.

JAN SIŃCZAK

O

20.

Identyfikacja strumieni gazowych w wielkim piecu z
uwzględnieniem wdmuchiwania paliw zastępczych.

ANDRZEJ ŁĘDZKI

O
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21.

Badanie cieplne użebrowania konwekcyjnych
wymienników ciepła.

ANDRZEJ BUCZEK

O

22.

Minimalizacja zużycia paliwa w wielkim piecu poprzez
sterowanie ilością dodatków do dmuchu oraz jego
parametrami.

MIKOŁAJ BERNASOWSKI

O

23.

Modelowanie własności plastycznych w materiałach
ultradrobnoziarnistych.

JANUSZ MAJTA

O

24.

Modelowanie kinetyki reakcji utleniania i redukcji w
układach wielofazowych.

MIROSŁAW
KARBOWNICZEK

O

25.

Studium procesu wydłużania tulei rurowych w walcarce
skośnej typu alogator.

JAN KAZANECKI

O

26.

Identyfikacja warunków brzegowych w zagadnieniach
nagrzewania i chłodzenia materiałów.

TADEUSZ TELEJKO

O

27.

Efektywność wprowadzania dodatków stopowych w
metalurgii pozapiecowej stali.

JAN WYPARTOWICZ

O

28.

Badania możliwości odsiarczania stali kwasoodpornych w
próżni.

SEBASTIAN SOBULA

O

29.

Ekstrakcja metali nieżelaznych z metalonośnych
materiałów odpadowych. Teoria i technologia.

CZESŁAW MALINOWSKI

O

30.

Procesy azotowania plazmowego elementów spiekanych z JOANNA KARWANproszków stopowych modyfikowanych borem.
BACZEWSKA

O

31.

Rola zjawisk powierzchniowych w procesach
otrzymywania metali,ich rafinacji oraz recyklingu.

MARIAN KUCHARSKI

O

32.

Analiza procesu wyciskania zgrzewającego
trudnoodkształcalnych stopów aluminium.

JÓZEF ZASADZIŃSKI

Z

33.

Niekonwencjonalne rozwiązania konstrukcyjnotechnologiczne w procesach wielootworowego wyciskania
kształtowników z metali i stopów.

WOJCIECH LIBURA

O

34.

Elektrochemiczne badania warstw tlenkowych na tytanie i
KRZYSZTOF FITZNER
stopie Ti-PD w roztworach fizjologicznych.

Z

35.

Wpływ warunków reakcji na właściwości i morfologię jej
produktów.

KRZYSZTOF FITZNER

O

36.

Otrzymywanie materiałów na bazie metali nieżelaznych z
wykorzystaniem metod elektrochemicznych.

Wanda Gumowska

O
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Projekty badawcze
37.

Przewody napowietrzne nowej generacji wytwarzane w
zintegrowanych procesach przetwórczych.

ANDRZEJ MAMALA

O

38.

Badania wpływu stopnia umocowania odkształceniowego
i wydzieleniowego drutów ze stopu AlMgSi na ich
reologiczne własności.

BEATA SMYRAK

O

39.

Modelowanie fizyczne i matematyczne pól odkształceń
i naprężeń w procesie walcowania rur na zimno w
walcarkach pielgrzymowych nowych generacji.

JAN OSIKA

Z

ZYGMUNT KOLENDA

Z

ARTUR KAWECKI

O

40.

41.

Koszt termo-ekologiczny jako kryterium oceny
termodynamicznej i skutków ekologicznych procesów
otrzymywania aluminium, cynku i ołowiu.
Badania wpływu dodatku magnezu do miedzi na
kształtowanie elektryczno-tribologiczno-reologicznych
własności stopu o różnym stopniu umocnienia
odkształceniowego.

42.

Nowe możliwości kształtowania plastycznego wyrobów na
JAN RICHERT
oryginalnej pięciocylindrowej prasie hydraulicznej.

O

43.

Sposób stopowania stali, staliw i żeliw molibdenu,
wprowadzanym do procesu w postaci trójtlenku
molibdenu.

CZESŁAW MALINOWSKI

O

KRZYSZTOF ŻABA

O

KRZYSZTOF FITZNER

O

TADEUSZ KNYCH

O

44.

45.

46.

Badania ewolucji stanu powłoki Al-Si pod wpływem
temperatury i czasu oraz badania symulacyjne
eksploatacji wyrobów.
Określenie parametrów technologii odzysku telluru
z półproduktów oraz materiałów odpadowych
towarzyszących procesowi produkcji miedzi w HM
„Głogów”.
Miedź beztlenowa z technologii UPCAST w technice
elektronowej i bezstratnego przesyłu sygnału audiovideo.

47.

Badania tekstury i mikrostruktury mono i
polikrystalicznego Mg po odkształceniu metodą skręcania
pod wysokim ciśnieniem (High Pressure Torsion-HPT).

BORYS MIKUŁOWSKI

O

48.

Parametryzacja długoczasowej odporności cieplnej
przewodowych stopów aluminium.

TADEUSZ KNYCH

O

* Status:
O - praca otwarta (w realizacji)
Z - praca zakończona
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Projekty badawcze
1.2.4. Inżynieria biomedyczna
Lp. Temat

Kierownik

Status*

1.

Zaawansowane metody analizy, rozpoznawania i
rozumienia sygnałów biomedycznych dla potrzeb
Społeczeństwa Informacyjnego w kontekście rozwoju
telemedycyny.Temat 2009r. Analiza form w jakich
przejawia się aspekt semantyczny różnych sygnałów
biomedycznych w celu prawidłowego zdefiniowanaia
paradygmatu ich automatycznego rozumienia.

RYSZARD
TADEUSIEWICZ

O

2.

Algorytmy optymalizacji dyskretnych procesów
przemysłowych dużych rozmiarów oraz systemów obsługi
sieci kolejkowych. -Temat 2009r.- Klasyfikacja zbiorów
danych i predykcja szeregów czasowych parametrów
medycznych metodami sztucznej inteligencji.

WIESŁAW WAJS

O

3.

Opracowanie i wykonanie prototypów implantów z
materiałów resorbowalnych.

JAN CHŁOPEK

O

4.

Kompozytowe włókna węglowe modyfikowane
nanorurkami.

STANISŁAW BŁAŻEWICZ

Z

5.

Badania nad wytwarzaniem tworzyw implantacyjnych na
bazie wolastoninu.

MARTA BŁAŻEWICZ

Z

6.

Badania nad opracowaniem implantów dla okulistyki
przeznaczonych do leczenia metoda sklerotomii głębokiej.

TERESA GUMUŁA

O

7.

Badanie właściwości mechanicznych i biologicznych
resorbowalnych implantów kompozytowych w warunkach
in vitro i in vivo.

JAN CHŁOPEK

Z

8.

Opracowanie podstaw technologii przemysłowego
wytwarzania implantów kostnych nowej generacji
dla ortopedii, chirurgii twarzoczaszki, chirurgii
stomatologicznej i periodontologii.

ANNA ŚLÓSARCZYK

O

9.

Badania możliwości wykorzystania wybranych
kompozytów polimerowych w chirurgicznym leczeniu
urazów nerwów obwodowych.

JADWIGA LASKA

O

KVETOSLAVA BURDA

O

Koordynacja współpracy związanej z prowadzonymi przez
siec badaniami wspólnymi: Molekularne mechanizmy
10. oddziaływań w nanoukładach biologicznychoraz w
układach aktywnych biologicznie modyfikowanych
nanocząstkami „BIONAN”.
* Status:
O - praca otwarta (w realizacji)
Z - praca zakończona
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Projekty badawcze
1.2.5. Geoinżynieria
Lp. Temat
1.

Ocena stopnia rozluźnienia górotworu nad pustkami o
znacznych rozmiarach metodą grawimetryczną.

Kierownik
SŁAWOMIR PORZUCEK

Status*
Z

* Status:
O - praca otwarta (w realizacji)
Z - praca zakończona

1.3. Środowisko i zmiany klimatyczne
1.3.1. Inżynieria środowiska
Lp. Temat

Kierownik

Status*

1.

Wykorzystanie metod przeróbczych w inżynierii
środowiska w zakresie ochrony wód, powietrza i utylizacji
odpadów.

STANISŁAWA SANAKRYDLEWSKA

O

2.

Zastosowanie metod spektralnych w badaniach
właściwości gleb.

MARCIN CHODAK

O

3.

Badanie występowania zagrożeń wodnych dla kopalń
węgla brunatnego przy wzroście gwałtowności
ekstremalnych zjawisk meteorologicznych i
hydrologicznych.

GRZEGORZ GALINIAK

O

4.

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych jako proces
wieloaspektowy.

ANNA OSTRĘGA

O

5.

Określenie warunków stosowania techniki strzelniczej
w budownictwie,uwzględniających zapobieganie
zagrożeniom środowiska.

PAWEŁ BATKO

O

6.

Metoda oceny możliwości prowadzenia odkrywkowej
działalności górniczej oddziałującej na obszary Natura
2000.

ZBIGNIEW
KASZTELEWICZ

O

7.

Badanie współzależności zjawisk: sorpcyjnych,
dylatometrycznych i emisji akustycznej w układzie
węgiel kamienny-gazy kopalniane w aspekcie możliwości
pozyskiwania metanu z pokładów węgla i sekwestracji
ditlenku węgla.

ZOFIA MAJEWSKA

Z

8.

Stabilność termodynamiczna arsenianów ołowiu.

TOMASZ BAJDA

O

9.

Wpływ zabiegów rekultywacyjnych na mobilność ołowiu,
cynku, kadmu i arsenu w glebach zdegradowanych przez
górnictwo i hutnictwo cynkowo-ołowiowe na Górnym
Śląsku.

TOMASZ BAJDA

O

40

Newsletter Centrum Transferu Technologii AGH w Krakowie

Projekty badawcze
Badanie procesu sejsmicznego dla oceny i prognozy
10. zagrożenia sejsmicznego na terenach sejsmiczności
naturalnej i indukowanej.

STANISŁAW LASOCKI

O

Wykorzystanie zintegrowanych systemów i metod
11. pomiarowych do oceny stanu technicznego oraz
bezpieczeństwa obiektów budowlanych i inżynierskich.

ALEKSANDER
WODYŃSKI

O

12. Systemowe rozwiązania z zakresu inżynierii środowiska.

MARIAN MAZUR

O

13. Teledetekcja wód i powierzchni Ziemi.

KRYSTIAN PYKA

O

14.

Badania nad możliwością zastosowania złóż hydrofitowych AGNIESZKA WŁODYKAdo wstępnej dezynfekcji wody pitnej.
BERGIER

O

Ocena wpływu oddziaływania środowiska przemysłowego
15. i eksplatacji górniczej na bezpieczeństwo żelbetowych
kominów przemysłowych.

RAJMUND ORUBA

O

16. Oznaczenie wybranych związków farmaceutycznych.

JANUSZ GOŁAŚ

O

* Status:
O - praca otwarta (w realizacji)
Z - praca zakończona

1.3.2. Ochrona środowiska
KB

Temat

Kierownik

Status*

1.

Badanie spalania gazu ziemnego z niskoazotowym
utleniaczem.

ZOFIA KALICKA

O

2.

Analiza uwarunkowań estymacyjnych wskaźników hałasu
długookresowych.

WOJCIECH BATKO

Z

3.

Dynamiczny model rurowego wymiennika ciepła do
obliczeń projektowych i eksploatacyjnych.

DAWID TALER

O

4.

Sprzężenie wizyjne dla układów manipulacji
wewnątrzkomórkowych.

JACEK CIEŚLIK

O

5.

Zastosowanie heterogenicznych kompozycji
elastomerowych na podłożu stalowym w rozwiązaniach
konstrukcyjnych zabezpieczeń wibroakustycznych.

JAN SIKORA

O

6.

Analiza przydatności nowych idei diagnostycznych w
budowie systemów monitorujących.

WOJCIECH BATKO

O

7.

Obniżanie energochłonności wirowych pomp
odwadniających poprzez hydrauliczne kształtowanie
prerotacji zasysanej strugi.

MARIAN MIKOŚ

O
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Projekty badawcze
8.

Metodyczne podstawy gospodarowania zasobami wód
podziemnych w zmieniających się uwarunkowaniach
prawno-organizacyjnych w Polsce.

JADWIGA
SZCZEPAŃSKA-PLEWA

O

9.

Młody wulkanizm w sąsiedztwie kanionu Colca.

ANDRZEJ GAŁAŚ

O

10.

Modelowanie interakcji między wodami podziemnymi i
powierzchniowymi na wybranych przykładach.

JAROSŁAW KANIA

O

11.

Zapis zmian klimatycznych i wpływu antropopresji w
osadach jeziornych jeziora Wigry.

KATARZYNA KRÓL

O

Porównanie zanieczyszczenia środowiska metalami
12. ciężkimi na obszarach sąsiadujących ze składowiskami
odpadów przemysłowych oraz w osadach jeziornych.

EDELTRAUDA HELIOSRYBICKA

O

Kontrola jakości danych hydrogeochemicznych z
13. uwzględnieniem procesu opróbowania i analityki dla
potrzeb oceny stanu wód.

EWA KMIECIK

O

14.

URSZULA
Zmienność zawartości metali ciężkich w rdzeniach osadów
ALEKSANDERdennych Plosa Północnego (jezioro Wigry).
KWATERCZAK

O

15.

Szacowanie niepewności danych hydrogeochemicznych
wykorzystywanych do oceny stanu chemicznego GWB.

EWA KMIECIK

O

16.

Ocena intensywności procesu denitryfikacji w wodach
podziemnych.

ANNA ŻUREK

O

ANNA KLESZCZEWSKA

Z

Redukcja bioprzyswajalności Pb i As poprzez wytrącanie
17. w postaci piromorfitu i mimetytu w obecności
mikroorganizmów.
18.

Polskie geoturystyczne szlaki dla kolekcjonerów skał,
minerałów i skamieniałości.

MAREK ŁODZIŃSKI

O

19.

Remobilizacja Pb w środowisku w wyniku rozpuszczania
piromorfitu Pb5(PO4) 3C1 w obecności bakterii.

MACIEJ MANECKI

O

EDWARD POPIOŁEK

O

Zastosowanie stymulacji laserowej wybranych gatunków
21. roślin w celu zwiększenia ich przydatności dla rekultywacji JAN DOBROWOLSKI
terenów zasolonych.

O

Rozkład metali śladowych w wybranych komponentach
22. środowiska wzdłuż trasy komunikacyjnej KrakówZakopane.

EWA PANEK

O

Badania wpływu zanieczyszczeń jonami halogenowymi na
23. korozję materiałów konstrukcyjnych w stężonym kwasie
siarkowym.

BARBARA STYPUŁA

O

20. Ochrona terenów górniczych.
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24.

Badania wpływu na środowisko mieszanek bentonitowowęglowych do mas formierskich.

ARTUR BOBROWSKI

O

25.

Występowanie węglowodorów w środowisku gruntowowodnym.

LUDWIK ZAWISZA

O
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Projekty badawcze
26.

Badania właściwości fizykochemicznych materiałów
pochodzenia węglowego i nieorganicznego.

27. Badania katalityczne w ochronie środowiska.

Teresa Grzybek

O

TERESA GRZYBEK

O

Badania eksperymentalne procesów sorpcji/desorpcji na
GRAŻYNA CEGLARSKA28. węglach kamiennych i sorbentach mineralnych w aspekcie
STEFAŃSKA
ochrony środowiska.

O

Badania właściwości sorpcyjno-desorpcyjnych materiałów
29. węglowych i nieorganicznych w szerokim zakresie ciśnień
i temperatur.

ADAM NODZEŃSKI

O

ADAM NODZEŃSKI

O

Naturalna promieniotwórczość wód mineralnych i
31. swoistych Karpat Polskich a skład chemiczny i warunki
występowania tych wód.

EDWARD CHRUŚCIEL

O

Ocena wielkości strumieni gazów śladowych na
32. terenie Krakowa z wykorzystaniem pomiarów
chromatograficznych oraz sodarowych.

MIROSŁAW ZIMNOCH

O

30.

Sorpcja ditlenku węgla na węglach w obszarze
przykrytycznym.

33.

Czynniki warunkujące zawartość produktów rozpadu
promieniotwórczego 226 Ra w glebach.

PRZEMYSŁAW
WACHNIEW

O

34.

Termodynamiczny i izotopowy model eksploatacji
okresowej gazu w odwiercie Zuber I w Krynicy.

MAREK DULIŃSKI

O

* Status:
O - praca otwarta (w realizacji)
Z - praca zakończona

1.3.3. Gospodarka surowcami i odpadami
Lp. Temat

Kierownik

Status*

1.

Modelowanie kinetyki flotacji na przykładzie węgla.

MARIAN BROŻEK

2.

Optymalizacja efektów pracy wybranych układów przeróbki
surowców mineralnych przy użyciu niestandardowych
TADEUSZ TUMIDAJSKI
metod statystycznych i algorytmów genetycznych.

O

3.

Opracowanie zasad i środków tworzenia sztucznych barier
dla podziemnego składowiska odpadów niebezpiecznych w
kopalniach likwidowanych.

MACIEJ MAZURKIEWICZ

O

4.

Doskonalenie sposobów unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych.

MACIEJ MAZURKIEWICZ

O

5.

Doskonalenie procesów przeróbczych i utylizacji surowców
w oparciu o badania podstawowe z uwzględnieniem
kryteriów ekologicznych.

KAZIMIERZ TRYBALSKI

O

Z
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Projekty badawcze
6.

Wybrane problemy ekonomiki zarządzania i modelowania
procesów oraz likwidacji składowisk odpadów w przemyśle
wydobywczym.

ROMAN MAGDA

O

7.

Rozwój technik rewitalizacji terenów poprzemysłowych.

MACIEJ MAZURKIEWICZ

O

8.

Wydzielenie składników silnie rozproszonych z surowców
i odpadów mineralnych w ekstremalnie silnych polach
magnetycznych (do 10T) przy użyciu magnesu
nadprzewodnikowego typu FREE HELIUM MAGNET.

ANTONI CIEŚLA

O

9.

Geologiczne warunki występowania wód mineralnych
i swoistych Karpat polskich oraz zapadliska
przedkarpackiego z uwzględnieniem ich gospodarczego
wykorzystania i ochrony.

LUCYNA RAJCHEL

O

MAREK GAWLICKI

O

IRENA WACŁAWSKA

O

Opracowanie podstaw wykorzystania odpadów
10. energetycznych nowej generacji w budownictwie
drogowym.
11.

Materiały ceramiczne dla neutralizacji skażeń środowiska
glebowego.

Badanie mechanizmu wielokrotnej regeneracji osnowy
odzyskiwanej w zakresie niskiej i normalnej temperatury
12. obróbki regeneracyjnej z trudno regenerujących się grup
RAFAŁ DAŃKO
mas formierskich uwzględniające powierzchniowe zjawiska
adhezyjne i ich wpływ na jakość regeneratu i stan pow. odl.

O

* Status:
O - praca otwarta (w realizacji)
Z - praca zakończona

1.3.4 Zrównoważony rozwój
Lp. Temat

1.

Innowacyjne technologie w zakresie pozyskiwania,
przetwarzania, udostępniania informacji o środowisku
i wykorzystanie biotechnologii środowiskowej dla
zrownoważonego rozwoju.

* Status:
O - praca otwarta (w realizacji)
Z - praca zakończona
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Kierownik

KRYSTIAN PYKA

Status*

O

Projekty badawcze
1.4. Energia i jej zasoby
1.4.1. Technologie energetyczne
Lp. Temat

Kierownik

Status*

1.

Materiały do konstrukcji wysokotemperaturowych ogniw
paliwowych.

MIECZYSŁAW RĘKAS

O

2.

Odwracalne ogniwa litowe z kompozytową katodą na
bazie fosfooliwinu.

JACEK MARZEC

Z

3.

Opracowanie elektrolitu stałego na bazie CeO2 dla ogniw
paliwowych typu IT-SOFC, stabilnego w atmosferach
redukujących.

JANINA MOLENDA

O

4.

Wybrane zagadnienia systemów i polityki energetycznej.

TERESA GRZYBEK

O

5.

Procesy w ogniwach paliwowych-analiza mechanizmu i
kinetyki.

PIOTR TOMCZYK

O

6.

Adsorpcyjne magazynowanie masy i energii oraz
rozdzielanie mieszanin gazowych i ciekłych.

BRONISŁAW BUCZEK

O

7.

Badania technologicznych, ekologicznych i ekonomicznych
problemów rozwoju zrównoważonych systemów
ADAM GUŁA
energetycznych.

O

8.

Ekonomiczne podstawy konstrukcji modeli paliwowoenergetycznych.

WOJCIECH SUWAŁA

O

9.

Analiza techniczno-ekonomiczna procesów wytwarzania
i użytkowania paliw oraz związanych z nimi operacji
technologicznych.

ANDRZEJ STRUGAŁA

O

10.

Modelowanie i optymalizacja zaawansowanych technologii
JANUSZ SZMYD
z uwzględnieniem problemów energetycznych.

O

11.

Zjawisko konwekcji magnetycznej w różnych układach
geometrycznych.

ELŻBIETA FORNALIK

O

PIOTR TOMCZYK

O

KAZIMIERZ JELEŃ

O

12. Ogniwo paliwowe z bezpośrednim utlenieniem węgla.
13.

Analiza możliwości wykorzystania ciepła reaktorów
jądrowych w procesach technologicznych.

* Status:
O - praca otwarta (w realizacji)
Z - praca zakończona
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Projekty badawcze
1.4.2. Odnawialne źródła energii
Lp. Temat

Kierownik

Status*

1.

Ocena krajowych zasobów energii odnawialnej i ich
efektywnego wykorzystania w aspekcie ochrony
środowiska. Budowa stanowiska badawczego.

IRENEUSZ SOLIŃSKI

O

2.

Analiza geologiczna i ocena zasobów wód i energii
geotermalnej formacji mezozoicznej niecki szczecińskiej.

WOJCIECH GÓRECKI

O

3.

Analiza możliwości wykorzystania niskotemperaturowej
energii geotermalnej w laboratorium (AGH) odnawialnych WOJCIECH GÓRECKI
źródeł energii w Miękini.

O

4.

Metodyka identyfikacji potencjału cieplnego górotworu
wraz z technologią wykonywania i eksploatacji
otworowych wymienników ciepła.

ANDRZEJ GONET

O

5.

Wybrane zagadnienia technologiczno-ekonomiczne
wykorzystania wody termalnej w Uniejowie.

ANDRZEJ GONET

Z

6.

Odnawialne źródła energii w strukturze energii pierwotnej
EUGENIUSZ MOKRZYCKI
UE i Polski.

O

* Status:
O - praca otwarta (w realizacji)
Z - praca zakończona

1.5. Górnictwo
KB

Temat

Kierownik

5.0

Rozwiązywanie aktualnych problemów w górnictwie
odkrywkowym.

WIESŁAW KOZIOŁ

O

5.0

Rozwiązywanie aktualnych problemów z zakresu techniki
strzelniczej w różnych działach gospodarki.

PAWEŁ BATKO

O

* Status:
O - praca otwarta (w realizacji)
Z - praca zakończona
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Status*

Projekty badawcze
1.5.1. Technologie górnicze
Lp. Temat

Kierownik

Status*

1

Matematyczny model niszczenia struktury wewnętrznej
górotworu uwarstwionego z uwzględnieniem ciśnienia
porowego matanu.

JAN WALASZCZYK

O

2

Wpływ eksploatacji w rejonie zaburzeń tektonicznych
o dużych zrzutach na kształtowanie się zagrożenia
sejsmicznego w kopalniach Legnicko-Głogowskiego
Okręgu Miedziowego.

ZBIGNIEW BURTAN

O

3

Modelowanie dwufazowych przepływów powietrza w
wybranych wyrobiskach podziemnych.

BERNARD NOWAK

O

4

Wykorzystanie rozkładów prawdopodobieństwa w ocenie
efektywności układu kombajn-obudowa-przenośnik dla
przodków ścianowych Kopalń Węgla Kamiennego.

ANETA NAPIERAJ

O

5

Model ośrodka porowatego zbudowanego za pomocą
sieci przestrzennej komórek elementarnych o strukturze
wielobiegunnika.

WIKTOR FILIPEK

O

6

Wykorzystanie parametrów pracy zabudowanego w
wyrobiskach górniczych systemu chłodzenia powietrza
z chłodnicą wypraną jako kryterium efektywności jego
działania.

BERNARD NOWAK

O

7

Ograniczenie zagrożeń i skutków działalności górniczej w
oparciu o badania geomechaniczne.

TADEUSZ MAJCHERCZYK

O

8

Prognozowanie i zwalczanie zagrożeń w górnictwie.

ANDRZEJ ZORYCHTA

O

9

Badania aerologiczne i termiczne składowisk odpadów
kopalnianych celem prognozowania rozwoju ognisk
samozagrzewania oraz możliwości ich likwidacji.

STANISŁAW
WASILEWSKI

O

10

Analiza możliwości optymalizacji procesu projektowania
górniczego z uwzględnieniem kryterium jakości kopaliny
oraz wartości kopaliny w złożu.

WOJCIECH NAWORYTA

O

11

Opracowanie metodyki badawczej oraz urządzenia do
lokalizowania krytycznych powierzchni nieciągłości
górotworu-lokalizatora rozwarstwień.

WALDEMAR
KORZENIOWSKI

O

12

Badania stateczności wyrobisk.

WALDEMAR
KORZENIOWSKI

O
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13

Zwalczanie zagrożenia temperaturowego i metanowego w
NIKODEM SZLĄZAK
wyrobiskach górniczych.

O

14

Analiza uwarunkowań formalno-prawnych, geologicznych,
ZBIGNIEW
górniczych i ekologicznych związanych z realizacją
KASZTELEWICZ
wydobycia w kopalniach odkrywkowych i ich likwidacją.

O

15

Analiza sił wewnętrznych w obudowie stalowej łukowej
z uwzględnieniem wybranych czynników górniczogeologicznych.

KORNEL FRYDRYCH

O

16

Badania endoskopowe dla określenia jakości skał.

PIOTR MAŁKOWSKI

O

17

Eksploatacja skał trudno urabialnych w odkrywkowych
kopalniach węgla brunatnego.

ŁUKASZ MACHNIAK

O

18

Badanie i analiza czynników wpływających na propagację
drgań w otoczeniu robót strzałowych.

ANNA SOŁTYS

O

19

Metoda wyboru lokalizacji zwałowiska na przykładzie
wieloodkrywkowej kopalni węgla brunatnego.

MACIEJ ZAJĄCZKOWSKI

O

20

Zwalczanie zagrożenia temperaturowego w wyrobiskach
górniczych chłodziarkami powietrza bezpośredniego
działania.

RAFAŁ ŁUCZAK

O

21

Efektywne wykorzystanie chłodziarek powietrza
pośredniego działania do poprawy warunków
klimatycznych w wyrobiskach górniczych.

PIOTR ŻYCZKOWSKI

O

22

Rola siarki i jej bilans w procesie generowania
węglowodorów z łupków menilitowych Karpat fliszowych.

DARIUSZ WIĘCŁAW

O

23

Doskonalenie metod monitoringu i prognozowania
skutków podziemnej eksploatacji złóż kopalin
użytecznych.

RYSZARD HEJMANOWSKI

O

24

Rozwój technologii pomiarów oraz metod
geoinformatycznych dla inwetaryzacji i monitoringu
zmian na powierzchni w górotworze.

JACEK SZEWCZYK

O

25

Hydrofobizacja pyłu wapiennego dla zabezpieczeń
przeciwwybuchowych wyrobisk górniczych.

BRONISŁAW BUCZEK

O

* Status:
O - praca otwarta (w realizacji)
Z - praca zakończona
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Projekty badawcze
1.5.2. Gospodarka surowcami energetycznymi
Lp. Temat

Kierownik

Status*

1

Uwarunkowania zagospodarowania
perspektywicznych złóż węgla brunatnego na
przykładzie planowanej wieloodkrywkopwej kopalni
Gubin-Mosty-Brody.

2

System naftowy i ocena zasobów prognostycznych
utworów dolomitu głównego w płudniowo-zachodniej MACIEJ KOTARBA
części monokliny przedsudeckiej.

O

3

Modelowania procesów generowania,ekspulsji i
migracji węglowodorów w utworach starszego
paleozoiku zachodniej części syneklizy bałtyckiej.

MACIEJ KOTARBA

O

4

Naftowa analiza porównawcza utworów dolomitu
głównego i łupku miedzionośnego w wybranych
strefach basenu cechsztyńskiego.

PAWEŁ KOSAKOWSKI

O

5

Wielowariantowe ,trójwymiarowe modele
komputerowe zmienności strukturalnej,facjalnej i
petrofizycznej wybranych potencjalnych poziomów
zbiornikowych w polskich basenach naftowych.

WOJCIECH GÓRECKI

O

6

Analiza możliwości wykorzystania wód termalnych z
obszaru Niżu Polskiego do celów balneologicznychi
rekreacyjnych.

MIROSŁAW JANOWSKI

O

7

Schemat nowej technologicznej klasyfikacji
krajowego węgla brunatnego w myśl zasad
międzynarodowych.

MARIAN WAGNER

O

8

Opracowanie części aplikacji AGH dotyczącej
utworzenia Wspólnoty Wiedzy i InnowacjiZrównoważona Energia, w ramach Europejskiego
Instytutu Innowacji i Technologii.

LESZEK PREISNER

O

9

Analiza przydatności krajowej bazy węgli
kamiennych i brunatnych dla wytwarzania wodoru
z uwzględnieniem emisji ditlenku węgla w pełnym
cyklu ich pozyskania, przeróbki i konwersji.

ALEKSANDER KARCZ

O

ZBIGNIEW
KASZTELEWICZ

O

* Status:
O - praca otwarta (w realizacji)
Z - praca zakończona
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Projekty badawcze
1.5.3. Inżynieria naftowa i gazownicza
Lp. Temat

Kierownik

Status*

1

Badania nad doskonaleniem i wprowadzaniem nowych
technologii w wiertnictwie, kopalnictwie i inżynierii
złożowej.

2

Efektywne uzdatnianie niskometanowych gazów ziemnych
ANDRZEJ OLAJOSSY
w celu ich wszechstronnego wykorzystania.

Z

3

Możliwości zwiększenia efektywności wydobycia ropy
naftowej ze złóż karpackich.

O

4

Wpływ wybranych czynników chemicznych i fizycznych na
ANDRZEJ GONET
właściwości zużytych płuczek wiertniczych.

Z

5

Doskonalenie konstrukcji sprzętu wiertniczego, urządzeń
wiertniczych i eksploatacyjnych.

JAN ARTYMIUK

O

6

Badanie możliwości wykorzystania metod modelowania
komputerowego dla projektowania procesu
odmetanowania pokładów węgla w kopalniach
podziemnych.

JERZY STOPA

Z

7

Metodyka określania zailenia skał piaszczystych na
podstawie laboratoryjnych badań kąta przesunięcia
elektrycznego ich próbek w stanie powietrzno-suchym.

JANUSZ KROCHMAL

O

8

Aspekty technologiczne eksploatacji gazu ziemnego z
równoczesną sekwestracją CO2.

STANISŁAW NAGY

O

9

Zwiększenie efektywności pozyskiwania i wykorzystania
płynnych surowców energetycznych.

JERZY STOPA

O

10

Technologie wytwarzania i rozwój podziemnych
magazynów gazu i eksploatowanych złóż gazu ziemnego.

CZESŁAW RYBICKI

O

STANISŁAW STRYCZEK

STANISŁAW RYCHLICKI

O

* Status:
O - praca otwarta (w realizacji)
Z - praca zakończona

1.5.4. Geotechnika i budownictwo
Lp. Temat

50

Kierownik

Status*

1

Zastosowanie nowoczesnych metod badawczych w
budownictwie specjalnym i geotechnice.

TADEUSZ MAJCHERCZYK

O

2

Zachowanie dolomitu z LGOM w warunkach
jednoosiowych Quasi statycznych obciążeń.

JERZY CIEŚLIK

O

3

Analiza stateczności skarp i zboczy w kopalniach
odkrywkowych węgla brunatnego w oparciu o metodę
redukcji wytrzymałości na ścinanie.

MAREK CAŁA

O

4

Numeryczna analiza stanu zagrożenia tąpaniami w
rejonie zaburzeń tektonicznych.

ANTONI TAJDUŚ

O

Newsletter Centrum Transferu Technologii AGH w Krakowie

Projekty badawcze
5

Analiza numeryczna konstrukcji z gruntu zbrojonego
MICHAŁ KOWALSKI
geosyntetykami poddanych wymuszeniom dynamicznym.

O

6

Terenowe, laboratoryjne i modelowe badania
geologiczno-inżynierskie dla potrzeb różnych rodzajów
budownictwa.

HENRYK WOŹNIAK

O

7

Lessy okolic Krakowa w świetle badań geologicznoinżynierskich.

ALEKSANDRA BORECKA

O

8

Wpływ chemizmu filtrującej wody na mierzoną wartość
przepuszczalności gruntów.

RYSZARD DROŻDŻAK

O

* Status:
O - praca otwarta (w realizacji)
Z - praca zakończona

1.6. Inżynieria elektryczna i mechaniczna
1.6.1. Elektrotechnika
Lp. Temat

Kierownik

Status*

1

Teoretyczne i praktyczne problemy projektowania i
eksploatacji w elektroenergetyce.

WIESŁAW NOWAK

O

2

Elektromechaniczny wysokoobrotowy stacjonarny
magazyn energii.

STANISŁAW PIRÓG

O

3

Analiza i modelowanie układów nieliniowych.

ZBIGNIEW GALIAS

O

4

Analiza pól elektromagnetycznych w aspekcie ich wpływu
WOJCIECH KRASZEWSKI
na organizmy żywe.

O

5

Problemy jakości kształcenia inżynierów elektryków
i doskonalenie metod nauczania elektrotechniki
teoretycznej.

STANISŁAW MITKOWSKI

O

6

Numeryczna analiza pól sprzężonych.

EUGENIUSZ KURGAN

O

7

Jakość i racjonalizacja przetwarzania i użytkowania
energii elektrycznej.

MACIEJ TONDOS

O

8

Energoelektroniczne układy do poprawy warunków
zasilania.

MACIEJ TONDOS

O

9

Problemy techniczne i ekonomiczne eksploatacji
urządzeń systemów elektroenergetycznych.

WIESŁAW NOWAK

O

10

Komputerowe modelowanie układów
elektroenergetycznych.

WIESŁAW NOWAK

O

11

Wybrane problemy eksploatacji i rozwoju urządzeń i sieci
JAKUB FURGAŁ
elektroenergetycznych.

O

12

Analiza narażeń układów izolacyjnych wysokiego napięcia
JAKUB FURGAŁ
i metody oceny.

O
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13

Badania wpływu szybkozmiennych narażeń napięciowych
na inicjowanie i rozwój wyładowań niezupełnych w
układach izolacyjnych urządzeń elektroenergetycznych w BARBARA FLORKOWSKA
celu optymalizacji technologii ich produkcji i zwiększenia
niezawodności.

O

14

Modelowanie systemów fotowaltaicznych w układach
FPGA.

ROBERT STALA

O

15

Modelowanie, projektowanie i pomiary maszyn
elektrycznych w systemach napędowych, głównie w
aspekcie ich diagnostyki i optymalizacji.

ZYGFRYD GŁOWACZ

O

16

Metodyka badania funkcjonalności bezpieczeństwa
systemów automatyki budynków.

ZBIGNIEW HANZELKA

O

17

Współpraca samodzielnego generatora asynchronicznego
WACŁAW ORLEWSKI
z odbiornikiem indukcyjnym.

O

18

Zarządzanie projektami integratorskimi i wdrożeniowymi
branży Energetyki, Automatyki i Robotyki Przemysłowej.

PAWEŁ SCHMIDT

O

19

Rozproszony system monitorowania jakości dostawy
energii elektrycznej do sieci zasilającej AGH.

ZBIGNIEW HANZELKA

O

* Status:
O - praca otwarta (w realizacji)
Z - praca zakończona

1.6.2. Mechanika, eksploatacja i budowa maszyn
Lp. Temat
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Kierownik

Status*

1

Jakość, niezawodność oraz bezpieczeństwo pracy linii
urządzeń transportu linowego.

MARIAN WÓJCIK

O

2

Badania nad możliwością zastosowania nowych konstrukcji
zębów noży czerpaków dla organów urabiających koparek
kołowych do urabiania nadkładu i węgla brunatnego.

ANTONI ŁOPATA

O

3

System monitorowania stanu taśm przenośników z linkami
stalowymi.

JERZY
KWAŚNIEWSKI

Z

4

Rozwój metod badań w akustyce strukturalnej i
biomedycznej.

JERZY WICIAK

O

5

Problemy w modelowaniu oraz projektowaniu wybranych
maszyn, linii technologicznych i systemów transportowych.

MAREK HRYNIEWICZ

O

6

Diagnostyka wibroakustyczna uszkodzeń elementów
konstrukcyjnych.

LESZEK MAJKUT

O

7

Opracowanie bezobsługowej technologii kontroli stanu
betonowych obudów szybowych-projekt i wykonanie
zrobotyzowanego urządzenia kontroli stanu obudowy.

JANUSZ REŚ

Z
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8

Projekt nowych konstrukcji zębów noży czerpaków dla
organów urabiających koparek kołowych do urabiania
twardych kopalin w kopalniach węgla brunatnego.

ANTONI ŁOPATA

O

9

Opracowanie pakietu programowego dla doboru i
projektowania zmechanizowanych kompleksów ścianowych.

PIOTR
GOSPODARCZYK

O

10

Wykorzystanie stałego pola magnetycznego do pomiaru
prostoliniowości układów prowadzenia kabin dźwigów
osobowych.

JERZY
KWAŚNIEWSKI

O

11

12

Głowica nowej generacji, z narzędziami dyskowymi o
PIOTR
złożonej trajektorii ruchu, do urabiania skał zwięzłych i
GOSPODARCZYK
bardzo zwięzłych.
Analiza teoretyczna, konstrukcja i doświadczalne badania
uszczelnienia z cieczą magnetyczną w układach uszczelnienia
ZBIGNIEW SZYDŁO
w środowisku cieczy w aspekcie granicznych parametrów
pracy.

O

O

13

Wyznaczanie granicznych warunków pracy uszczelnień z
cieczą magnetorologiczną.

WŁODZIMIERZ
OCHOŃSKI

O

14

Badania nad doskonaleniem urządzeń i procesów
technologicznych oraz ochrony środowiska.

MAREK HRYNIEWICZ

O

15

Analiza warunków i możliwości rozwoju energetyki
wykorzystującej odnawialne źródła energii.

JACEK ZIMNY

O

16

Badanie procesów i sygnałów wibroakustycznych i nowe
metody przetwarzania ich wyników.

PIOTR KLECZKOWSKI

O

17

Nowe wysokosprawne rozwiązania konstrukcyjne maszyn
wirnikowych do konwersji energii mechanicznej w energię.

MARIAN MIKOŚ

O

18

Wpływ kręcenia się lin nośnych górniczych wyciągów
szybowych na trwałość zmęczeniową i inne właściwości
eksploatacyjne.

ANDRZEJ TYTKO

O

19

Nowe, efektywniejsze metody analizy i redukcji amplitud
maksymalnych w rezonansie przejściowym maszyn
wibracyjnych.

TADEUSZ
BANASZEWSKI

O

20

Opracowanie systemu diagnostycznego dla personelu badań
nieniszczących pracującego w działach o wysokim poziomie
ryzyka zawodowego (górnictwo).

JERZY
KWAŚNIEWSKI

O

21

Pneumatyczno-mechaniczny przetwornik energii.

STANISŁAW GUMUŁA

O

22

Planowanie i harmonogramowanie procesów produkcyjnych
w hucie surowcowej.

BOLESŁAW KARWAT

O

23

Modelowanie zjawisk wibroakustycznych powstających w
systemach przesyłowych największych napięć.

TADEUSZ WSZOŁEK

O

24

Estymacja niepewności wskaźników zagrożeń hałasowych
środowiska.

WOJCIECH BATKO

O

25

Optymalizacja parametrów konstrukcyjnych maszyn i
bioimplantów.

JÓZEF SALWIŃSKI

O
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26

Projektowanie i badania systemów mechanizacyjnych oraz
maszyn dla efektywnego i bezpiecznego zastosowania w
ekstremalnych warunkach górniczych.

ANTONI
KALUKIEWICZ

O

27

Nowoczesne metody badawcze i projektowe dla racjonalizacji ANTONI
procesu projektowania i eksploatacji maszyn górniczych.
KALUKIEWICZ

O

28

Wibroakustyka środowiska człowieka.

ZBIGNIEW DAMIJAN

O

29

Trwałość i niezawodność elementów maszyn, urządzeń i
konstrukcji bioinżynierskich.

JÓZEF SALWIŃSKI

O

30

Opracowanie wersji laboratoryjnej urządzenia do ciągłego
pomiaru długości skoków liny.

ANDRZEJ TYTKO

O

31

Ocena stopnia niejednorodności medium na podstawie
poruszającego się względem niego układu mechanicznego.
(Statystyczne cechy drgań układów ciągłych pod wpływem
stochastycznego wymuszenia impulsowego).

AGNIESZKA OZGA

O

32

Zastosowanie metody inwersji w analizie własności
akustycznych pomieszczeń przemysłowych.

JANUSZ
PIECHOWICZ

O

33

Prognozowanie trwałości zmęczeniowej połączeń nitowych
w konstrukcjach lotniczych z uwzględnieniem wpływu
technologii nitowania.

MAŁGORZATA
SKORUPA

O

34

Opracowanie zautomatyzowanych metod oceny stanu turbin
wiatrowych.

TOMASZ BARSZCZ

O

35

Opracowanie koncepcji zmechanizowanego,modułowego
kompleksu do urabiania, przeróbki mechanicznej i transportu ROMAN JABŁOŃSKI
i surowców mineralnych.

Z

36

Procesy wibroakustyczne w technice i środowisku.

WOJCIECH BATKO

O

37

Współczesne metody badań procesów wibroakustycznych w
układach i obiektach technicznych -analiza porównawcza.

ZBIGNIEW ENGEL

Z

38

Aspekty tribologiczne w teorii konstrukcji przenośników
zgrzebłowych rurowych.

KAZIMIERZ
FURMANIK

O

* Status:
O - praca otwarta (w realizacji)
Z - praca zakończona
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Projekty badawcze
1.6.3. Automatyka i robotyka
Lp. Temat

Kierownik

Status*

1

Komputerowy system wspomagania komunikacji dla osób
posługujących się językiem migowym.

WIESŁAW WAJS

O

2

Komputerowe sterowanie procesami przemysłowymi.
- Temat 2009r.-Metody identyfikacji i obserwacji w
diagnostyce systemów. Algorytmy sterowania systemami
nieliniowymi.

WITOLD BYRSKI

O

3

Programowe i sprzętowe przetwarzanie, analiza i
klasyfikacja cyfrowych sygnałów.

ZBIGNIEW MIKRUT

O

4

Odtwarzanie stanu systemów dynamicznych z dyskretnych
WOJCIECH MITKOWSKI
danych pomiarowych.

O

5

Zastosowania i analiza sterowanych układów
dynamicznych.

WOJCIECH MITKOWSKI

O

6

Cyfrowe systemy pomiarowo-sterujące w zastosowaniu
do robotów przemysłowych, układów fotowoltaicznych
(konwersji energii) oraz systemów i urządzeń ochrony
środowiska. -Temat 2009r.- Algorytmy generowania i
realizacji ruchu dla robotów mobilnych.

MIECZYSŁAW ZACZYK

O

7

Komputerowe sterowanie procesami przemysłowymi.
-T.2009r. - Stabilizatory o skończonym wymiarze.

WOJCIECH MITKOWSKI

O

8

Odporne algorytmy sterowania rozproszonego.

WOJCIECH GREGA

Z

9

Rekonstrukcja 3D komórek glejowych mózgu.

RYSZARD
TADEUSIEWICZ

O

10

Badanie multimodalnych pomiarów wybranych parametrów
biologicznych człowieka i ich ocena w zastosowaniu do
PIOTR AUGUSTYNIAK
wyposażenia mieszkania osoby niepełnosprawnej.

O

11

Zaawansowane algorytmy w kompleksowych systemach
sterowania.

WITOLD BYRSKI

O

12

Mechatronika w projektowaniu i eksploatacji maszyn i
urządzeń.

TADEUSZ UHL

O

13

Diagnostyka pojazdów szynowych w aspekcie podniesienia
TADEUSZ UHL
bezpieczeństwa i obniżenie kosztów ich eksplatacji.

O

14

System monitorowania i diagnostyki konstrukcji dla
konstrukcji o wysokim poziomie ryzyka awarii.

TADEUSZ UHL

O

15

Aktywny,regeneracyjny układ redukcji drgań
wykorzystujący elektromagnetyczne elementy
wykonawcze.

ANDRZEJ PODSIADŁO

O

16

Manipulacja wewnątrzkomórkowa za pomocą robota ze
sprzężeniem wizyjnym.

MACIEJ PETKO

O
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17

Nieliniowe regulatory optymalne w układach
mechatronicznych z materiałami inteligentnymi.

18

Opracowanie systemu diagnozowania jakości i parametrów
JANUSZ KOWAL
powierzchni.

O

19

Zastosowanie logiki rozmytej i sieci neuronowych w
adaptacyjnych systemach sterowania środkami transportu
klasy WSUT.

JAROSŁAW SMOCZEK

O

20

Mechatroniczne projektowanie robotów inspekcyjnych.

JÓZEF GIERGIEL

O

21

Samodostrajające się układy redukcji drgań z tłumikami
magnetoreologicznymi wykorzystujące ruch obiektu do
generacji sterującego pola magnetycznego.

BOGDAN SAPIŃSKI

O

22

Żyroskopowa platforma Video do inspekcyjnego robota
latającego.

TADEUSZ UHL

O

23

Metody automatycznego rozumienia mowy w zastosowaniu
do analizy i klasyfikacji wybranych przypadków mowy
WIESŁAW WSZOŁEK
patologicznej.

O

24

Roboty usługowe i inspekcyjne.

TADEUSZ UHL

O

25

Opracowanie metody optymalizacji masy pojazdu
szynowego z uwzględnieniem niepewności modelu.

PIOTR KUROWSKI

O

26

Adaptacyjny układ sterowania drganiami platformy
balansowej.

ANDRZEJ KOT

O

27

Opracowanie systemu do badania pomp wielotłoczkowych. JERZY STOJEK

O

28

Samowzbudzony Akustyczny System (SAS) do
monitorowania zmian naprężeń w konstrukcjach
sprężystych i górotworach.

JANUSZ KWAŚNIEWSKI

O

29

Metodyka utrzymania gotowości wielomodalnego systemu
transportowego.

JANUSZ SZPYTKO

O

30

Elementy i układy sterowania w strukturach
dynamicznych.

JANUSZ KOWAL

O

31

Technologia wykonania mikronapędu piezoelektrycznego o
dwóch niezależnych stopniach swobody do zastosowań w
obrabiarkach, robotyce i medycynie.

GRZEGORZ KARPIEL

O

32

Metody projektowania i sterowania oraz technologie dla
potrzeb automatyki.

ZENON JĘDRZYKIEWICZ

O

33

Badania eksperymentalne w Wytrzymałości Materiałów.

STANISŁAW WOLNY

O

34

Wytrzymałość materiałów oraz konstrukcji.

STANISŁAW WOLNY

O

35

Opracowanie zbioru koncepcji urządzeń wzorowanych
na sposobach poruszania się organizmów w środowisku
wodnym.

ANDRZEJ SIOMA

O
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36

Metoda wielokryterialnej optymalizacji konstrukcji
mikroukładów z uwzględnieniem niepewności
technologicznych.

ANDRZEJ KLEPKA

O

37

Układy redukcji drgań mechanicznych dla
wielowymiarowych struktur dynamicznych.

JANUSZ KOWAL

Z

38

Operacyjna analiza modalna obiektów nieliniowych w
badaniu dynamiki strukturalnej konstrukcji mechanicznych JOANNA IWANIEC
oraz jej zastosowania.

O

39

Wibroizolacja o parametrach sterowanych inteligentnie dla
obiektów mechanicznych i transportu w szczególności na
JAN TARGOSZ
skrzyżowaniach jednopoziomowych dróg samochodowych i
torowych.

Z

* Status:
O - praca otwarta (w realizacji)
Z - praca zakończona

1.7. Nauki ścisłe i przyrodnicze
1.7.1. Matematyka
Lp. Temat

Kierownik

Status*

1

Wybrane zagadnienia z teorii i zastosowań
matematycznych.

2

Zagadnienia równań różniczkowych i metod numerycznych
matematyki dyskretnej, geometrii oraz zastosowań
Marek Capiński
matematyki.

O

3

Wybrane warunki wystarczające istnienia długich cykli w
grafach.

ADAM WOJDA

Z

4

Chaos dystrybucyjny, własność specyfikacji i rozmiar
zbiorów chaotycznych.

PIOTR OPROCHA

O

5

Pakowania, rozkłady i kolorowania grafów.

MONIKA PILŚNIAK

O

6

Złożoność obliczeniowa problemów początkowych dla
równań różniczkowych zwyczajnych wyższych rzędów.

BOLESŁAW KACEWICZ

Z

7

Strukturalne własności systemów trójek Steinera.

MARIUSZ MESZKA

O

8

Specjalne kolorowania grafów.

MARIUSZ WOŹNIAK

Z

Mariusz Woźniak

O

* Status:
O - praca otwarta (w realizacji)
Z - praca zakończona
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1.7.2. Fizyka
Lp. Temat

Kierownik

Status*

1

Badania podstawowe i stosowane w dziedzinach: fizyka i
technika jądrowa oraz fizyka ciała stałego.

MAREK PRZYBYLSKI

O

2

Fizyka i technika jądrowa i ich zastosowanie w fizyce
cząstek elementarnych i fizyce medycznej.

ANDRZEJ KREFT

O

3

Eksperymentalne badania struktury i właściwości
fizycznych krystalicznych i amorficznych ciał stałych.

KRZYSZTOF
WIERZBANOWSKI

O

4

Badanie przemiany Verveya w związkach magnetytu.

ANDRZEJ KOZŁOWSKI

Z

5

Wpływ modyfikacji podłoża na separację faz w
cienkowarstwowych kompozytach zawierających
przewodzącą polianilinę.

WOJCIECH ŁUŻNY

Z

6

Prądy krytyczne i pola nieodracalności w uporządkowanych
WIESŁAW WOCH
cienkich warstwach nadprzewodników talowych.

O

7

Przemiana fazowa sigma-alfa w układzie Fe Cr.

JAKUB CIEŚLAK

O

8

Teoretyczne badania wybranych układów
międzymetalicznych w aspekcie bliskości stanu
nadprzewodzącegoi magnetycznego.

JANUSZ TOBOŁA

Z

9

Badania dynamiki elektronów w złożnych układach
międzymetalicznych z przejściem metal-pólprzewodnik w
aspekcie silnych własności termoelektrycznych.

JANUSZ TOBOŁA

O

10

Dynamika spinów w układach złożonych.

KRZYSZTOF MALARZ

O

11

Wpływ stopni atomowych podłoża na magnetyzm ultra
cienkich warstw epitaksjalnych na przykładzie układu Fe/W.

JÓZEF KORECKI

O

12

Mechanizm wydzielania tlenu z wody w procesie
fotosyntezy.

KVETOSLAVA BURDA

O

13

Stuktura układów o gigantycznej komórce elementarnej
na przykładzie stopu Mg-Al.

JANUSZ WOLNY

O

14

Badanie wpływu potencjału uwięzienia i zewnętrznego
pola elektrycznego na oddziaływanie wymienne pomiędzy
elektronami w sprzężonych kropkachkwantowych.

JANUSZ ADAMOWSKI

O

15

Obniżona symetria translacyjna a lokalne właściwości
magnetyczne w epitaksjalnych nanostrukturach Fe.

TOMASZ ŚLĘZAK

O

16

Zastosowanie zaawansowanych metod obliczeniowych
i komputerowych w modelowniu struktury i własności
fizycznych materii skondensowanej.

STANISŁAW BEDNAREK

O

17

Właściwości elektronowe i magnetyczne złożonych tlenków
metali przejściowych badane metodami spektroskopii
MARCIN SIKORA
rentgenowskiej.

* Status:
O - praca otwarta (w realizacji)
Z - praca zakończona

58

Newsletter Centrum Transferu Technologii AGH w Krakowie

O

Projekty badawcze
1.7.3. Chemia
Lp. Temat

Kierownik

Status*

1

Teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania
adsorbentów w procesach przemysłowych i ochronie
środowiska.

LESZEK CZEPIRSKI

O

2

Modele procesów sorpcji w materiałach porowatych i ich
weryfikacja.

JANINA MILEWSKADUDA

O

3

Kinetyka i mechanizm reakcji elektrody tlenowej w
warunkach pracy ogniwa paliwowego z elektrolitem
PIOTR TOMCZYK
stałym z tlenku ceru domieszkowanego tlenkiem gadolinu.

O

* Status:
O - praca otwarta (w realizacji)
Z - praca zakończona

1.7.4. Geodezja
Lp. Temat

Kierownik

Status*

1

Geomatyka dla potrzeb nauki, gospodarki i administracji.

JÓZEF CZAJA

O

2

Wpływ geologicznych uwarunkowań na przebieg procesu
deformacji eksploatowanego górotworu solnego.

ZBIGNIEW
SZCZERBOWSKI

O

3

Geodezyjny monitoring przemieszczeń powierzchni nad
krawędzią eksploatacji górniczej z zastosowaniem technik
telemetrycznych.

MIECZYSŁAW JÓŹWIK

O

4

Modelowanie wpływu zmian użytkowania na wielkość
ładunku osadów potencjalnie akumulowanych
w zbiornikach retencyjnych z wykorzystaniem
wieloczasowych obrazów teledetekcyjnych i systemów
informacji geograficznej.

TOMASZ PIROWSKI

O

5

Optymalizacja oceny zagrożenia obiektów budowlanych na RYSZARD
terenach górniczych przy wykorzystaniu logiki rozmytej.
HEJMANOWSKI

Z

6

Badanie zmian przestrzennych struktury użytkowania
i funkcji krajobrazu w oparciu o wieloczasowe obrzy
teledetekcyjne jako wsparcie dla planowania krajobrazu.

WOJCIECH DRZEWIECKI

O

7

Automatyzacja wyznaczania imperfekcji kształtu
wysmukłych budowli oparta o komputerową analizę zdjęć
cyfrowych o znanej orientacji przestrzennej.

JERZY BERNASIK

Z

8

Modele estymacji rynkowej lub katastralnej wartości
nieruchomości zurbanizowanych oraz nieruchomości
rolnych i leśnych.

PIOTR PARZYCH

Z

9

Przestrzenny opis pogórniczych zmian powierzchni terenu
w aspekcie zagrożenia obiektów powierzchniowych.

TOMASZ STOCH

O

Newsletter Centrum Transferu Technologii AGH w Krakowie 59

Projekty badawcze
10

Opracowanie zasad ilościowego określania właściwości
cieplnych przegród budowlanych z wykorzystaniem
techniki termowizyjnej.

ALINA WRÓBEL

O

11

Algorytmy wyceny nieruchomości przemysłowych w
aspekcie międzynarodowych standardów.

JÓZEF CZAJA

O

12

Modelowanie kształtu dachów budynków na podstawie
danych z lotniczego skaningu laserowego.

KRYSTIAN PYKA

O

13

Asymetria pogórniczych deformacji powierzchni a model
procesu według S.Knothego.

JANUSZ OSTROWSKI

O

14

Monitoring wpływów eksploatacji górniczej na liniowe
obiekty komunikacyjne w aspekcie bezpieczeństwa
powszechnego.

JANUSZ OSTROWSKI

O

15

Ocena poziomu ufności norm ISO 17123 w aspekcie
praktycznych wyników obserwacji.

ALOJZY DZIERŻĘGA

O

16

Wykorzystanie wysokorozdzielczych obrazów dla potrzeb
tworzenia map pokrycia obszarów miejskich.

BEATA HEJMANOWSKA

O

* Status:
O - praca otwarta (w realizacji)
Z - praca zakończona

1.7.5. Geologia i geofizyka
Lp. Temat

60

Kierownik

Status*

1

Badania mineralogiczne, petrograficzne oraz geochemiczne
w rozwiązywaniu zagadnień geologicznych surowcowych,
TADEUSZ RATAJCZAK
ekologicznych i technologicznych.

O

2

Paleotektoniczne uwarunkowania powstania skał
macierzystych w jurze i wczesnej kredzie Karpat
Zewnętrznych.

JAN GOLONKA

Z

3

Kompleksowe badania geologiczne i środowiskowe
orogenów alpejskich i sąsiednich platform.

TADEUSZ SŁOMKA

O

4

Minerały wtórne w podkrakowskich skałach magmowych.

MARIOLA MARSZAŁEK

O

5

Wykształcenie facjalne i mikrofacjalne oraz warunki
osadów górnej jury Gór Krymskich na przykładzie
wybranych fragmentów masywów Jałtańskiego Aj-Petri.

MARCIN KRAJEWSKI

O

6

Wiek i charakter niezgodności Torellian na obszarze Ziemi
Wedel Jarlsberga na Spitsbergenie.

JERZY CZERNY

Z

7

Nowa metodyka przetwarzania silnie zakłóconych danych
magnetotellurycznych z wykorzystaniem metod sztucznej
inteligencji.

ANDRZEJ LEŚNIAK

Z

8

Ewolucja paleogeotermiczna basenu węglonośnego Sabero
(strefa kantabryjska, NW Hiszpania).

DARIUSZ BOTOR

Z
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9

Geologiczne rozpoznanie ośrodka skalnego na podstawie
profilowań geofizyki otworowej przy wykorzystaniu metod
statystycznych.

MONIKA KAŹMIERCZUK

Z

10

Rozwój sedymentologiczno-facjalny, potencjał
węglowodorowy oraz analizy geologiczno-gospodarcze i
środowiskowe formacji paleozoicznych, mezozoicznych i
kenozoicznych.

JACEK MATYSZKIEWICZ

O

11

Rozwój modeli i metod informatycznych w naukach o ziemi
ANDRZEJ LEŚNIAK
i środowisku.

O

12

Geologia i gospodarowanie złożami surowców mineralnych. ADAM PIESTRZYŃSKI

O

13

Rozpoznanie historycznych nawarstwień i podziemnej
infrastruktury Krakowa,Kazimierza i ich przedmieść w
MARTA WARDAS
nawiązaniu do rewaloryzacji zabytków i 750rocznicy lokacji
miasta.

O

14

Trasy geoturystyczne i waloryzacja geoturystyczna miast i
obszarów o wybitnych walorach krajobrazowych-świata.

JAN GOLONKA

O

15

Analiza przestrzenna zmienności złóż kruszyw naturalnych
w Karpatach.

BEATA FIGARSKAWARCHOŁ

O

16

Kompleksowa ocena parametrów na podstawie profilowań
geofizyki otworowej oraz innych danych geofizycznych i
geologicznych dla modelowania skał zbiornikowych.

JADWIGA JARZYNA

O

17

Procesy diagenezy w wapieniach polskich Karpat fliszowych
JACEK MATYSZKIEWICZ
i Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej.

O

18

Zadanie proste i odwrotne w wybranych metodach
geoelektrycznych z uwzględnieniem inwersji połączonej.

ADAM CICHY

O

19

Zastosowanie metod geofizycznych do badania migracji
zanieczyszczeń ze składowisk odpadów górniczych.

SYLWIA TOMECKASUCHOŃ

O

20

Stratygrafia najmłodszych utworów karbonu w rejonie
Byczyny koło Jaworzna (Górnośląskie Zagłębie Węglowe).

IRENEUSZ LIPIARSKI

O

21

Procesy i warunki sedymentacji wapieni tylawskich
w oligocenie Karpat zewnętrznych (ze szczególnym
uwzględnieniem polskiej części Karpat).

GRZEGORZ HACZEWSKI

O

22

Pochodzenie,wykorzystanie i ocena materiałów kamiennych
użytych w rzemiośle,budownictwie i sztuce Beskidów
JAN BROMOWICZ
Środkowych i Wschodnich.

Z

23

Badania diagenetyczne i strukturalne w rekonstrukcji
procesów tektonicznych.

ANNA ŚWIERCZEWSKA

O

24

Węgiel autochtoniczny i rozproszony materiał organiczny
we fliszu KARPAT ZACHODNICH i PIENIN.

MARIAN WAGNER

O
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25

Naftowa analiza porównawcza utworów dolomitu głównego
PAWEŁ KOSAKOWSKI
w wybranych strefach basenu cechsztyńskiego.

O

26

Opis przestrzeni porowej dolnokredowych piaskowców
zbiornikowych grupy średniej z rejonu Krosno-Sanok
(Karpaty zewnętrzne) przy zastosowaniu rachunku
fraktalowego i komputerowej analizy obrazu.

GRAŻYNA STAŃCZAK

O

27

Połączenie atrybutów akustycznych obrazów falowych
z atrybutami sejsmicznymi w kontekście powiązania
informacji o ośrodku geologicznym otrzymywanej na
podstawie profilowań akustycznych geofizyki wiertniczej i
powierzchniowych badań sejsmicznych.

KAMILA WAWRZYNIAK

O

28

Badania inkluzji w chlorkowych utworach epigenetycznych. TOMASZ TOBOŁA

O

29

Znaczenie założonych spękań dla jakości kruszywa
łamanego i ich petrograficzna interpretacja.

O

30

Regionalna ocena geotechnicznych właściwości gruntów
południowo-wschodniej Polski na podstawie sondowań oraz STANISŁAW RYBICKI
kontrolnych badań laboratoryjnych.

O

31

Kamienie szlachetne i ozdobne Afganistanu.

LUCYNA NATKANIECNOWAK

O

32

Zastosowanie metody georadarowej do lokalizacji anomalii
o stochastycznym rozkładzie w ośrodku geologicznym.

TOMISŁAW
GOŁĘBIOWSKI

O

33

Odtwarzanie przypowierzchniowych niejednorodności
ośrodka na drodze jednoczesnej inwersji tomograficznej fal ZBIGNIEW KASINA
refragowanych i czołowych.

O

34

Minerały warstwowe jako prekursory mezoporowatych
nanostuktur krzemionkowych.

KRZYSZTOF
BAHRANOWSKI

O

35

Badania geodynamiczne polskiego segmentu zewnętrznych
JANUSZ MADEJ
Karpat Zachodnich.

O

36

Rozwój technik pomiarowych, przetwarzania i interpretacji
cyfrowych danych georadarowych.

TOMISŁAW
GOŁĘBIOWSKI

O

37

Cykliczne badania biegu wiekowego pola magnetycznego
na profilach Zgorzelec-Wiżajny i Parczew-Chełm.

GRZEGORZ BOJDYS

O

38

Geofizyka w geologii, górnictwie i ochronie środowiska doskonalenie metod.

MARIA BAŁA

O

39

Metamorfizm węgla w górnokarbońskim złożu węgla
kamiennego La Magdalena (NW Hiszpania).

DARIUSZ BOTOR

O
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40

Badanie podatności magnetycznej utworów
przypowierzchniowych pod kątem pozyskania informacji o
stanie środowiska.

41

Wpływ kompakcji na architekturę facjalną późnojurajskiego
JACEK MATYSZKIEWICZ
basenu z obszaru Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

O

42

Kompleksowe modelowanie zmian rezystancji elektrycznej
próbek skalnych poddanych naprężeniom.

SYLWIA TOMECKASUCHOŃ

O

43

Wykorzystanie słabych zjawisk sejsmicznych z wybranych
rejonów kopalni miedzi do oceny stanu zagrożenia
występowaniem silnych wstrząsów górniczych.

EWA TAKUSKAWĘGRZYN

O

JADWIGA JARZYNA

O

* Status:
O - praca otwarta (w realizacji)
Z - praca zakończona

1.8. Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne
Lp. Temat
1

Kierownik

Efektywność i zarządzanie w górnictwie surowców
skalnych.

ZDZISŁAW GAŁAŚ

Status*
O

* Status:
O - praca otwarta (w realizacji)
Z - praca zakończona

1.8.1. Zarządzanie i marketing
Lp.

Temat

Kierownik

Status*

1

Opracowanie zintegrowanego systemu zarządzania
produkcją w kopalniach węgla kamiennego.

ROMAN MAGDA

2

Wstępne opracowanie możliwości wykorzystania metod
taksonomicznych na potrzeby analizy kondycji finansowej MARTA SUKIENNIK
kopalń węgla kamiennego.

O

3

Opracowanie systemu informatycznego wspomagania
zarządzania technicznymi środkami produkcji w
górnictwie węgla kamiennego.

JAN JASIEWICZ

O

4

Badanie regionalnego zróżnicowania poziomu popytu na
węgiel kamienny w segmencie odbiorców indywidualnych
w Polsce i jego wykorzystanie do budowy strategii
dystrybucji wielozakładowego przedsiębiorstwa
górniczego.

PAWEŁ BOGACZ

O

Z
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5

Wieloaspektowość strategii rozwoju przemysłu górniczego
BARBARA KOWAL
oraz narzędzia jej implementacji.

O

6

Zarządzanie kosztami w cyklu życia projektu górniczogeologicznego.

ARKADIUSZ KUSTRA

O

7

Opracowanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi
regionu dla potrzeb przemysłu wydobywczego.

MIECZYSŁAW ŚLÓSARZ

O

8

Algorytmy optymalizacji dyskretnych procesów
przemysłowych dużych rozmiarów oraz systemów
obsługi sieci kolejkowych.-T.2009r.-Optymalizacja
sieci kolejkowych i zastosowanie algorytmów
sztucznej inteligencji do problemów optymalizacji
kombinatorycznej.

BOGUSŁAW FILIPOWICZ

O

9

Marketing produktu i wybrane aspekty zarządzania
produkcją.

WIESŁAW
WASZKIELEWICZ

O

10

Analiza wybranych aspektów zmian strukturalnych we
współczesnych gospodarkach.

MARIANNA KSIĘŻYK

O

11

Modele i algorytmy podejmowania decyzji w zarządzaniu
produkcją i usługami.

TADEUSZ SAWIK

O

12

Modele i algorytmy wspomagania decyzji w zarządzaniu.

ANDRZEJ OSYCZKA

O

13

Marketingowe aspekty rozwoju procesów obsługowych
przedsiębiorstw.

Andrzej Podobiński

O

14

Rola i znaczenie technicznych systemów bezpieczeństwa
w stanach kryzysowych.

LECH BUKOWSKI

O

15

Zarządzanie logistyczne złożoną organizacją
wielofunkcyjną na przykładzie AGH.

LECH BUKOWSKI

O

16

Aspekty społeczne i prawne stosowania alternatywnych
sposobów zatrudnienia.

LIDIA ZBIEGIEŃMACIĄG

O

17

Metody optymalizacji dyskretnej w zarządzaniu
łańcuchami dostaw.

TADEUSZ SAWIK

O

18

Zastosowanie metod eksploracji procesów we
wspomaganiu decyzji operacyjnych w małych i średnich
przedsiębiorstwach produkcyjnych.

PIOTR ŁEBKOWSKI

O

19

Identyfikacja dysfunkcji w organizacji. Poszukiwanie
dobrych praktyk.

LIDIA ZBIEGIEŃMACIĄG

O

20

Modelowanie i symulacja procesów logistycznych z
wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji.

LECH BUKOWSKI

O

21

Zastosowanie nowoczesnych metod matematycznych i
technik komputerowych w zarządzaniu.

ANDRZEJ OSYCZKA

O

22

Marketing jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa w
warunkach gospodarki rynkowej.

ANDRZEJ PODOBIŃSKI

O
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23

Rozwój polskiej energetyki w dostosowaniu do wymogów
Unii Europejskiej.

ZBIGNIEW ŁUCKI

O

24

Społeczna odpowiedzialność biznesu.

LIDIA ZBIEGIEŃMACIĄG

O

25

Problematyka rozwouju przedsiębiorstw krajowych w
świetle celów polityki Unii Europejskiej.

MARIUSZ KUDEŁKO

O

26

Modele i metody optymalizacji oraz techniki ich
implementacji, dla zadań planowania operacyjnego w
łańcuchach dostaw.

WALDEMAR
KACZMARCZYK

O

* Status:
O - praca otwarta (w realizacji)
Z - praca zakończona

1.8.2. Ekonomia
Lp. Temat

Kierownik

Status*

1

Analiza możliwości poprawy efektywności ekonomicznofinansowej kopalń odkrywkowych skalnych surowców
drogowych.

ZDZISŁAW GAŁAŚ

Z

2

Metodyka szacowania godziwej wartości złoża
węglowodorów.

ALICJA BYRSKA-RĄPAŁA

O

3

Czynniki zmian strukturalnych w gospodarce narodowej
Polski.

LESZEK PREISNER

O

4

Ocena uwarunkowań i funkcjonowania wybranych
sektorów gospodarki polskiej na tle krajów UE.

MARIANNA KSIĘŻYK

O

5

Ekonomiczne, finansowe i środowiskowe aspekty
transformacji gospodarki w Polsce.

LESZEK PREISNER

O

* Status:
O - praca otwarta (w realizacji)
Z - praca zakończona
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1.8.3. Społeczeństwo informacyjne
Lp.

Temat

Kierownik

Status*

1

Zastosowanie ekologicznej oceny cyklu życia (LCA) do
tworzenia zintegrowanych strategii gospodarki odpadami
w warunkach niepewności z użyciem symulacji Monte
Carlo.

BOGUSŁAW BIEDA

O

2

Nowe modele matematyczne, techniki komputerowe
i algorytmy podejmowania decyzji w zarządzaniu
łańcuchami dostaw.

PIOTR ŁEBKOWSKI

O

3

Niezawodność i bezpieczeństwo transportu
zaopatrzeniowego w energetyce cieplnej na przykładzie
wybranych elektrociepłowni.

LECH BUKOWSKI

O

4

Szanse i wyzwania w zarządzaniu i komunikacji
społecznej.

WANDA TAKUSKA-MRÓZ

O

* Status:
O - praca otwarta (w realizacji)
Z - praca zakończona

1.8.4. Socjologia, psychologia i filozofia
Lp. Temat

Kierownik

Status*

1

Duchowość w ujęciu filozoficznym, kulturoznawczym i
socjologiczym.

IGNACY FIUT

O

2

Warunki życia i aktywność społeczna studentów
niepełnosprawnych AGH. Postawy pracowników i
studentów AGH wobec osób niepełnosprawnych.

BARBARA GĄCIARZ

O

3

Procesy przemian w zyciu gospodarczym,edukacji
i kulturze w Europie Środkowo-Wschodniej i ich
odzwierciedlenie w socjologii.

JANUSZ MUCHA

O

* Status:
O - praca otwarta (w realizacji)
Z - praca zakończona

1.8.5. Nauki polityczne i historyczne
Lp. Temat

Kierownik

1

ANNA SIWIK

Przemiany społeczno-polityczne w XX i XXI wieku.

* Status:
O - praca otwarta (w realizacji)
Z - praca zakończona
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Patenty
Podział z uwzględnieniem grup tematycznych:
2.1. Technologie informacyjne
2.1.1. Informatyka
2.1.2. Telekomunikacja
2.1.3. Elektronika
◦ Układ węzła sieci lokalnej systemu sterowania rozproszonego Nr patentu 195 329
◦ Sposób chłodzenia cyfrowego układu scalonego Nr patentu 204 055

2.2. Nowe materiały i technologie
•

Sposób otrzymywania mikro-i nanocząstek tlenków metali Data otrzymania
patentu 7.10.2009

2.2.1. Nanotechnologie
◦ Nanostrukturalny materiał termoelektryczny i sposób wytwarzania
nanostrukturalnego materiału termodynamicznego Nr patentu 195 839

2.2.2. Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe
◦ Środek uszczelniający do betonu Nr patentu 167 580
◦ Krzemianowe szkło nawozowe Nr patentu 185 229
◦ Masa do wytwarzania autoklawizowanego materiału budowlanego Nr patentu 185 500
◦ Ekologiczna masa do rekonstrukcji obiektów zabytkowych Nr patentu 191 390
◦ Masa do rekonstrukcji obiektów zabytkowychNr patentu 191 410
◦ Szkło sensorowe do badania zjawisk korozyjnychNr patentu 192 857
◦ Ogniotrwała masa betonowa Nr patentu 192 859
◦ Masa na wyroby wapienno-piaskowe o podwyższonej wytrzymalości Nr patentu 198 350
◦ Spoiwo mieszane Nr patentu 199 020
◦ Mineralny tynk renowacyjny Nr patentu 199 518
◦ Sposób otrzymywania materiału konstrukcyjnego z proszków żelaza i glinu Nr
patentu 202 304
◦ Sposób otrzymywania proszków kompozytowych w układzie stabilizowany Zr02TiB2 Nr patentu 203 374
◦ Sposób otrzymywania glino-siarczanowo-wapniowych dodatków do cementu Nr
patentu 204 633
◦ Sposób otrzymywania dodatków do cementu Nr patentu 204 634

2.2.3. Metalurgia
◦ Sposób wytwarzania rur obustronnie żebrowanych oraz narzędzie do wytwarzania
rur obustronnie żebrowanych Nr patentu 183 520
◦ Sposób badania procesu utwardzania mas formierskich lub rdzeniowych ze
spoiwem Nr patentu 192 202
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◦ Sposób przetwarzania odpadów hutniczych Nr patentu 195 655
◦ Podajnik materiałów sypkich z powierzchniowo-warstwowym rozprowadzeniem
materiału, zwłaszcza granulowanego wsadu pieca szybowego Nr patentu 203 633
◦ Obrotowa głowica do barbotażowej rafinacji metali Nr patentu 203 669
◦ Sposób wytwarzania węglikostali Nr patentu 204 430
◦ Urządzenie do termicznego oczyszczania złomu metalowego, zwłaszcza złomu
aluminium. Nr patentu 204 601
◦ Środek do rafinacji ciekłego aluminium lub jego stopów Nr patentu 204 889
◦ Sposób wykonywania pachwinowego złącza lutowanego, zwłaszcza wewnątrz
liniowych profili zamkniętych. Nr patentu 204 916
◦ Zestaw modyfikująco-filtrujący do ciekłego żeliwa Nr patentu 205 125

2.2.4. Inżynieria biomedyczna
◦ Sposób wytwarzania hydroksyapatytowych granul Nr patentu 168 078
◦ Kompozytowe tworzywo implantacyjne i sposób wytwarzania kompozytowego
tworzywa implantacyjnego Nr patentu 189 123
◦ Sposób otrzymywania stabilnych roztworów do osadzania cienkich warstw
nanostrukturalnego materiału termoelektrycznego fosforanów wapnia Nr patentu
190 484
◦ Sposób wytwarzania bioceramicznego nośnika leków Nr patentu 190 485
◦ Sposób wytwarzania wysokoreaktywnych proszków fosforanów wapnia Nr patentu
190 486
◦ Sposób otrzymywania kompozytowego preparatu implantacyjnego Nr patentu
194 711
◦ Sposób wytwarzania biomateriałów ceramicznych o podwyższonej bioaktywności.
Nr patentu 195 132
◦ Sposób otrzymywania naturalnego hydroksyapatytu z kości zwierzęcych Nr
patentu 202 549
◦ Sposób otrzymywania naturalnego hydroksyapatytu z kości zwierzęcych Nr
patentu 203 328
◦ Sposób wytwarzania materiału na implanty do rekonstrukcji tkanki chrzęstnej Nr
patentu 204 065
◦ Sposób wytwarzania implantów węglowych z aktywną biologicznie powierzchnią
dla chirurgii kostnej, patentu udzielono dnia 6/11/2009

2.2.5. Geoinżynieria
2.3. Środowisko i zmiany klimatyczne
2.3.1. Inżynieria środowiska
◦ Sposób przetwarzania odpadów hutniczych Nr patentu 195 655
◦ Sposób prowadzenia procesu adsorpcyjnego w złożu stałym z ograniczoną
fluidyzacją. Nr patentu 202 307
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2.3.2. Ochrona środowiska
◦ Sposób przetwarzania odpadów hutniczych Nr patentu 195 655
◦ Sposób prowadzenia procesu adsorpcyjnego w złożu stałym z ograniczoną
fluidyzacją. Nr patentu 202 307
◦ Sposób wiązania metali ciężkich z odpadów przemysłowych Nr patentu 177 443
◦ Układ do aktywnej redukcji hałasu Nr patentu 188 803
◦ Sposób usuwania toksycznych związków organicznych ze środowisk mineralnych
Nr patentu 196 050
◦ Sposób oczyszczania gruntów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi
Nr patentu 196 123
◦ Sposób wytwarzania katalizatora do pełnego utleniania zanieczyszczeń
organicznych zawierających chlor Nr patentu 199 571
◦ Sposób oczyszczania odpadowych wód koksowniczych z inhibitorów
biodegradalnych. Nr patentu 199 636

2.3.3. Gospodarka surowcami i odpadami
◦ Sposób prowadzenia procesu adsorpcyjnego w złożu stałym z ograniczoną
fluidyzacją. Nr patentu 202 307
◦ Sposób wytwarzania katalizatora do pełnego utleniania zanieczyszczeń
organicznych zawierających chlor Nr patentu 199 571

2.3.4 Zrównoważony rozwój
2.4. Energia i jej zasoby
2.4.1. Technologie energetyczne
2.4.2. Odnawialne źródła energii
2.5. Górnictwo
2.5.1. Technologie górnicze
◦ Lina stalowa do zaplatania z rdzeniem metalowym Nr patentu 165 920
◦ Urządzenie do wytrącania energii kinetycznej naczyń wyciągowych w belkach
odbojowych Nr patentu 170 049
◦ Sposób wypełniania pustych przestrzeni górotworu Nr patentu 170 267
◦ Hydrauliczne urządzenie napinająco-transportujące Nr patentu 170 369
◦ Mieszanina do wypełniania i uszczelniania pustych przestrzeni górotworu Nr
patentu 171 213
◦ Sposób wytwarzania wykładzin kół pędnych z elastomerów Nr patentu 174 662
◦ Urządzenie do pomiaru prostoliniowości przemieszczania się ruchomych obiektów
w przestrzeni i/lub do pomiaru prostoliniowości rozmieszczenia obiektów stałych
Nr patentu 185 472
◦ Uchwyt noża styczno-obrotowego organu urabiającego maszyn górniczych Nr
patentu 193 576
◦ Sposób wydzielania metanu z gazów kopalnianych Nr patentu 193 636
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◦ Samojezdne urządzenie dźwigowe do prac przeładunkowych w górnictwie
podziemnym Nr patentu 194 773
◦ Wózek do hamowania platformy do transportu szynowego Nr patentu 195 160
◦ Hamulec bezpieczeństwa do kołowrotu linowego Nr patentu 195 322
◦ Złącze podawarki kombajnu chodnikowego z podajnikiem zgrzebłowym Nr
patentu 195 608
◦ Sposób wytwarzania uszczelek, zwłaszcza do rur kołnierzowych Nr patentu 195
635
◦ Sposób wytwarzania wykładzin kołowrotów i bębnów napędowych Nr patentu 197
664
◦ Hydrauliczne multicięgnowe urządzenie napinająco-transportujace Nr patentu 198
518
◦ Sposób zapobiegania pożarom w kopalniach węgla kamiennego Nr patentu 199 938
◦ Mechanizm do wybierania luzów liny Nr patentu 200 347
◦ Sposób opanowania pożarów w kopalniach węgla kamiennego Nr patentu 200 348
◦ Sposób wydzielania metanu z gazów kopalnianych pochodzących z pokładów
węgla kamiennego. Nr patentu 200 383
◦ Środek inhibitujący hydratację skał ilastych oraz płuczka wiertnicza do
przewiercania skał. Nr patentu 200 403
◦ Urządzenie do miejscowego badania lin stalowych Nr patentu 201 156
◦ Sposób wytwarzania wykładzin kół kierujących urządzeń transportu linowego Nr
patentu 201 253
◦ Układ chłodzenia powietrza w ścianowych wyrobiskach górniczych Nr patentu 201
255
◦ Urządzenie do iniekcji wody złożowej w warstwę chłonną Nr patentu 202 283
◦ Układ lokalnego chłodzenia powietrza w ścianowych wyrobiskach górniczych Nr
patentu 202 565
◦ Wózek linowo-zaczepowy Nr patentu 202 806
◦ Zespół jezdny do podpierania liny. Nr patentu 203 901

2.5.2. Gospodarka surowcami energetycznymi
2.5.3. Inżynieria naftowa i gazownicza
◦ Środek inhibitujący hydratację skał ilastych oraz płuczka wiertnicza do
przewiercania skał. Nr patentu 200 403
◦ Środek do uszczelniania otworów wiertniczych i wykonywanie ekranów
przeciwfiltracyjnych Nr patentu 162 731
◦ Zestaw do ręcznego pobierania próbek gazowych z warstw przypowierzchniowych
Nr patentu 184 080

2.5.4. Geotechnika i budownictwo
◦ System kontroli wychyleń od pionu lub poziomu inżynierskich obiektów
budowlanych lub konstrukcyjnych Nr patentu 200 981
◦ Spoiwo mieszane. Nr patentu 200 227
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2.6. Inżynieria elektryczna i mechaniczna
•

Urządzenie do pomiaru stężenia zawiesiny cząstek stałych w cieczach Nr patentu
203 490

•

Pyłomierz optyczny Nr patentu 203 576

•

Sonda analizatora optycznego Nr patentu 203 703

•

Czujnik do kontroli pracy młotków strzepywacza w elektrofiltrach Nr patentu 203 489

2.6.1. Elektrotechnika
◦ Zespół jezdny do podpierania liny. Nr patentu 203 901
◦ Monitor płomienia Nr patentu 203 277
◦ Czujnik do kontroli pracy młotków strzepywacza w elektrofiltrach Nr patentu 203
489
◦ Sposób badania przyczepności materiałów do podłoża i układ do badania
przyczepności materiałów do podłoża. Nr patentu 203 822
◦ Układ do nagrzewania indukcyjnego Nr patentu 366 325

2.6.2. Mechanika, eksploatacja i budowa maszyn
◦ Podajnik materiałów sypkich z powierzchniowo-warstwowym rozprowadzeniem
materiału, zwłaszcza granulowanego wsadu pieca szybowego Nr patentu 203 633
◦ Urządzenie do termicznego oczyszczania złomu metalowego, zwłaszcza złomu
aluminium. Nr patentu 204 601
◦ Samojezdne urządzenie dźwigowe do prac przeładunkowych w górnictwie
podziemnym Nr patentu 194 773
◦ Złącze podawarki kombajnu chodnikowego z podajnikiem zgrzebłowym Nr
patentu 195 608
◦ Sposób wytwarzania wykładzin kołowrotów i bębnów napędowych Nr patentu 197
664
◦ Mechanizm do wybierania luzów liny Nr patentu 200 347
◦ Urządzenie do miejscowego badania lin stalowych Nr patentu 201 156
◦ Sposób wytwarzania wykładzin kół kierujących urządzeń transportu linowego Nr
patentu 201 253
◦ Wózek linowo-zaczepowy Nr patentu 202 806
◦ Koronka do wiercenia obrotowego Nr patentu 178 875
◦ Mechanizm dynamicznego wyważania wirującego elementu maszynowego. Nr
patentu 202 018
◦ Zespół skrawający do ciągnika, zwłaszcza spycharki gąsienicowej Nr patentu 202
256
◦ Wielotłoczkowa pompa promieniowa Nr patentu 203 323
◦ Manipulator równoległy trzyramienny Nr patentu 203 631
◦ Przegub łącznika walcarki, data udzielenia patentu 18.01.2010
◦ Czujnik do pomiaru drgań w gruncie, zwłaszcza słabo zwięzłym Nr patentu 064
139
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2.6.3. Automatyka i robotyka
◦ Sposób badania przyczepności materiałów do podłoża i układ do badania
przyczepności materiałów do podłoża. Nr patentu 203 822
◦ Robot przemysłowy i sposób sterowania ramion robota przemysłowego. Nr
patentu 203 749

2.7. Nauki ścisłe i przyrodnicze
2.7.1. Matematyka
2.7.2. Fizyka
2.7.3. Chemia
2.7.4. Geodezja
2.7.5. Geologia i geofizyka
2.8. Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne
2.8.1. Zarządzanie i marketing
2.8.2 Ekonomia
2.8.3. Społeczeństwo informacyjne
2.8.4. Socjologia, psychologia i filozofia
2.8.5. Nauki polityczne i historyczne
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3. Zgłoszenie, wynalazki
Podział z uwzględnieniem grup tematycznych:

3.1. Technologie informacyjne .....................................................................
3.1.1. Informatyka ..............................................................................
3.1.2. Telekomunikacja.........................................................................
3.1.3. Elektronika................................................................................
3.2. Nowe materiały i technologie...............................................................
3.2.1. Nanotechnologie.........................................................................
3.2.2. Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe............................
3.2.3. Metalurgia.................................................................................
3.2.4. Inżynieria biomedyczna...............................................................
3.2.5. Geoinżynieria.............................................................................
3.3. Środowisko i zmiany klimatyczne.........................................................
3.3.1. Inżynieria środowiska..................................................................
3.3.2. Ochrona środowiska....................................................................
3.3.3. Gospodarka surowcami i odpadami...............................................
3.3.4 Zrównoważony rozwój.................................................................
3.4. Energia i jej zasoby............................................................................
3.4.1. Technologie energetyczne............................................................
3.4.2. Odnawialne źródła energii............................................................
3.5. Górnictwo.........................................................................................
3.5.1. Technologie górnicze...................................................................
3.5.2. Gospodarka surowcami energetycznymi.........................................
3.5.3. Inżynieria naftowa i gazownicza....................................................
3.5.4. Geotechnika i budownictwo..........................................................
3.6. Inżynieria elektryczna i mechaniczna....................................................
3.6.1. Elektrotechnika..........................................................................
3.6.2. Mechanika, eksploatacja i budowa maszyn.....................................
3.6.3. Automatyka i robotyka................................................................
3.7. Nauki ścisłe i przyrodnicze...................................................................
3.7.1. Matematyka...............................................................................
3.7.2. Fizyka.......................................................................................
3.7.3. Chemia.....................................................................................
3.7.4. Geodezja...................................................................................
3.7.5. Geologia i geofizyka....................................................................
3.8. Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne......................................
3.8.1. Zarządzanie i marketing..............................................................
3.8.2 Ekonomia...................................................................................
3.8.3. Społeczeństwo informacyjne........................................................
3.8.4. Socjologia, psychologia i filozofia..................................................
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Zgłoszenia, wynalazki
3. Zgłoszenia, wynalazki
3.1. Technologie informacyjne
3.1.1. Informatyka
◦ Matryca dotykowa dla osób niewidomych Nr zgłoszenia P-362 329
◦ Układ do komunikowania się osób głuchoniemych z osobami słyszącymi. Nr
zgłoszenia P-388 382

3.1.2. Telekomunikacja
◦ Sposób kontroli mocy w strukturach mikroprocesorowych i układ kontroli mocy w
strukturach mikroprocesorowych. Nr zgłoszenia P-389 037
◦ Sposób szeregowania pakietów w sieciach ze skrytą klasyfikacją przepływów. Nr
zgłoszenia P-388 280
◦ Światłowodowy kabel optoelektryczny Nr zgłoszenia P-385 248

3.1.3. Elektronika
◦ Układ do komunikowania się osób głuchoniemych z osobami słyszącymi. Nr
zgłoszenia P-388 382
◦ Układ przesyłu sygnałów w wyrobiskach górniczych. Nr zgłoszenia P-386 900
◦ Ceramiczny zespół seperująco-detekcyjny i sposób wykonania ceramicznego
zespołu separująco-detekcyjnego. Nr zgłoszenia P-384 232
◦ Generator sygnału zerującego. Nr zgłoszenia P-389 038
◦ Interfejs do komunikacji czujników pomiarowych z magistralą 12C. Nr zgłoszenia
P-387 661
◦ Sposób i układ do przetwarzania sygnałów analogowych na sygnały cyfrowe z
asynchroniczną modulacją Sima-Delta. Nr zgłoszenia P-384 548
◦ Sposób kontroli dostępu urządzeń do łącza komunikacyjnego w sieciach
rozproszonych. Nr zgłoszenia P-387 490
◦ Sposób korekcji pasma częstotliwości wyjściowego sygnału do monolitycznych
odbiorników radiowych i układ korekcji pasma częstotliwości wejściowego
sygnału do monolitycznych odbiorników radiowych. Nr zgłoszenia P-385 023
◦ Sposób transferu sygnałów analogowych przez barierę pojemnościową i układ
elektroniczny przeznaczony do transferu sygnałów analogowych przez barierę
pojemnościową. Nr zgłoszenia P-386 193
◦ Sposób układ do przetwarzania sygnałów analogowych na sygnały cyfrowe
asynchroniczną modulacją Sigma-Delta Nr zgłoszenia P-382 152
◦ Wielorezonansowy zasilacz z integralnym ogranicznikiem dobroci. Nr zgłoszenia
P-385 472
◦ Zintegrowany moduł reaktancyjny Nr zgłoszenia P-389 907
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3.2. Nowe materiały i technologie
3.2.1. Nanotechnologie
◦ Sposób wytwarzania kompozytów, zwłaszcza o strukturze nanometrycznej Nr
zgłoszenia P-359 567
◦ Sposób wytwarzania nanokopozytu. Nr zgłoszenia P-388 516
◦ Sposób wytwarzania mikronanoczujnika .Nr zgłoszenia P-381 684
◦ Sposób otrzymywania nanoczastek srebra Nr zgłoszenia P-377 546

3.2.2. Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe
◦ Sposób wytwarzania nanokopozytu. Nr zgłoszenia P-388 516
◦ Kompozyt krzemoorganiczny do modyfikacji powierzchni licowych ceramicznych
wyrobów budowlanych Nr zgłoszenia P-388 738
◦ Mieszanina surowcowa do wytwarzania autoklawizowanych wyrobów wapiennopiaskowo-popiołowych Nr zgłoszenia P-388 779
◦ Sposób otrzymywania ekspansywnego dodatku do cementu. Nr zgłoszenia P-388
604
◦ Sposób otrzymywania ekspansywnego glino-siarczanowo-wapniowego dadatku do
cementu. Nr zgłoszenia P-388 602
◦ Sposób otrzymywania wysokowytrzymałościowego dodatku do cementu. Nr
zgłoszenia P-388 603
◦ Sposób otrzymywania wysokowytrzymałościowego glino-siarczano-wapniowego
dodatku do cementu. Nr zgłoszenia P-388 601
◦ Sposób wytwarzania zwartego klinkieru ogniotrwałego Nr zgłoszenia P-379 909
◦ Sposób wytwarzania zwartego tworzywa wysokoogniotrwałego Nr zgłoszenia
P-380 106
◦ Wysokowytrzymałościowy kompozyt cementowy Nr zgłoszenia P-380 829
◦ Głowica do nanoszenia cienkich warstw metali i ich związków metodą
naparowania łukiem elektrycznym. Nr zgłoszenia P-382 787
◦ Mineralna masa naprawcza do rekonstrukcji spoin i ceglanych obiektów
zabytkowych Nr zgłoszenia P-381 303
◦ Zaprawa tynkarskaNr zgłoszenia P-378 086
◦ Parownik próżniowy do parowania metali Nr zgłoszenia P-371 904
◦ Sposób określania równoważnika borowego zanieczyszczeń grafitu. Nr zgłoszenia
P-388 226
◦ Sposób poprawy właściwości betonów i zapraw Nr zgłoszenia P-378 043
◦ Sposób wytwarzania bezkrzemianowego kruszywa ogniotrwałego Nr zgłoszenia
P-376 244
◦ Sposób wytwarzania izolacyjnego tworzywa wollastonitowego. Nr zgłoszenia
P-385 658
◦ Sposób wytwarzania krzemu magnezu Nr zgłoszenia P-389 587
◦ Sposób wytwarzania porowatych szkieł i materiałów szkłoceramicznych. Nr
zgłoszenia P-382 786
◦ Szkło awanturynowe z kryształkami Cr203 Nr zgłoszenia P-385 258
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◦ Szkło awanturynowe z kryształkami miedzi. Nr zgłoszenia P-386 070
◦ Szkło-ceramika optycznie aktywna i sposób otrzymywania szkło-ceramiki optycznie
aktywnej. Nr zgłoszenia P-387 593
◦ Środek antykorozyjny na powłokę ochronną do zabezpieczenia stali przed
wysokotemperaturową korozją gazową w atmosferach utleniających Nr zgłoszenia
P-385 688
◦ Urządzenie do badania tribologicznych właściwości tworzyw konstrukcyjnych
elektrycznie półprzewodzących Nr zgłoszenia P-368 469
◦ Zaprawa murarskaNr zgłoszenia P-378 087
◦ Sposób wytwarzania azotku galu GaN Nr zgłoszenia P-378 458

3.2.3. Metalurgia
◦ Masa formierska lub rdzeniowa i sposób jej utwardzania Nr zgłoszenia P-378 512
◦ Masa formierska lub rdzeniowa ze szkłem wodnym Nr zgłoszenia P-365 723
◦ Spiekany kompozyt na osnowie lub z dodatkiem srebra. Nr zgłoszenia P-386 088
◦ Sposób ciągłego wyciskania materiałów metalicznych Nr zgłoszenia P-383 889
◦ Kąpiel do cynkowania ogniowego Nr zgłoszenia P-380 234
◦ Sposób ciągnienia metalowego profilu okrągłego z silną akumulacją
efektówodkształcenia w warstwie przypowierzchniowej. Nr zgłoszenia P-388 532
◦ Sposób kątowego wyciskania wyrobów, zwłaszcza metalowych. Nr zgłoszenia P-388
159
◦ Sposób odmiedziowania żużli odpadowych, zwłaszcza z procesu zawiesinowego
◦ otrzymywania miedzi. Nr zgłoszenia P-389 503
◦ Sposób określania zdolności do dalszej przeróbki plastycznej wsadu z tulei
odlewanej w sposób ciągły Nr zgłoszenia P-374 063
◦ Sposób plastycznej konsolidacji materiałów. Nr zgłoszenia P-383 807
◦ Sposób plastycznej przeróbki płaskich wyrobów metalicznych Nr zgłoszenia P-382
222
◦ Sposób pozapiecowej obróbki stali wysokomanganowej w kadzi Nr zgłoszenia P-384
561
◦ Sposób przeróbki plastycznej wyrobów metalicznych zwłaszcza o znacznej długości
Nr zgłoszenia P-382 223
◦ Sposób swobodnego i matrycowego kucia materiałów metalicznych Nr zgłoszenia
P-368 169
◦ Sposób usuwania talu z ołowiu surowego Nr zgłoszenia P-379 185
◦ Sposób wyciskania metali i stopów, zwłaszcza trudnoodkształcalnych Nr zgłoszenia
P-378 977
◦ Sposób wytwarzania drobnokrystalicznych metalowych wyrobów płaskich, zwłaszcza
taśm. Nr zgłoszenia P-389 319
◦ Sposób wytwarzania drutu z materiałów metalicznych, zwłaszcza miedz Nr
zgłoszenia iP-376 421
◦ Sposób wytwarzania mieszanki żużlowej dla pozapiecowej rafinacji stali w kadzi lub
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w piecu kadziowym. Nr zgłoszenia P-387 171
◦ Stop na osnowie żelaza o dużej odporności na ścieranie Nr zgłoszenia P-384 608
◦ Stop srebra próby 925 i sposób obróbki cieplnej stopu srebra próby 925 Nr
zgłoszenia P-381 339
◦ Umacniany kompozyt spiekany Nr zgłoszenia P-386 138
◦ Umacniany włóknami kompozyt na osnowie srebra. Nr zgłoszenia P-386 172
◦ Sposób wytwarzania brykietów z pyłów odpadowych, stanowiących komponent
wsadu do pleców odlewniczych Nr zgłoszenia P-381 043
◦ Sposób zagospodarowania pyłów z suchego odpylania mas formierskich Nr
zgłoszenia P-383 046
◦ Sposób naprawy powierzchni odlewów i konstrukcja urządzenia do naprawy
powierzchni odlewów. Nr zgłoszenia P-386 573
◦ Sposób oceny jakości drutu oraz przyrząd do realizacji tego sposobu Nr
zgłoszenia P-386 513
◦ Sposób oraz narzędzia i prasa do posuwisto-zwrotnego wyciskania Nr zgłoszenia
P-379 851
◦ Urządzenie z zespołem ciągadeł do ciągnienia metalowego profilu okrągłego
z silną akumulacją efektów odkształcenia w warstwie przypowierzchniowej,
zwłaszcza drutu o małej średnicy końcowej. Nr zgłoszenia P-388 554
◦ Walcarka pielgrzymowa do wytwarzania rur na zimno Nr zgłoszenia P-375 655

3.2.4. Inżynieria biomedyczna
◦ Urządzenie do samoobserwacji dna oka. Nr zgłoszenia P-386 637
◦ Dynamiczny fantom serca. Nr zgłoszenia P-385 789
◦ Sposób otrzymywania syntetycznego bioceramicznego tworzywa implantacyjnego
na bazie hydroksyapatytów węglanowych Nr zgłoszenia P-390 048
◦ Sposób wytwarzania aktywnej powłoki ochronnej na implantach medycznych.
przypowierzchniowej. Nr zgłoszenia P-386 899
◦ Sposób wytwarzania biomateriału ceramiczno-węglowego Nr zgłoszenia P-377
921
◦ Sposób wytwarzania odpornej immunologicznie powłoki ochronnej na implantach
medycznych. Nr zgłoszenia P-388 281
◦ Sposób wytwarzania śródtwardówkowego implantu do leczenia jaskry Nr
zgłoszenia P-382 339
◦ Sposób wytwarzania wysokoporowatego, fosforanowo-wapniowego bioaktywnego,
tworzywa implantacyjnego. Nr zgłoszenia P-387 530

3.2.5. Geoinżynieria
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3.3. Środowisko i zmiany klimatyczne
3.3.1. Inżynieria środowiska
◦ Dystrybutor płynu i cząstek ciała stałego do aparatu z warstwą ograniczoną
fluidyzacją Nr zgłoszenia P-379 850
◦ Sposób pomiaru strumienia gazów złożowych emitowanych z
przypowierzchniowych warstw gruntu do powietrza atmosferycznego Nr zgłoszenia
P-363 957

3.3.2. Ochrona środowiska
◦ Sposób wytwarzania brykietów z pyłów odpadowych, stanowiących komponent
wsadu do pleców odlewniczych Nr zgłoszenia P-381 043
◦ Sposób zagospodarowania pyłów z suchego odpylania mas formierskich Nr
zgłoszenia P-383 046
◦ Dystrybutor płynu i cząstek ciała stałego do aparatu z warstwą ograniczoną
fluidyzacją Nr zgłoszenia P-379 850
◦ Kompleksowy sposób uzdatniania i wykorzystania odpadów wiertniczych Nr
zgłoszenia P-389 124
◦ Sposób przetwarzania i wykorzystania zużytych mas odlewniczych Nr zgłoszenia
P-389 371
◦ Sposób suszenia modyfikowanego montmorillonitu, służącego jako nośnik
katalizatora palladowego do utleniania zanieczyszczeń organicznych zawierających
chlor Nr zgłoszenia P-362 182
◦ Układ urządzeń do utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń. Nr
zgłoszenia P-384 698
◦ Urządzenie do zmniejszania hałasu emitowanego pracą wieżowej chłodni
ociekowej Nr zgłoszenia P-371 719
◦ Sposób unieszkodliwiania drobnofrakcyjnych odpadów niebezpiecznych Nr
zgłoszenia P-379 933
◦ Sposób utylizacji pofiltracyjnej ziemi okrzemkowej z przemysłu browarniczego. Nr
zgłoszenia P-387 737
◦ Sposób utylizowania C02, zwłaszcza z mieszaniny gazów ze spalania Nr zgłoszenia
P-369 835
◦ Sposób wykorzystania osadów ściekowych i mączki zwierzęcej. Nr zgłoszenia
P-388 706

3.3.3. Gospodarka surowcami i odpadami
◦ Dystrybutor płynu i cząstek ciała stałego do aparatu z warstwą ograniczoną
fluidyzacją Nr zgłoszenia P-379 850
◦ Kompleksowy sposób uzdatniania i wykorzystania odpadów wiertniczych Nr
zgłoszenia P-389 124
◦ Sposób przetwarzania i wykorzystania zużytych mas odlewniczych Nr zgłoszenia P-389 371
◦ Sposób suszenia modyfikowanego montmorillonitu, służącego jako nośnik
katalizatora palladowego do utl

3.3.4 Zrównoważony rozwój
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3.4. Energia i jej zasoby
3.4.1. Technologie energetyczne
3.4.2. Odnawialne źródła energii
◦ Sposób i układ sterownia indukcyjnego generatora pierścieniowego elektrowni
wiatrowej Nr zgłoszenia P-361 492

3.5. Górnictwo
•

Podpora krążnikowa Nr zgłoszenia P-390 142

•

Biodegradowalna, polimorficzna płuczka wiertnicza do dowiercania złóż Nr zgłoszenia
P-373 829

3.5.1. Technologie górnicze
◦ Układ przesyłu sygnałów w wyrobiskach górniczych. Nr zgłoszenia P-386 900
◦ Sposób pomiaru strumienia gazów złożowych emitowanych z
przypowierzchniowych warstw gruntu do powietrza atmosferycznego Nr
zgłoszenia P-363 957
◦ Układ urządzeń do utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń. Nr
zgłoszenia P-384 698
◦ Frezujący kombajn górniczy, zwłaszcza do niskich pokładów. Nr zgłoszenia P-381
945
◦ Frezujący kombajn ścianowy Nr zgłoszenia P-381 944
◦ Obrotowy nóż styczny do narzędzi urabiających materiały mineralne Nr zgłoszenia
P-374 137
◦ Oprawa noża obrotowego do organu maszyny urabiającej, zwłaszcza kombajnu
górniczego Nr zgłoszenia P-380 592
◦ Sekcja ścianowej zmechanizowanej obudowy podporowej Nr zgłoszenia P-384 138
◦ Sposób eksploatacyjnego monitorowania krążków linowych oraz lokalizacji liny
nośnonapędowej. Nr zgłoszenia P-386 362
◦ Sposób odwadniania suspensji ilastych zwłaszcza płuczek wiertniczych. Nr
zgłoszenia P-384 901
◦ Sposób podziemnej eksploatacji złoża jednopokładowego w filarze ochronnym
szybu górniczego Nr zgłoszenia P-380 047
◦ Sposób podziemnej eksploatacji złoża minerałów użytecznych, szczególnie rud
miedzi o jednopokładowym zaleganiu. Nr zgłoszenia P-382 608
◦ Układ urządzeń do utylizacji gazu kopalnianego Nr zgłoszenia P-379 769
◦ Urządzenie do badania nieruchomych lin stalowych na krótkich odcinkach Nr
zgłoszenia P-374 136
◦ Urządzenie do pomiarów profili wyrobisk górniczych Nr zgłoszenia W-117 087
◦ Rewersyjny przenośnik wibracyjny Nr zgłoszenia P-388 654
◦ Dynamometr szeregowy Nr zgłoszenia P-382 785
◦ Głowica do urabiania skał Nr zgłoszenia P-380 943
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◦ Górniczy uchwyt dyskowy Nr zgłoszenia P-379 470
◦ Narzędzie do urabiania skał, zwłaszcza zwięzłych Nr zgłoszenia P-380 744
◦ Sposób eksoloatacyjnego monitorowania lokalizacji uszkodzeń zbrojnej taśmy
przenośnika Nr zgłoszenia P-379 709
◦ Uchwyt dysku urabiającego Nr zgłoszenia P-379 469
◦ Urządzenie do zdalnej kontroli stanu technicznego obudowy szybu górniczego,
zwłaszcza wycofanego z eksploatacji. Nr zgłoszenia P-383 01
◦ Zamek cierny, zwłaszcza stojaka górniczego Nr zgłoszenia P-381 042
◦ Inklinometr szybowy Nr zgłoszenia P-381 685
◦ Frezujący organ ślimakowy, zwłaszcza do kombajnów ścianowych. Nr zgłoszenia
P-389 240
◦ Głowica do badania cięgien linowych. Nr zgłoszenia P-386 361
◦ Narzędzie dyskowe, zwłaszcza do uzbrajania organów urabiających kombajnów
górniczych. Nr zgłoszenia W-117 564
◦ Urządzenie do eksploatacji monitorowania grubości taśmy przenośnika, zwłaszcza
w długich magistralach transportowych przemysłu wydobywczego. Nr zgłoszenia
P-388 104
◦ Zespół otwierania korpusu lub czujnika głowicy pomiarowej do lin stalowych. Nr
zgłoszenia P-387 732
◦ Zestaw do magnetycznego badania lin stalowych w strefie uchwytu stożkowego.
Nr zgłoszenia W-118 259

3.5.2. Gospodarka surowcami energetycznymi
◦ Sposób eksploatacji gazu poprzez szczelinowanie górotworu, zwłaszcza pokładów
węgla. Nr zgłoszenia P-389 549
◦ Sposób eksploatacji gazu poprzez szczelinowanie górotworu. Nr zgłoszenia P-389
548
◦ Sposób wykorzystania metanu z odmetanowania pokładów węgla kopalń
podziemnych. Nr zgłoszenia P-387 272

3.5.3. Inżynieria naftowa i gazownicza
◦ Biodegradowalna, polimorficzna płuczka wiertnicza do dowiercania złóż Nr
zgłoszenia P-373 829

3.5.4. Geotechnika i budownictwo
◦ Kompozyt krzemoorganiczny do modyfikacji powierzchni licowych ceramicznych
wyrobów budowlanych Nr zgłoszenia P-388 738
◦ Mieszanina surowcowa do wytwarzania autoklawizowanych wyrobów wapiennopiaskowo-popiołowych Nr zgłoszenia P-388 779
◦ Sposób otrzymywania ekspansywnego dodatku do cementu. Nr zgłoszenia P-388
604
◦ Sposób otrzymywania ekspansywnego glino-siarczanowo-wapniowego dadatku do
cementu. Nr zgłoszenia P-388 602
◦ Sposób otrzymywania wysokowytrzymałościowego dodatku do cementu. Nr
zgłoszenia P-388 603
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◦ Sposób otrzymywania wysokowytrzymałościowego glino-siarczano-wapniowego
dodatku do cementu. Nr zgłoszenia P-388 601
◦ Sposób wytwarzania zwartego klinkieru ogniotrwałego Nr zgłoszenia P-379 909
◦ Sposób wytwarzania zwartego tworzywa wysokoogniotrwałego Nr zgłoszenia
P-380 106
◦ Wysokowytrzymałościowy kompozyt cementowy Nr zgłoszenia P-380 829
◦ Przejazd drogowo-torowy, wibroizolowany Nr zgłoszenia P-369 987
◦ Drogowy wpust kanałowy, odwadniający lub rewizyjny. Nr zgłoszenia P-383 647
◦ Kanałowy wpust drogowy, odwadniający lub rewizyjny. Nr zgłoszenia P-384 193
◦ Krawężnik ulicznyNr zgłoszenia P-383 790
◦ Mieszanka ceramiczna na wyroby klinkierowe i kamionkowe Nr zgłoszenia P-384
477
◦ Sposób izolacji dużych powierzchni Nr zgłoszenia P-361 544
◦ Sposób wytwarzania masy do produkcji budowlanej cegły klinkierowej. Nr
zgłoszenia P-383 508
◦ Wywietrznik dachowy wentylacji grawitacyjnej Nr zgłoszenia P-388 010
◦ Wibroizolowany przejazd drogowo-torowy Nr zgłoszenia P-369 912
◦ Urządzenie do przenoszenia elementów Nr zgłoszenia P-389 968

3.6. Inżynieria elektryczna i mechaniczna
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•

Układ do zasilania systemu pomiarowego diagnostyki medycznej Nr zgłoszenia P-378
524

•

Przetwornik elektropneumatyczny Nr zgłoszenia P-380 894

•

Wibroizolator aktywny Nr zgłoszenia P-384 436

•

Światłowodowy analizator gazów. Nr zgłoszenia P-386 901

•

Urządzenie wibracyjne do stymulacji całego ciała. P-389 524

•

Sposób i układ do badania diagnostycznego zwrotnic rozjazdu szynowego z napędem
elektrycznym. Nr zgłoszenia P-384 113

•

Oprzyrządowanie optimetru do pomiaru ściernego zużycia liniowego materiału
konstrukcyjnego. Nr zgłoszenia P-384 478

•

Pyłomierz optyczny. Nr zgłoszenia P-384 963

•

Głowica pomiarowa do badania parametrów uszczelnień z cieczą ferromagnetyczną
Nr zgłoszenia P-377 598

•

Sposób określania składu materiałów stałych metodą elektryczną Nr zgłoszenia P-382
349

•

Urządzenie do pomiaru szczelności i wyznaczania charakterystyk trybologicznych
ślizgowych uszczelnień czołowych Nr zgłoszenia P-377 545

•

Stykowa głowica do pomiaru właściwości i naprężeń mechanicznych w elementach z
materiałów ferromagnetycznych Nr zgłoszenia P-378 088
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3.6.1. Elektrotechnika
◦ Sposób wytwarzania mikronanoczujnika. Nr zgłoszenia P-381 684
◦ Sposób i układ sterownia indukcyjnego generatora pierścieniowego elektrowni
wiatrowej Nr zgłoszenia P-361 492
◦ Stykowa głowica do pomiaru właściwości i naprężeń mechanicznych w elementach
z materiałów ferromagnetycznych Nr zgłoszenia P-378 088
◦ Aktywne łożysko magnetyczne i układ sterowania aktywnego łożyska
magnetycznego Nr zgłoszenia P-389 908
◦ Układ elektryczny do detekcji osi pojazdów samochodowych Nr zgłoszenia P-387
374
◦ Izolowany galwanicznie analogowy układ do pomiaru prądu. Nr zgłoszenia P-387
186
◦ Izolowany galwanicznie cyfrowy układ do pomiaru prądu. Nr zgłoszenia P-387 184
◦ Optyczny transmiter energii elektrycznej Nr zgłoszenia P-385 380
◦ Optyczny transmiter energii elektrycznej Nr zgłoszenia P-386 730
◦ Płaski element grzejny Nr zgłoszenia P-365 086
◦ Sposób i układ do wykrywania uszkodzeń obwodów magnetycznych maszyn
elektrycznych. Nr zgłoszenia P-386 432
◦ Sposób i układ do wyznaczania sygnału strumienia magnetycznego skojarzonego
z fazą trójfazowej maszyny indukcyjnej. Nr zgłoszenia P-383 890
◦ Sposób i układ pomiaru całkowitego współczynnika odkształcenia THD sygnałów
elektrycznych w systemach zasilających. Nr zgłoszenia P-383 047
◦ Sposób i układ pomiaru poślizgu i prędkości obrotowej silnika asynchronicznego.
Nr zgłoszenia P-384 112
◦ Sposób i układ sterowania przemiennika częstotliwości z falownikiem prądu
zasilającego maszynę indukcyjną dwustronnie zasilaną Nr zgłoszenia P-379 592
◦ Sposób i układ tłumienia oscylacji filtra wejściowego w napędach z
przekształtnikami impulsowymi lub falownikami napięcia. Nr zgłoszenia P-385 759
◦ Sposób wykonania elektrochemicznego konwertera energii i elektrochemiczny
konwerter energii. Nr zgłoszenia P-388 558
◦ Układ do kształtowania prądu źródła zasilania Nr zgłoszenia P-354 126
◦ Układ elektryczny zwiększający odporność izolatorów galwanicznych na
wysokonapięciowe zakłócenia wspólne. Nr zgłoszenia P-386 192
◦ Układ impulsowego hamowania silnika szeregowego prądu stałego Nr zgłoszenia
P-379 932
◦ Układ sterowania napędu elektrycznego jedno- lub wielosilnikowego Z silnikami
szeregowymi prądu stałego Nr zgłoszenia P-381 287
◦ Uszczelnienie z cieczą magnetyczną Nr zgłoszenia P-359 657
◦ Urządzenie do kontroli prawidłowości ułożenia przedmiotów w gniazdach formy
technologicznej Nr zgłoszenia P-363 765
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3.6.2. Mechanika, eksploatacja i budowa maszyn
◦ Sposób naprawy powierzchni odlewów i konstrukcja urządzenia do naprawy
powierzchni odlewów. Nr zgłoszenia P-386 573
◦ Sposób oceny jakości drutu oraz przyrząd do realizacji tego sposobu Nr zgłoszenia
P-386 513
◦ Sposób oraz narzędzia i prasa do posuwisto-zwrotnego wyciskania Nr zgłoszenia
P-379 851
◦ Urządzenie z zespołem ciągadeł do ciągnienia metalowego profilu okrągłego
z silną akumulacją efektów odkształcenia w warstwie przypowierzchniowej,
zwłaszcza drutu o małej średnicy końcowej. Nr zgłoszenia P-388 554
◦ Walcarka pielgrzymowa do wytwarzania rur na zimno Nr zgłoszenia P-375 655
◦ Rewersyjny przenośnik wibracyjny Nr zgłoszenia P-388 654
◦ Dynamometr szeregowy Nr zgłoszenia P-382 785
◦ Głowica do urabiania skał Nr zgłoszenia P-380 943
◦ Górniczy uchwyt dyskowy Nr zgłoszenia P-379 470
◦ Narzędzie do urabiania skał, zwłaszcza zwięzłych Nr zgłoszenia P-380 744
◦ Sposób eksoloatacyjnego monitorowania lokalizacji uszkodzeń zbrojnej taśmy
przenośnika Nr zgłoszenia P-379 709
◦ Uchwyt dysku urabiającego Nr zgłoszenia P-379 469
◦ Urządzenie do zdalnej kontroli stanu technicznego obudowy szybu górniczego,
zwłaszcza wycofanego z eksploatacji. Nr zgłoszenia P-383 01
◦ Zamek cierny, zwłaszcza stojaka górniczego Nr zgłoszenia P-381 042
◦ Inklinometr szybowy Nr zgłoszenia P-381 685
◦ Frezujący organ ślimakowy, zwłaszcza do kombajnów ścianowych. Nr zgłoszenia
P-389 240
◦ Głowica do badania cięgien linowych. Nr zgłoszenia P-386 361
◦ Narzędzie dyskowe, zwłaszcza do uzbrajania organów urabiających kombajnów
górniczych. Nr zgłoszenia W-117 564
◦ Urządzenie do eksploatacji monitorowania grubości taśmy przenośnika, zwłaszcza
w długich magistralach transportowych przemysłu wydobywczego. Nr zgłoszenia
P-388 104
◦ Zespół otwierania korpusu lub czujnika głowicy pomiarowej do lin stalowych. Nr
zgłoszenia P-387 732
◦ Zestaw do magnetycznego badania lin stalowych w strefie uchwytu stożkowego.
Nr zgłoszenia W-118 259
◦ Urządzenie do przenoszenia elementów Nr zgłoszenia P-389 968
◦ Aktywne łożysko magnetyczne i układ sterowania aktywnego łożyska
magnetycznego Nr zgłoszenia P-389 908
◦ Układ elektryczny do detekcji osi pojazdów samochodowych Nr zgłoszenia P-387
374
◦ Elastyczna głowica obrotowa Nr zgłoszenia P-382 738
◦ Elastyczny zawias złączowy Nr zgłoszenia P-382 926
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◦ Mikrozespół obrotowy Nr zgłoszenia P-382 739
◦ Miernik siły rozciągającej śrubę o wysokiej częstotliwości Nr zgłoszenia P-378 847
◦ Wielostopniowe uszczelnienie z cieczą ferromagnetyczną dla wału obrotowego. Nr
zgłoszenia P-384 826
◦ Wielostrumieniowy rozdzielacz cieczy Nr zgłoszenia P-378 511
◦ Uszczelnienie hybrydowe walu pionowego Nr zgłoszenia P-378 846
◦ Układ do estymacji parametrów modalnych konstrukcji mechanicznych Nr
zgłoszenia P-388 707
◦ Urządzenie do ciągłego pomiaru średnicy i skoku splotu lin stalowych. Nr
zgłoszenia P-387 940
◦ Urządzenie do miejscowego badania lin stalowych Nr zgłoszenia P-372 150
◦ Łożysko ślizgowe oporowe smarowane cieczą magnetyczną Nr zgłoszenia P-384
825
◦ Dwustronne, czołowe uszczelnienie wału Nr zgłoszenia P-378 457
◦ Amortyzowany uchwyt sprężyny śrubowej Nr zgłoszenia P-387 894
◦ Dławnica z wyrównanym rozkładem nacisków Nr zgłoszenia P-378 768
◦ Dławica z promieniowym dociskiem szczeliwa. Nr zgłoszenia P-387 895
◦ Dławica z wyrównanym rozkładem nacisków stykowych. Nr zgłoszenia P-388 579;
P-387 822
◦ Dwustopniowe uszczelnienie wału Nr zgłoszenia P-376 186
◦ Dwustronne uszczelnienie czołowe z dociskiem magnetycznym Nr zgłoszenia
P-370 753
◦ Fotometryczne urządzenie do pomiaru średnic cząsteczek aerozolu Nr zgłoszenia
P-369 278
◦ Hybrydowe uszczelnienie ochronne dla łożyska tocznego. Nr zgłoszenia P-386 360
◦ Hybrydowe uszczelnienie ochronne łożyska Nr zgłoszenia P-381 937
◦ Hybrydowe uszczelnienie ochronne, zwłaszcza dla łożyska tocznego. Nr zgłoszenia
P-389 547
◦ Hybrydowe uszczelnienie wału obrotowego. Nr zgłoszenia P-383 439
◦ Hybrydowe uszczelnienie wału Nr zgłoszenia P-373 545
◦ Hybrydowe uszczelnienie z cieczą magnetyczną dla wału wysokoobrotowego. Nr
zgłoszenia P-387 452
◦ Kompaktowe, odśrodkowe uszczelnienie z cieczą magnetyczną Nr zgłoszenia
P-364 634
◦ Krążnik przenośnika taśmowego. Nr zgłoszenia P-389 550
◦ Łącznik sprzęgła przegubowego, zwłaszcza walcarki. Nr zgłoszenia P-388 578
◦ Łożysko kuliste smarowane cieczą magnetyczną Nr zgłoszenia P-366 970
◦ Łożysko kuliste wahliwe, smarowane cieczą magnetyczną Nr zgłoszenia P-379 435
◦ Łożysko półkuliste wahliwe smarowane cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-385 775
◦ Łożysko ślizgowe poprzeczne smarowane cieczą magnetyczną Nr zgłoszenia P-385
613
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◦ Urządzenie do dynamicznego doładowania silników spalinowych Nr zgłoszenia
P-383 378
◦ Łożysko ślizgowe poprzeczne smarowane cieczą magnetyczną Nr zgłoszenia
P-387 529
◦ Łożysko wahliwe smarowane cieczą magnetyczną Nr zgłoszenia P-383 015
◦ Mikrosiłownik liniowy Nr zgłoszenia P-378 976
◦ Oporowe łożysko ślizgowe poprzeczne smarowane cieczą magnetyczną. Nr
zgłoszenia P-385 705
◦ Połączenie spoczynkowe uszczelnione cieczą magnetyczną Nr zgłoszenia P-381
320
◦ Promieniowe łożyskowanie wałka z cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-386 658
◦ Próżniowy przepust wału obrotowego uszczelniony cieczą magnetyczną Nr
zgłoszenia P-372 733
◦ Próżniowy przepust wału obrotowego Nr zgłoszenia P-383 033
◦ Próżniowy przepust z wielostopniowym uszczelnieniem z cieczą magnetyczną. Nr
zgłoszenia P-383 509
◦ Przegub kulisty Nr zgłoszenia P-368 789
◦ Przegub obrotowy potrójny Nr zgłoszenia P-363 254
◦ Przepust wału obrotowego uszczelniony cieczą magnetyczną Nr zgłoszenia P-372
732
◦ Przepust wału z uszczelnieniem cieczą Nr zgłoszenia P-367 653
◦ Przyrząd do badania wytrzymałości śrub na rozrywanie Nr zgłoszenia P-369 045
◦ Przyrząd do oceny stopnia zużycia łańcucha Nr zgłoszenia P-383 304
◦ Ręczny, samozaciskowy chwytak elementów budowlanych Nr zgłoszenia P-389
906
◦ Spoczynkowe uszczelnienie, zwłaszcza dla elementów wielkośrednicowych Nr
zgłoszenia P-380 743
◦ Sposób i układ do pomiaru zastępczej średnicy prętów profilowanych Nr
zgłoszenia P-385 323
◦ Sposób oceny jakości drutu oraz przyrząd do wykonywania tego sposobu. Nr
zgłoszenia P-386 512
◦ Symulator do badań dwukomponentowych endoprotez, zwłaszcza stawu
kolanowego Nr zgłoszenia P-359 771
◦ Świder ze stycznymi nożami obrotowymi. Nr zgłoszenia P-385 071
◦ Układ zawieszenia pojazdów drogowych Nr zgłoszenia P-386 902
◦ Ułożyskowanie czopa kulistego smarowane cieczą magnetyczną Nr zgłoszenia
P-370 610
◦ Ułożyskowanie wahliwe wałka, smarowane cieczą magnetyczną Nr zgłoszenia
P-383 016
◦ Urządzenie do badania tarcia i sprzężeń ciernych w sprzęgłach i hamulcach
tarczowych. Nr zgłoszenia P-389 649
◦ Urządzenie do dynamicznego wyważania wirujących elementów maszynowych Nr
zgłoszenia P-370 466
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◦ Urządzenie do napinania śrub z wyznaczoną siłą poosiową Nr zgłoszenia P-368
923
◦ Uszczelnienie ferromagnetyczne łożyska tocznego Nr zgłoszenia P-379 296
◦ Uszczelnienie hybrydowe dla wału pionowego Nr zgłoszenia P-386 426
◦ Uszczelnienie hybrydowe dla wału w układzie pionowym. Nr zgłoszenia P-387 185
◦ Uszczelnienie hybrydowe dla wału wysokoobrotowego. Nr zgłoszenia P-385 816
◦ Uszczelnienie hybrydowe łożyska tocznego w krążniku Nr zgłoszenia P-381 319
◦ Uszczelnienie hybrydowe wału obrotowego Nr zgłoszenia P-370 611
◦ Uszczelnienie hybrydowe wału z cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-389 176
◦ Uszczelnienie hydrodynamiczne z cieczą magnetyczną Nr zgłoszenia P-364 182
◦ Uszczelnienie labiryntowe łożyska tocznego w krążniku Nr zgłoszenia P-381 321
◦ Uszczelnienie ochronne łożyska tocznego Nr zgłoszenia P-383 014
◦ Uszczelnienie odśrodkowe wału z zastosowaniem cieczy magnetycznej. Nr
zgłoszenia P-387 317
◦ Uszczelnienie odśrodkowe z cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-383 013
◦ Uszczelnienie połączenia poczynkowego z zastosowaniem cieczy magnetycznej Nr
zgłoszenia P-369 213
◦ Uszczelnienie połączenia spoczynkowego, zwłaszcza dla elementów
wielkośrednicowych Nr zgłoszenia P-380 672
◦ Uszczelnienie spoczynkowe z cieczą magnetyczną Nr zgłoszenia P-365 085
◦ Uszczelnienie wału pionowego z cieczą magnetyczną Nr zgłoszenia P-383 480
◦ Uszczelnienie wału pionowego z zastosowaniem cieczy magnetycznej Nr
zgłoszenia P-376 185
◦ Uszczelnienie z cieczą ferromagnetyczną połączenia spoczynkowego, szczególnie
pokrywy zbiornika. Nr zgłoszenia P-386 636
◦ Uszczelnienie z cieczą magnetyczną dla łożyska tocznego Nr zgłoszenia P-376 271
◦ Uszczelnienie z cieczą magnetyczną Nr zgłoszenia P-383 016
◦ Wibroizolator Nr zgłoszenia P-363 412
◦ Wielostopniowa dławica z wyrównanym rozkładem nacisków stykowych Nr
zgłoszenia P-385 767
◦ Wielostopniowe uszczelnienie z cieczą magnetyczną dla wału obrotowego. Nr
zgłoszenia P-387 154
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◦ Wielostopniowe uszczelnienie z cieczą magnetyczną Nr zgłoszenia P-373 544
◦ Wielostopniowe uszczelnienie z cieczą magnetyczną Nr zgłoszenia P-363 938
◦ Wielostopniowe uszczelnienie z cieczą magnetyczną Nr zgłoszenia P-387 316
◦ Wielostopniowe uszczelnienie z cieczą magnetyczną Nr zgłoszenia P-389 525
◦ Wrzeciono z automatyczną wymianą narzędzia Nr zgłoszenia P-382 609
◦ Wzdłużno-poprzeczne łożysko ślizgowe smarowane cieczą magnetyczną Nr
zgłoszenia P-379 295
◦ Zabezpieczenie pompy próżniowej. Nr zgłoszenia P-386 480
◦ Zawór pneumatyczny do sterowania przepływem gazu. Nr zgłoszenia P-384 070
◦ Zespół smarowania łożyska górnego, pionowego wału walcowej przekładni zębatej
Nr zgłoszenia P-368 628
◦ Zespół smarowania olejem górnego łożyska przekładni zębatej Nr zgłoszenia
P-380 107
◦ Zespół stycznego noża obrotowego Nr zgłoszenia P-385 570
◦ Żyroskopowy uchwyt do mocowania kamery video na zewnątrz statku
powietrznego, zwłaszcza helikoptera Nr zgłoszenia P-388 776
◦ Monolityczna mikroprzekładnia dźwigniowa. Nr zgłoszenia P-387 640

3.6.3. Automatyka i robotyka
◦ Urządzenie do kontroli prawidłowości ułożenia przedmiotów w gniazdach formy
technologicznej Nr zgłoszenia P-363 765
◦ Elastyczna głowica obrotowa Nr zgłoszenia P-382 738
◦ Elastyczny zawias złączowy Nr zgłoszenia P-382 926
◦ Mikrozespół obrotowy Nr zgłoszenia P-382 739
◦ Monolityczna mikroprzekładnia dźwigniowa. Nr zgłoszenia P-387 640
◦ Manipulator równoległy o czterech stopniach swobody. Nr zgłoszenia P-387 229
◦ Manipulator równoległy Nr zgłoszenia P-385 247
◦ Mikronapęd piezoelektryczny Nr zgłoszenia P-382 526
◦ Mikroprzegub monolityczny. Nr zgłoszenia P-387 286
◦ Rotacyjny przetwornik ruchu napędu piezoelektrycznego. Nr zgłoszenia P-386 552
◦ Trzyramienny manipulator równoległy Nr zgłoszenia P-371 508
◦ Trzyramienny manipulator równoległy Nr zgłoszenia P-377 752
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Zgłoszenia, wynalazki
3.7. Nauki ścisłe i przyrodnicze
3.7.1. Matematyka
3.7.2. Fizyka
3.7.3 Chemia
◦ Sposób otrzymywania nanoczastek srebra Nr zgłoszenia P-377 546
◦ Sposób wytwarzania azotku galu GaN Nr zgłoszenia P-378 458
◦ Sposób analizy termicznej i urządzenie do analizy termicznej Nr zgłoszenia P-367
166

3.7.4. Geodezja
3.7.5. Geologia i geofizyka
3.8. Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne
3.8.1. Zarządzanie i marketing
3.8.2 Ekonomia
3.8.3. Społeczeństwo informacyjne
◦ Matryca dotykowa dla osób niewidomych Nr zgłoszenia P-362 329
◦ Układ do komunikowania się osób głuchoniemych z osobami słyszącymi. Nr
zgłoszenia P-388 382

3.8.4. Socjologia, psychologia i filozofia
3.8.5. Nauki polityczne i historyczne
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kontakt

KONTAKT Z CTT AGH - Wydawcą Newslettera
Centrum Transferu Technologii
Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Pawilon H-A2 III piętro
tel. 012 617 46 42
fax 012 423 35 62
e-mail : ctt@agh.edu.pl
www.ctt.agh.edu.pl
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