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Szanowni Państwo,

  Zapraszamy do lektury trzeciego w 2011 roku numeru „Newslettera AGH dla 

Przedsiębiorców”.

  

  Jak zwykle zamieszczamy w  nim uaktualnione wykazy wynalazków i patentów,  

których autorami są naukowcy AGH oraz aktualne zestawienie projektów badawczych.

  Uwadze Państwa polecamy również rozmowę z dr hab. inż. Ryszardem 

Hejmanowskim, prowadzącym badania z zakresu deformacji i ruchów powierzchni ziemi oraz 

wywiad z prof. dr hab. inż. Tadeuszem Knychem na temat jego najnowszych patentów.

Życzymy miłej lektury,

Redakcja Newslettera

 

Słowo wstępne
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Newsletter: Na czym polegają 
prowadzone przez Pana badania?

Prof. Hejmanowski: Zajmujemy 
się szeroko pojętym zarządzaniem 
ryzykiem związanym z deformacjami 
i ruchami powierzchni terenu, które 
są skutkiem naturalnych oddziaływań 
przyrodniczych, bądź efektem działal-
ności człowieka. Taką działalnością 
może być budownictwo podziemne, 
górnictwo, albo budownictwo, które 
w jakikolwiek sposób narusza 
pierwotną równowagę sił w gruncie. 
Na początku trzeba powiedzieć, że 
jako geodeci górniczy jesteśmy dosko-
nale przygotowani do prowadzenia 
wszelkiego typu pomiarów. Te pomiary 
mogą dostarczać danych o zmianach 

położenia dowolnego punktu. Dzięki 
temu możemy obserwować jak 
przemieszczają się punkty zlokalizo-
wane w interesujących nas terenach, 
bądź rozlokowane na powierzchni 
dowolnych obiektów. Możemy następ-
nie wyznaczać odkształcenia obiek-
tów, zmiany tych przemieszczeń 
i odkształceń w czasie. Dzięki współ-
czesnym technologiom, nowoczesnej 
elektronice i optyce, rozwojowi syste-
mów satelitarnych dysponujemy 
dzisiaj naprawdę dużym potencjałem 
w zakresie pomiarów. Potrafimy dzięki 
wynikom pomiarów z dużą precyzją 
poznawać charakter ruchów, co daje 
nam niezbędną wiedzę dla podejmo-
wania prób modelowania procesów, 
które te ruchy wywołały. Modelując 

jakieś procesy, np. procesy ruchów 
wywołanych przez podziemne 
magazyny z gazem, albo deformacji 
spowodowanych przez eksploatację 
rudy miedzi, węgla kamiennego, czy 
gazu albo ropy naftowej uczymy się 
cały czas. W ten sposób mierząc 
udoskonalamy nasze modele, parame-
tryzujemy je nie w laboratorium, lecz 
w oparciu o rzeczywiste, faktyczne 
cechy ośrodka, w którym te ruchy 
mają miejsce.

Na końcu staramy się ocenić jaki 
jest stopień ryzyka, wynikającego 
z tego, że na terenie zagrożonym 
ruchami i deformacjami ktoś zainwe-
stował i wybudował budynki           
mieszkalne, obiekty użyteczności 
publicznej, albo po prostu uprawia 
ziemię i prowadzi gospodarkę rolną. 
Musimy przecież pamiętać, że wszel-
kie masowe ruchy powierzchni terenu 
mogą w skrajnym wypadku prowa-
dzić do katastrofy, a nawet do zagro-
żenia życia. Badamy w jaki sposób 
przemieszczający się grunt może 
zagrozić budynkowi, budowli, albo  
bezpieczeństwu ruchu kolejowego, 
czy drogowego. Czy deformacje 
podłoża mogą np. spowodować 
katastrofę ekologiczną, na skutek 
awarii rurociągu z ropą naftową. 

To bardzo ważne badania. Stosu-
jemy w nich nie tylko technologie 
pomiarowe, ale także zaawansowane 
metody modelowania matematycz-
nego, analizy statystyczne i narzędzia 
oraz technologie informatyczne, takie 
np. jak systemy informacji przestrzen-
nej.

Newsletter: Jakich rezultatów się 
Pan spodziewa?

Dr hab. inż.  Ryszard Hejmanowski, 
prof. Akademii Górniczo-Hutniczej

Od 1983 roku związany z  AGH. 
W latach 1990-1993 pracownik naukowy 
na Uniwersytecie Technicznym Clausthal 
w  Niemczech. Od 2008 roku pełni 
funkcję kierownika Katedry Ochrony 
Terenów Górniczych, Geoinformatyki      
i Geodezji Górniczej AGH. Autor i współ-
autor ponad 80 artykułów i referatów 
naukowych i kilku pozycji książkowych. 
Autor kilkudziesięciu prac naukowo-ba-
dawczych i ekspertyz naukowo-tech-
nicznych. Członek prezydium ISM 
(międzynarodowe stowarzyszenie 
Mierniczych Górniczych) i przewodni-
czący 4 Komisji ISM, członek Głównej 
Komisji Miernictwa Górniczego SITG, 
członek DMV e.V. (Stowarzyszenie 

Mierniczych Górniczych Niemiec). 
Specjalizuje się w badaniach deforma-
cji górotworu pod wpływem działalno-
ści górniczej, a także prognozowaniem 
przemieszczeń oraz deformacji 
górotworu i powierzchni terenu przy 
pomocy modeli matematycznych                     
i autorskich programów komputero-
wych.

Badania naukowe

Rozmowa z 
dr hab. inż. Ryszardem Hejmanowskim, 
prof. nadzw. AGH, prowadzącym badania 
z zakresu deformacji i ruchów powierzchni ziemi

Badania naukowe
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Prof. Hejmanowski: Myślę, że 
poprzez zastosowanie najnowszych 
rozwiązań z dziedziny sensoryki 
pomiarowej, a także GPS i systemów 
telemetrycznych będziemy w stanie 
uzyskać dane opisujące procesy, które 
nas interesują w trybie ciągłym. To 
jest stosunkowo nowe podejście, 
zwłaszcza w geodezji. Dane 
pozyskane z ciągłego monitoringu 
mogą być poddawane zupełnie innego 
typu obróbce. Trzeba będzie je anali-
zować z zastosowaniem filtrowania 
i automatycznych metod wnioskowa-
nia. Pozwoli nam to na opisanie 
skutków deformacji będących 
wynikiem zjawisk dynamicznych (jak 
wstrząsy górotworu), a także zjawisk 
szybkozmiennych. Często nie zauwa-
żaliśmy pewnych cech procesu defor-
macji, bo nie obserwowaliśmy go 
dostatecznie często, a teraz możemy 
to robić.

Zastosowanie najnowszych 
technologii pomiarowych rozszerza 
także nasze możliwości w kierunku 
oceny stanu starych wyrobisk poeks-
ploatacyjnych, których historia często 
jest nieznana, lub słabo udokumen-
towana. Wyzwaniem dla nas – aktual-
nym także w przyszłości będzie ocena 
ryzyka jakie niosą z sobą płytko zloka-
lizowane wyrobiska dawnych kopalń 
soli i węgla oraz cynku i ołowiu. 

Myślimy, że dzięki zastosowaniu 
naszych pomiarów, modeli matema-
tycznych oraz systemów informacji 
przestrzennej będziemy w stanie 
zrobić w tej dziedzinie bardzo wiele. 
To jest przyszłość.

Newsletter: Co prowadzone 
badania oznaczają dla świata nauki?

Prof. Hejmanowski: ….rozwój 
i odkrywanie ciągle nowych obsza-
rów, które dotąd nie były dla 
nas dostępne.

Newsletter: Kto wchodzi w skład 
zespołu badawczego?

Prof. Hejmanowski: Mamy 
stosunkowo nieliczny zespół, są to 
ludzie w większości bardzo zaanga-
żowani w badania naukowe i to jest 
najważniejsze. Mam nadzieję, że 
w ciągu najbliższych kilku lat skład 
zespołu poszerzy się o młodych, 
ambitnych i kreatywnych badaczy. 
Obserwując swoich studentów wiem, 
że niektórzy z nich mają wielki poten-
cjał. 

Newsletter: Jakie są dalsze 
plany badawcze?

Prof.Hejmanowski: Chcemy 
obecnie zbudować dobre zaplecze 
badawcze, czyli przede wszystkim 
sprzęt pomiarowy i oprogramowanie 
służące do analiz i obróbki danych. 
Zawarliśmy w tym celu kilka umów 
badawczych, które pozwalają nam 
na korzystanie z bardzo zaawanso-
wanych technologii informatycznych 
dla celów badawczych. Na tej bazie 
będziemy prowadzić nowe badania. 
Planujemy obecnie kilka projektów 
głównie z zakresu oceny ryzyka 
i zagrożenia obiektów na terenach 
górniczych, badań nad modelowa-
niem procesów przemieszczeniowych, 
badań nad stabilnością górotworu 
w rejonach dawnych, historycznych 
eksploatacji. Ponadto planujemy także 
badania podstawowe zmierzające do 
lepszego poznania zjawisk, które 
prowadzą do znacznych deformacji 
powierzchni terenu w długich 
okresach. To trudne zagadnienia, ale 
mam nadzieję, że dzięki energii 
Zespołu badawczego, nowej polityce 
w zakresie finansowania badań 
naukowych, a także być może współ-
pracy międzynarodowej, będziemy 
mogli osiągnąć sukcesy także na 
tym polu.

Newsletter:Dziękujemy 
za rozmowę.

Badania naukowe
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Newsletter: Wydział WEiP jest 
unikalny w skali kraju ? 

Prof. dr hab. P. Tomczyk: 
W roku 2010 nasz Wydział uzyskał 
akredytację do prowadzenia studiów 
na 2 kierunkach: energetyka 
i technologia chemiczna. Jako pierw-
szy w Polsce otrzymał uprawnienia 
do kształcenia w zakresie zintegro-
wanej tematyki paliwowo-energe-
tycznej. Zapewniamy kształcenie 
i prowadzenie badań naukowych 
w obszarze priorytetowym dla kraju: 
energetyka, paliwa, ochrona środo-
wiska w przemyśle paliwowo-ener-
getycznym. AGH ma do tego      
doskonałe warunki : doświadczenie 
zdobyte w trakcie prowadzenia kształ-
cenia na kierunku energetyka 
w Międzywydziałowej Szkole Energe-
tyki w latach 2003-2006 i duże zaple-
cze kadrowe istniejące już na Uczelni. 
Jednak otwarcie w 2008 roku z MSE 
i Wydziału Paliw i Energii nowego 
wydziału Energetyki i Paliw spowo-
dowało, że konieczne stało się 
powiększenie zaplecza dydaktyczno-
naukowego. 

Badania naukoweInwestycje infrastrukturalne

Rozmowa z dziekanem Wydziału Energetyki i Paliw 
AGH prof. dr hab. Piotrem Tomczykiem na temat 
projektu „Przebudowa pawilonu D-4 na sale 
dydaktyczne i laboratoria dla tworzonego Wydziału 
Energetyki i Paliw”.

Inwestycje infrastrukturalne

Projekt jest realizowany w ramach działania 13.1 „Infrastruktura szkolnictwa 
wyższego” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Koszt całkowity inwestycji zgodnie z projektem miał wynosić 22 967 160 zł, z czego 
85% pokrywa Unia Europejska, a 15% to środki z budżetu państwa. Niestety, został 
obniżony do kwoty 18 453 000 zł. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie 
zezwoliło bowiem, aby „zaoszczędzone” w przetargu na prace budowlane kwoty 
wykorzystać na wyposażenie budynku.

Prof. dr hab. Piotr Tomczyk 

Ukończył studia na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, kierunek fizyka (1970). Po 
studiach zatrudniony w  Instytucie 
Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, 
gdzie uzyskał stopień doktora i doktora 
habilitowanego w dyscyplinie nauk 
chemicznych. W 1980 roku otrzymał 
dyplom w zakresie metalurgii w Imperial 
College w Londynie. Od 2000 roku 
zatrudniony w Akademii Górniczo-Hut-
niczej w Krakowie, gdzie sprawował 
najpierw funkcję Prodziekana ds. 
Ogólnych (2002-2005) a  obecnie 
Dziekana (2005-) Wydziału Paliw i Energii 
(obecnie Wydział Energetyki i Paliw). 

Prowadził badania w zakresie fizyko-
chemii i termodynamiki soli stopionych 
oraz ich układów, a następnie elektro-
chemii w  środowisku elektrolitów 
płynnych i  stałych.  Od połowy lat 
1980-tych prowadzi prace badawcze 
nad ogniwami paliwowymi oraz zagad-
nieniami energetyki wodorowej. Inne 
zainteresowania naukowe to procesy 

konwersji energii oraz magazynowanie 
energii. Członek Working Group ESFRI 
oraz EERA European Platform of Univer-
sities engaged in Energy Research Unii 
Europejskiej, V-ce Prezes Polskiego 
Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwo-
wych. Liczne pobyty naukowe             
zagranicą, w tym trzykrotnie w Tohoku 
University w Sendai (Japonia). 
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Newsletter: Jak będzie wyglą-
dała siedziba Wydziału po przebudo-
wie ?

Prof. dr hab. inż. P. Tomczyk: 
Pawilon D-4 był wykorzystywany 
w niewielkim stopniu dla celów dydak-
tycznych ze względu na niedostoso-
wanie projektowe i wykonawcze. Po 
przebudowie warunki studiowania 
będą znacznie lepsze. Powstanie 
nowoczesny obiekt o powierzchni 
1 644 m2 . Będzie mieścił nową 
bibliotekę, 2 sale wykładowe, salę 
konferencyjną, scalony pion admini-
stracyjny Wydziału, który obecnie 
mieści się w 3 budynkach. Kadra 
wzrosła z 15 do 26 pracowników 
samodzielnych, z 75 do 120 pracow-
ników, a limit przyjęć ze 150 do 320 
kandydatów. Zakończenie budowy 
przewidziane było na 30 lipca 2011 
roku, jednak zdarzenia losowe 
z udziałem Wykonawców (niezwią-

zane z budową) spowodowały ich 
wycofanie się z realizacji projektu. 
Obecnie trwa procedura przetargowa 
na wyłonienie nowego Wykonawcy 
co w sposób oczywisty skutkuje 
przesunięciem terminu zakończe-
nia inwestycji.

Newsletter: Jakie laboratoria 
i aparatura są przewidziane ?

Prof. dr hab. P. Tomczyk: 
Planujemy otwarcie 5 laboratoriów : 
maszyn energetycznych, paliw nafto-
wych i biopaliw ciekłych, paliw 
gazowych, dwóch dydaktycznych 
laboratoriów chemicznych oraz 
hamowni silnikowej. Zostanie też 
zakupionych blisko 50 nowych 
urządzeń w tym:

dyfraktometr XRD, spektrometr 
VIS i UV, spektrometr w podczerwieni, 
waga magnetyczna wysokociśnie-
niowa, zestaw do badania stabilności 

oksydacyjnej paliw, półautomatyczny 
zestaw do destylacji próżniowej 
ropy naftowej.

Newsletter: Jakie jeszcze korzy-
ści odniesie Wydział z realizacji 
projektu ?

Prof. dr hab. P. Tomczyk: 
Zostały uruchomione nowe specjal-
ności i studia podyplomowe. 
W ramach kierunku Energetyka 
dostępnych jest obecnie osiem 
specjalności :
• energetyka jądrowa
• energetyka wodorowa
• modelowanie komputerowe 

w energetyce
• sustainable energy development 

(specjalność prowadzona 
w j. angielskim)

W ramach kierunku Technologia 
chemiczna można wybrać jedną 
z pięciu specjalności :
• zgazowanie i odgazowanie 

paliw stałych
• sustainable fuels economy 

(specjalność prowadzona 
w j. angielskim)

Mamy 3 kierunki studiów podyplo-
mowych : 
• auditing termiczny budynków
• nowoczesne metody zarządzania 

i technologie w koksownictwie
• energetyka jądrowa we współ-

czesnej elektroenergetyce

Newsletter: Dziękujemy 
za rozmowę.

Inwestycje infrastrukturalne
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Patenty i wynalazki

Wywiad z prof. dr hab. inż. Tadeuszem Knychem, 
współtwórcą  patentów „Sposób i układ do wytwa-
rzania drutów z miedzi beztlenowej” i  „Sposób  
ciągłego odlewania materiałów krystalicznych  
i urządzenie do poziomego, ciągłego odlewania 
materiałów krystalicznych o ukierunkowanej struk-
turze”.

Newsletter: Czy mógłby Pan nam 
coś powiedzieć o swoim wydziale?

Prof. Knych: Wydział Metali 
Nieżelaznych to jedyny w Europie 
wydział wyższej uczelni, który pod 
jednym dachem tj. dachem Akademii 
Górniczo-Hutniczej skupia dyscypliny 
nauk podstawowych, umożliwiające 
uzyskanie czystych metali z rud 
w procesach metalurgii ekstrakcyjnej, 
syntezy stopów, czyli ich projektowa-
nia i przeprowadzania do stanu 
stałego, następnie przeróbki plastycz-
nej i metaloznawstwa, gdzie nastę-
puje nadawanie wyrobom ostatecz-
nego kształtu, wymiarów i własności. 
Tak więc jest to interdyscyplinarny 
wydział wykorzystujący chemię, 
fizykę, fizykę ciała stałego, mecha-
nikę, zagadnienia przepływu prądu 
itp. Na naszym wydziale projektuje 
się nowe materiały i wyroby oraz 
technologie ich wytwarzania. 
Wszystko to na etapie wdrożeń 
odbywa się w ścisłej współpracy 
z zakładami branży metali nieżela-
znych i branż pokrewnych. 
W przyszłym roku będziemy obcho-
dzić złote gody, bowiem wydział został 
powołany do życia w 1962 roku. 
Warto dodać, że nasz jubileusz zbiega 
się z jubileuszem KGHM Polska Miedź 
S.A., co nie jest zwykłym przypad-
kiem. Od blisko 20 lat zajmujemy się 
m.in. nowymi materiałami i techno-
logiami dla systemów transferu energii 
elektrycznej, a mówiąc dokładniej dla 
linii przesyłowych i dystrybucyjnych 

wysokich i średnich napięć oraz sieci 
trakcyjnych kolei dużych prędkości. 
W tym obszarze nauki i techniki 
tworzymy wiedzę „know-how”, którą 
wdrażamy do specjalistycznych zasto-
sowań w polskich i zagranicznych 
zakładach przemysłowych. Współpra-
cujemy również z wieloma ośrod-
kami naukowymi.

Newsletter: Czego dotyczą Pana 
ostatnie patenty?

Prof. Knych: W ciągu ostatnich 
trzech lat zostało zgłoszonych 15 
patentów i wzorów użytkowych na 
terenie RP i UE. To m.in. ochrona 
patentowa sposobu wytwarzania 
nowych materiałów ze stopów alumi-
nium i miedzi, patenty i zastrzeżenia 
wzorów użytkowych osprzętu 
i konstrukcji wsporczych sieci trakcyj-
nej kolei dużych prędkości. Ostanie 
dwa zgłoszenia z 2011 roku dotyczą 
sposobu i urządzenia do ciągłego 
odlewania materiałów krystalicznych 
o ukierunkowanej strukturze (32 
zastrzeżenia) oraz sposobu i układu 
do wytwarzania drutów z miedzi 
beztlenowej o ponadstandardowych 
własnościach (7 zastrzeżeń). Te 
rozwiązania pozwalają na uzyskanie 
materiałów dedykowanych do produk-
cji kabli telekomunikacyjnych, zwłasz-
cza o dużej częstotliwości sygnału. 

Newsletter: Kto oprócz Pana 
pracuje nad patentami?

Prof. Knych: Od lat współpracuję 
z zespołem wspaniałych młodych 
uczonych: doktorantów, młodych 
doktorów, doktorów tuż przed habili-
tacją. Z najwyższą przyjemnością 
pragnę wymienić ich nazwiska. Do 
zespołu należą Andrzej Mamala, Artur 
Kawecki, Beata Smyrak, Paweł 
Kwaśniewski, Piotr Uliasz, Michał 
Jabłoński, Monika Walkowicz, Grzegorz 
Kiesiewicz, Marzena Piwowarska, Piotr 
Osuch, Andrzej Nowak i Kinga Korzeń. 

Patenty i wynalazki

Na fotografii przedstawiono trasę 
E20, odcinek Żychlin - Stara 
Wieś oraz wybrane elementy 
osprzętu wykonane w oparciu 
o rozwiązania prof. Knycha 

i jego zespołu.



9     Newsletter Centrum Transferu Technologii AGH w Krakowie

spis treści

Newsletter: Kiedy można 
spodziewać się wdrożenia patentów?

Prof. Knych: Aktualnie prowa-
dzone są rozmowy wdrożeniowe 
w kilku polskich zakładach przemy-
słowych. W sierpniu mamy spotkanie 
z grupą Amerykanów z ICA (Interna-
tional Copper Assotiation) na temat 
opatentowanych technologii. Wdroże-
nia ostatnich dwóch patentów 
możemy się spodziewać nawet jeszcze 
w tym roku.

Newsletter: Gdzie wynalazki 
znajdą zastosowanie?

Prof. Knych: Patenty dotyczą 
metody uzyskiwania nowych wyrafi-
nowanych odmian miedzi i jej stopów 
przeznaczonych na cele elektryczne, 
a więc koleje dużych prędkości, 
bardzo zaawansowaną elektronikę 
i elektrotechnikę, przemysł samocho-
dowy, transfer energii w warunkach 
bardzo wysokich wymagań wytrzy-
małościowych stawianych przewodom 
itp. 

Mój zespół zajmuje się głównie 
wykorzystaniem metali, zwłaszcza 
miedzi dla celów przesyłu energii 
elektrycznej. Stąd nasza współpraca 
z firmami, które produkują kable 

i przewody, współpraca z właścicie-
lami infrastruktury czyli z Polskimi 
Sieciami Elektroenergetycznymi. 
Polska jest krajem wymagającym 
stopniowej, ale ciągłej wymiany linii 
elektroenergetycznych, z których 
wiele osiągnęło 50 lat i więcej, czyli 
wiek który często oznacza ich śmierć 
techniczną. Wymiana jest niemożliwa 
jednorazowo dlatego, że 13 tysięcy 
km linii napowietrznych wysokich 
napięć musi ciągle funkcjonować. 
Wymiana musi być przeprowadzona 
na nowych zasadach, przy użyciu 
nowych materiałów, które umożliwiają  
bardziej wydajny przesył energii.

Uczestniczymy również w progra-
mie kolei dużych prędkości od strony 
inżynierii nowoczesnych materiałów 
przewodzących i nośno-przewodzą-
cych. W tej dziedzinie współpracu-
jemy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
– właścicielem szlaków kolejowych.

Opracowywany jest także projekt 
zastosowania miedzi beztlenowej 
w technice audio-wideo i telekomuni-
kacji.

Newsletter: Nad czym obecnie 
Pan pracuje?

Prof. Knych: Zaczynamy wraz 
z zespołem pracować nad wykorzy-
staniem grafenu. Jest to absolutna 
nowość w naszych planach na 
przyszłość. Grafen jest to jednopłasz-
czyznowa warstwa atomów węgla, 
które posiadają znakomitą wytrzyma-
łość mechaniczną przekraczającą 
kilkakrotnie wytrzymałość stali oraz 
dużo większą od miedzi przewodność 
elektryczną. Bierzemy udział 
w opracowaniu ogólnoeuropejskiego 
programu projektu badawczego 
dotyczącego m.in. wykorzystania 
grafenu do transferu energii elektrycz-
nej liniami przesyłowymi.

Ponadto pracujemy nad wykorzy-
staniem bakteriobójczych właściwo-
ści miedzi i jej stopów (miedź Cu+). 
Duże fundusze na ten cel przezna-
czają współcześnie organizacje 
międzynarodowe, które zajmują się 
wprowadzaniem miedzi i jej stopów 
do tych środowisk, które mają kontakt 
z drobnoustrojami. W najbliższym 
czasie mamy spotkanie z grupą ICA 
z Nowego Jorku, poświęcone miedzi 
i jej najnowszym właściwościom.

Nowym zagadnieniem jest także 
recykling metali nieżelaznych. Ubywa 
ich pod ziemią, a przybywa na ziemi, 
dlatego stopniowo ogranicza się 
metalurgię ekstrakcyjną, a coraz 
większy nacisk kładzie na poszukiwa-

Fotografia przedstawia opatentowane urządzenie do kierunkowej 
krystalizacji metali i stopów oraz przykłady otrzymanych struktur 

miedzi do zastosowań w technice AV

Patenty i wynalazki
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nie technologii ponownego wykorzy-
stania materiałów zużytych. 

Dzisiaj coraz większą rolę zaczy-
nają również odgrywać tzw. pierwiastki 
strategiczne, które dawniej z uwagi 
na ich wysokie koszty pozyskiwania 
nie były brane powszechnie pod 
uwagę. Nowoczesne techniki badaw-
cze umożliwiają ich wykorzystywanie 
w wielu przypadkach w charakterze 
zamienników materiałów tradycyj-
nych. W tym obszarze nasza Akade-
mia posiada wiodącą rolę w kraju. 

Przykładem jest odzysk pierwiastków 
ze szlamów anodowych, który stanowi 
wielkie wyzwanie dla polskich naukow-
ców i to nie tylko metalurgów, ale 
również fizyków i chemików. 

Na zakończenie proszę pozwolić, 
że podzielę się jeszcze jedną informa-
cją. Nasz projekt pt.: Narodowe 
Centrum Badań i Aplikacji Nowych 
Materiałów i Technologii dla Elektro-
energetyki (akronim NCBiA) znalazł 
się na liście projektów polskiej mapy 
drogowej tzw. dużej infrastruktury 

badawczej. Będzie to gigantyczna 
inwestycja. NCBiA w zamyśle ma być 
instytucją naukowo-badawczą konso-
lidującą potencjał intelektualny 
polskiego i europejskiego środowiska 
naukowego i technicznego ukierun-
kowaną na badania i rozwój nowych 
technologii, materiałów i wyrobów na 
potrzeby elektroenergetyki. Przedsię-
wzięcie wpisuje się w strategię rozwoju 
europejskiej energetyki oraz ma na 
celu rozwiązywanie bieżących proble-
mów, a także kreowanie perspekty-
wicznych kierunków rozwoju i zasto-
sowań nowoczesnych osiągnięć 
inżynierii materiałowej i metalurgii 
w tym sektorze. W inicjatywie urucho-
mienia Centrum należy wyraźnie 
wyeksponować jego oryginalność 
i specyfikę, która łączy potrzebę 
opracowywania technologii nowych 
materiałów z pełną weryfikacją ich 
wykorzystania do praktycznych zasto-
sowań. Ten aspekt wyróżnia koncep-
cję działania Centrum spośród insty-
tucji badawczych ukierunkowanych 
wyłącznie na badania podstawowe lub 
aplikacyjne ograniczone do wąskich 
problemów. Podstawą nowoczesności 
podejścia jest przenikanie i interak-
cyjność możliwości współczesnego 
wyspecjalizowanego sprzętu badaw-
czego i laboratoryjnego oraz wysoko-
zaawansowanego zaplecza technicz-
no-technologicznego stanowiącego 
podstawę weryfikacji badań podsta-
wowych. 

Newsletter: Dziękujemy 
za rozmowę.

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych

 Absolwent  Wydziału Metali Nieże-
laznych Akademii Górniczo-Hutniczej 
– rocznik 1976. Po ukończeniu studiów 
doktoranckich podejmuje pracę na AGH 
na macierzystym Wydziale. Specjalizuje 
się w projektowaniu i wdrażaniu techno-
logii wytwarzania wyrobów z metali 
nieżelaznych wytwarzanych na drodze 
szeroko rozumianej metalurgii (projek-
towanie i synteza stopów, przeróbka 
plastyczna, projektowanie i parametry-
zacja własności). Główne kierunki 
badawcze dotyczą elektroenergetyki 
napowietrznej (przewody HTLS) i kolejo-
wej (koleje dużej prędkości). Autor 
i współautor ponad pięciuset publika-
cji, projektów i prac badawczych dla 
podmiotów gospodarczych oraz ponad 
trzydziestu patentów i zgłoszeń. Współ-
pracuje z wieloma jednostkami nauko-
wymi i  przemysłowymi krajowymi 
i zagranicznymi (m.in. Niemcy, Włochy, 

USA, Finlandia, Słowacja, Szkocja, 
Hiszpania, Meksyk). Pasjonat współpracy 
z młodymi naukowcami. Członek m.in. 
Komitetu Metalurgii PAN, Rady Nauko-
wej Kolei Dużych Prędkości, Rady do 
Spraw Certyfikacji przy IK, Vice-Prezy-
dent WAI (Wire Assotiation Internatio-
nal - oddział Polska). Laureat                   
prestiżowych nagród (JM Rektora AGH 
(4), Prezesa Rady Ministrów (3), Marshalla 
V. Yokelsona nadana przez WAI za najlep-
szy artykuł roku z zakresu metali nieże-
laznych – Guilford USA(2)).
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 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 we współpracy z Amerykańską Izbą Handlową w Polsce
oraz

Krakowskim Parkiem Technologicznym

Zaprasza na seminarium:

Wydarzenia

Wydarzenia

„SUKCES POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY 
– WYKORZYSTANIE DOSTĘPNYCH TECHNIK I NARZĘDZI”

15 listopada 2011 
9.30 – 15.30

AGH, Pawilon U-2

9.00 Rejestracja uczestników

9.30 „Inteligencja emocjonalna w biznesie” 
dr Janusz Brudnicki

11.00 „Wywieranie wpływu i ochrona przed manipulacją w biznesie”
Paweł Zemła – Dyrektor ds. rozwoju sprzedaży Equity Investments

12.30 Przerwa

12.45 Studium przypadku
Richard M. Lada – Prezes ERMEL Consulting, V-ce Prezes Telesto

14.15
Studium przypadku
John Paul Lynch – Prezes Lynka Sp. z o.o., Prezes YPO Poland, Członek 
Zarządu Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce

15.45 Zakończenie seminarium

Seminarium organizowane jest w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 
koordynowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
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Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 
(Global Entrepreneurship Week) to ponadna-
rodowe wsparcie dla postaw przedsię-
biorczych. Swobodny przepływ myśli, idei, 
pomysłów! Globalna burza mózgów, której 
celem jest pokazanie przedsiębiorczości jako 
ważnego czynnika rozwoju cywilizacyjnego. 
Za słowem przedsiębiorczość kryje się całe 
spektrum postaw i cech charakteru. Promujmy 
je zarówno lokalnie jak i globalnie!

Celem Global Entrepreneurship Week jest stworzenie środowiska społecznego, 
które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i które pozwala zakwitnąć kreatyw-
nym inicjatywom młodych ludzi.

Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości są premier Wielkiej Brytanii Gordon 
Brown, prezes amerykańskiej Fundacji Kauffmana – Carl Schramm i brytyjska rządowo-bizne-
sowa organizacja Make Your Mark.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości jest globalną inicjatywą łączącą kraje z całego świata. 
W 2010 r. w organizację GEW zaangażowane były aż 104 państwa. Światowy Tydzień Przed-
siębiorczości to również dziesiątki tysięcy przedsięwzięć oraz miliony uczestników na całym 
świecie. 

W każdym z krajów uczestniczących w GEW powoływany jest HOST – organizacja grupu-
jąca i organizująca wszystkich uczestników oraz wspomagająca i koordynująca ich działania. 

Global Entrepreneurship Week (GEW) – Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 
w Polsce

W skład Polskiego Ogólnopolskiego Komitetu Koordynacyjnego wchodzą: Fundacja Polska 
Przedsiębiorcza, Forum Młodych PKPP Lewiatan Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, 
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Global Entrepreneurship Week (GEW) – Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 
w Małopolsce

W roku 2010 Województwo Małopolskie zostało oficjalnym partnerem Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości. W realizację wydarzenia zaangażowały się największe krakowskie uczelnie 
oraz instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości.

Sukces Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce nie przeszedł bez echa – szero-
kie partnerstwo, wielość i różnorodność wydarzeń aż wreszcie duże zainteresowanie sprawiło, 
że Małopolska inicjatywa 2010 została uznana za najlepszą w Polsce i będzie konty-
nuowana w 2011 roku. Inicjatywę na poziomie Regionu koordynuje Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego.
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CTT AGH

Propozycje następnego numeru
W kolejnym numerze Newslettera, który ukaże się w IV kwartale 2011 roku, znajdą          

     Państwo między innymi :
- Rozmowy:   
 z dr inż. Cezarym Workiem z Katedry Elektroniki,
 z dr inż. Dariuszem Zientarą z Katedry Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych
- Prezentację najnowszych patentów AGH.

CTT AGH jest jednostką pozawydziałową AGH dzia-
łającą od marca 2007 roku. Naszym głównym celem 
jest stymulowanie i ułatwianie transferu innowacyj-
nych technologii oraz oferty badawczej AGH do śro-
dowiska przedsiębiorców. 

 
W ten sposób przyczyniamy się do podnoszenia 

poziomu innowacyjności i konkurencyjności gospo-
darki. CTT AGH tworzą cztery działy.

Dział Ochrony Własności Intelektualnej  zajmu-
jący się m. in.: 

· przygotowywaniem wniosków patentowych
· prowadzeniem spraw przed UP RP 
· doradztwem w zakresie ochrony własności inte-

lektualnej
 

Dział Transferu Technologii zajmujący się: 
·  obsługą różnego rodzaju umów wdrożeniowych 
i licencyjnych

·  obsługą rozliczeń przychodów uzyskiwanych dzię-
ki tym umowom

·  doradztwem w zakresie pozyskiwania funduszy 
na transfer technologii

 Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych zaj-
mujący się :

·  doradztwem w zakresie pozyskiwania środków 
z funduszy strukturalnych

·  pomocą w przygotowaniu wniosków o dofinan-
sowanie 

·  pomocą w zawieraniu umów w ramach dofinan-
sowywania projektów

Dział Współpracy z Gospodarką zajmujący się 
m. in.:

·  promocją oferty badawczej i technologicznej AGH 
dla przedsiębiorców i inwestorów 

·  obsługę organizacyjną i formalno - prawną 
przygotowania i zawierania umów o współpra-
cy z przemysłem

·  informacją i doradztwem dla instytucji i osób za-
interesowanych współpracą z AGH 

 
Dyrektorem CTT AGH jest mgr inż. Tomasz Pyrć.

Kilka słów o CTT AGH

Partnerami CTT AGH są: 



14     Newsletter Centrum Transferu Technologii AGH w Krakowie

Dodatek stały

Projekty badawcze       

Patenty         

Zgłoszenia, wynalazki      
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1. Projekty badawcze 
Podział z uwzględnieniem grup tematycznych:

1.1. Technologie informacyjne ................................................................................ 16
1.1.1. Informatyka ........................................................................................ 17
1.1.2. Telekomunikacja ................................................................................... 21
1.1.3. Elektronika .......................................................................................... 24

1.2. Nowe materiały i technologie ........................................................................ 27
1.2.1. Nanotechnologie ................................................................................. 27
1.2.2. Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe ...................................... 28
1.2.3. Metalurgia .......................................................................................... 45
1.2.4. Inżynieria biomedyczna ......................................................................... 50
1.2.5. Geoinżynieria ...................................................................................... 52

1.3. Środowisko i zmiany klimatyczne .................................................................. 53
1.3.1. Inżynieria środowiska ........................................................................... 53
1.3.2. Ochrona środowiska ............................................................................. 56
1.3.3. Gospodarka surowcami i odpadami ......................................................... 60
1.3.4. Zrównoważony rozwój ........................................................................... 62

1.4. Energia i jej zasoby ...................................................................................... 62
1.4.1. Technologie energetyczne ...................................................................... 62
1.4.2. Odnawialne źródła energii ..................................................................... 64

1.5. Górnictwo .................................................................................................... 65
1.5.1. Technologie górnicze ............................................................................ 66
1.5.2. Gospodarka surowcami energetycznymi .................................................. 69
1.5.3. Inżynieria naftowa i gazownicza .......................................................... 70
1.5.4. Geotechnika i budownictwo ................................................................... 72

1.6. Inżynieria elektryczna i mechaniczna .............................................................. 73
1.6.1. Elektrotechnika .................................................................................... 73
1.6.2. Mechanika, eksploatacja i budowa maszyn ............................................... 75
1.6.3. Automatyka i robotyka ........................................................................ 81
1.6.4. Mechatronika........................................................................................ 84

1.7. Nauki ścisłe i przyrodnicze ............................................................................ 85 
1.7.1. Matematyka ....................................................................................... 85
1.7.2. Fizyka ................................................................................................. 86
1.7.3. Chemia ............................................................................................... 89
1.7.4. Geodezja ............................................................................................. 89
1.7.5. Geologia i geofizyka ............................................................................. 92

1.8. Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne ................................................ 99
1.8.1. Zarządzanie i marketing ....................................................................... 99
1.8.2. Ekonomia .......................................................................................... 103
1.8.3. Społeczeństwo informacyjne ................................................................. 103
1.8.4. Socjologia, psychologia i filozofia .......................................................... 104
1.8.5. Nauki polityczne i historyczne ............................................................... 105

Projekty badawcze
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 1.0 Technologie informacyjne

Lp. Temat Kierownik Status*

1.
Opracowanie i weryfikacja komputerowych metod badań modelowych 
charakterystyk błędów i wrażliwości systemów pomiarowych oraz 
ich elementów.

JANUSZ GAJDA Z

 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

5.
Wzmacniacze ładunkowe w technologiach submikronowych 
do zastosowań w architekturach pikselowych dla potrzeb 
obrazowania cyfrowego.

PAWEŁ GRYBOŚ Z

6. Wysoko-rozdzielcze algorytmy i systemy ważenia pojazdów 
samochodowych w ruchu. TADEUSZ ŻEGLEŃ O

7. Scalone układy elektroniki odczytu dla matryc detektorów 
półprzwodnikowych o dużej liczbie atomowej Z PAWEŁ GRYBOŚ O

8. Niskoszumne wielokanałowe układy scalone dla potrzeb rejestracji 
sygnałów z żywych sieci neuronowych. PAWEŁ GRYBOŚ O

9.
System do bezprzewodowego monitorowania wewnętrznej 
aktywności mózgu z wykorzystaniem specjalizowanych 
wielokanałowych układów scalonych.

MIROSŁAW ŻOŁĄDŹ O

10. Badania uwarunkowań zrównoważonego rozwoju energetycznego. WOJCIECH SUWAŁA O

 
11.

Wieloantenowy system bezprzewodowej transmisji danych dla 
miniaturowych przenośnych urządzeń medycznych nowej generacji. PAWEŁ TURCZA O

 
12.

Estymacja indywidualnej prędkości pojazdu na podstawie analizy 
profilu magnetycznego. JANUSZ GAJDA O

Projekty badawcze
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13. Wielokanałowe szybkie układy elektroniki front-end do odczytu 
paskowych detektorów krzemowych. PAWEŁ GRYBOŚ O

 
14.

Przetwornik A/C w technologii submikronowej dla potrzeb 
wielokanałowych układów scalonych. PAWEŁ GRYBOŚ O

 
15.

Analiza właściwości metrologicznych układów do detekcji osi pojazdów 
z wykorzystaniem czujników indukcyjnych pętlowych. ZBIGNIEW MARSZAŁEK O

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 Z

3. Komputerowe modelowanie i wspomaganie decyzji w inżynierii 
materiałowej i metalurgii oraz metody oceny jakości modeli. MIROSŁAW GŁOWACKI Z

4. Wizualizacja 3D plików SWC. ANNA ROMANOWSKA-
PAWLICZEK Z

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

8.
Informatyczny model angiogenezy w litych guzach nowotworowych 
wykorzystujący metody strukturalnej analizy porównawczej 
z danymi doświadczalnymi.

WITOLD DZWINEL Z

9. Narzędzia informatyczne i algorytmy symulacji i optymalizacji. EWA DUDEK-DYDUCH O
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10. Agentowe metody poprawy efektywności ewolucyjnych technik 
optymalizacji wielokryterialnej. EDWARD NAWARECKI 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 Z

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 środowisk 
programowych. 

KRZYSZTOF ZIELIŃSKI 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 Z

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 Z

20. Algorytmy modelowania dynamiki pieszych w oparciu 
o niehomogeniczne automaty komórkowe. JAROSŁAW WĄS O

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

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 Z

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 Z

33. Modelowanie matematyczne i cyfrowe w badaniach naukowych 
i zarządzaniu. JAN DUDA Z

34. Wielokryterialna optymalizacja portfelowa metodami programowania 
całkowitoliczbowego mieszanego. JAN DUDA Z

35. Ocena wydajności pozaustrojowej wspomagającej terapii wątroby. ALEKSANDRA JUNG O

36. Systemy kognitywnej kategoryzacji typu UBIAS i E-BIAS. MAREK OGIELA O

37. Algorytm sprzężonej adaptacji rozwiązywania problemów prostych 
i odwrotnych. ROBERT SCHAEFER O

38. Algorytmy adaptacyjne generacji siatek obliczeniowych i równoległego 
rozwiązania trójwymiarowych problemów akustyki. ROBERT SCHAEFER O

39. Algorytmiczna analiza systemów wyborczych. PIOTR FALISZEWSKI O
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40. Modelowanie wzrostu patologii w organizmach przy pomocy 
paradygmatu złożonego automatu. WITOLD DZWINEL O

41.
Badanie wymagających właściwości sprzetu I algorytmów 
przetwarzania sygnałów dla systemu prognozowania zawału mięśnia 
serca w oparciu o analizę echogramów układu sercowo-naczyniowego

Paweł Turcza O

42. BIMLOQ: Deklaratywny model logiki procesów biznesowych dla analizy 
i optymalizacji jakości. ANTONI LIGĘZA O

43. Kognitywne techniki analizy i interpretacji znaczeniowej map perfuzji 
mózgowia. MAREK OGIELA O

44. Równoległe hierarchiczne algorytmy adaptacyjne rozwiązywania 
trudnych problemów odwrotnych. MACIEJ PASZYŃSKI O

45. Biologicznie inspirowane mechanizmy w planowaniu i zarządzaniu 
w środowiskach dynamicznych. 

MAREK KISIEL-
DOROHINICKI O

 46.
System interaktywnej symulacji metodami cząstek wybranych 
procesów biologicznych, sprzężonej z wizualizacją wysokiej 
rozdzielczości, w oparciu o architektury GPU.

WITOLD ALDA O

 47. Narzędzia dla zarządzania procesem wnioskowania i analizy jakości 
w zmodularyzowanych systemach regułowych (PARNAS). JACEK NALEPA O

 48. System kognitywnej analizy i znaczeniowej interpretacji przestrzennych 
rekonstrukcji unaczynienia wieńcowego. MAREK OGIELA O

 49. Metodyka obliczeń wieloskalowych w heterogenicznych środowiskach 
sprzętowych. ŁUKASZ RAUCH O

 50. Sieć aktywnych sensorów w oparciu o technologię Erlang. WOJCIECH TUREK O

 51. Badanie sieci sensorowych z wykorzystaniem eksperymentalnej 
platformy testowej. TOMASZ SZYDŁO O

 52. Metody reprezentacji,analizy wiedzy. KRZYSZTOF KACZOR O

 53. Metody projektowania reguł i procesów biznesowych. KRZYSZTOF KLUZA O

 54. Wykorzystanie regułowej reprezentacji wiedzy w systemach do 
modelowania procesów biznesowych. SZYMON BOBEK O

 55. Zastosowanie i rozwój metod odpornego planowania granularnego. SEBASTIAN ERNST O

 56. Semantyczne systemy informacyjne nowej generacji. WERONIKA ADRIAN O

 57. Wsparcie dla aplikacji wieloskalowych na chmurach obliczeniowych. KATARZYNA RYCERZ O
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 58. Opracowanie nowych metod detekcji plagiatów. MARCIN KUTA O

 59. Opracowanie zintegrowanego modułu dla systemu kontroli jakości w 
odlewni-QualityControlIDB. PAWEŁ MALINOWSKI O

  1.2 Telekomunikacja

Lp. Temat Kierownik Status*

 1.

Problemy usług i sieci szerokopasmowych. a)Sieci optyczne nowej ge-
neracji, w tym zagadnienia niezawodności takich sieci, protekcji i od-
twarzania, płaszczyzny sterowania, a także zagadnień techno-eko-
nomicznych. 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 ka-
tem świadczenia usług zróżnicowanych jakościowo i niezawodnościo-
wo.

ANDRZEJ JAJSZCZYK Z

 3. Problemy wdrażania szerokopasmowych usług multimedialnych w śro-
dowisku heterogenicznych sieci IP. ROBERT CHODOREK O

 4. Planowanie i optymalizacja podsystemu radiowego UMTS. MICHAŁ WĄGROWSKI Z

 5. Optymalizacja planowania rozwoju sieci miejskich na podstawie para-
metrów ekonomicznych. JAN DERKACZ Z

 6.

BRONCHOVID - Zintegrowany system wspomagający diagnostykę ba-
dań bronchoskopowych przez cyfrową archiwizację, semantyczne po-
rządkowanie zapisów wizyjnych, wykrywanie i wyszukiwanie treści 
istotnych diagnostycznie oraz interaktywną wizualizację z użyciem da-
nych tomografii komputerowej.

TOMASZ ZIELIŃSKI Z

 7.
Wpływ jakości usług transmisji (QoS) na poziom satysfakcji użytkow-
nika (QoE) multikastowych usług strumieniowania w środowisku hete-
rogenicznych sieci IP.

ZDZISŁAW PAPIR Z

 8. Problemy świadczenia usług z określoną jakością w sieciach bezprze-
wodowych Manet standardu IEEE 802.11e. ANDRZEJ PACH Z

 9.

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

TOMASZ ZIELIŃSKI Z
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 10. Sterowanie przeciążeniami w sieciach zorientowanych na przepły-
wy (FAN). ANDRZEJ JAJSZCZYK Z

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

 12. Optymalizacja planowania rozwoju sieci metropolitalnych z uwzględ-
nieniem zmienności parametrów ekonomicznych w czasie. ANDRZEJ PACH O

 13. Analiza sieci ad-hoc standartu IEEE 802.11 dla funkcji EDCA w przy-
padku występowania stacji ukrytych. ANDRZEJ PACH O

 14. Rozszerzenie metryk protokołu routingu OSPF z bezprzewodowych sie-
ci typu MESH o wybrane parametry mierzone w warstwie MAC. KRZYSZTOF ŁOZIAK Z

 15. Analiza bezprzewodowych sieci standardu IEEE 802.11 (A/B/G) pracu-
jących w trybie wieloprzepływnościowym. MAREK SIKORA Z

 16. Metody zapewnienia niezawodności i jakości w sieciach nakładkowych. ANDRZEJ JAJSZCZYK O

 17.
Zapewnienie odpowiedniej jakości usług w sieciach ad-hoc typu mul-
ti-hop standardu IEEE 802.11 dla funkcji EDCA w przypadku występo-
wania węzłów samolubnych.

ANDRZEJ PACH O

 18.

Integracja technik wyszukiwania za pomocą podania przykładu (Qu-
ery by Example) oraz dystrybucji multimediów w sieciach nakładko-
wych Peer-to-Peer przyzachowaniu subiektywnej jakości usług odbie-
ranej przez użytkownika.

ZDZISŁAW PAPIR O

 19. Nowoczesne techniki projektowania  i optymalizacji mobilnych sie-
ci bezprzewodowych Wiesław Ludwin O

 20. Wykorzystanie śladów ruchu w poprawnym modelowaniu sieci oraz 
wykrywaniu anomalii sieciowych Lucjan Janowski O

 21. Multi Sensor Data Fusion Grid for Urban Situational Awareness Andrzej Pach O

 22. Helicopter fuselage Crack monitoring and prognosis through on-board 
sensor network Andrzej Pach O

 23. Autonomiczny system inżynierii ruchu i sterowania zasobami operator-
skich sieci agregacyjnych Ethernet. ANDRZEJ JAJSZCZYK O

 24. Analiza jakościowo-niezawodnościowa połączeń międzyoperatorskich. MIROSŁAW KANTOR Z

 25. Strategie doboru trasy w wielowarstwowych sieciach transportowych. JACEK RZĄSA Z
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 26.
Zaawansowany system monitorowania w sieciach standardu IEEE 
802.11a/g/e o strukturze kraty ze wsparciem jakości świadczonych 
usług. 

ANDRZEJ PACH O

 27. Metody zapewnienia niezawodności i jakości w sieciach nakładkowych. ANDRZEJ JAJSZCZYK O

 28.
Zaawansowany system monitorowania w sieciach standardu IEEE 
802.11a/g/e o strukturze kraty ze wsparciem jakości świadczonych 
usług. 

ANDRZEJ PACH O

 29.
Ochrona Krytycznej Infrastruktury Teleinformacyjnej dla zabezpieczenia 
ciągłości procesów biznesowych w gospodarce, administracji i obronno-
ści.

ANDRZEJ PACH O

 30. Opracowanie i budowa zintegrowanego systemu wspomagania opieki 
przewlekłej SWOP opartego na sieciach łączności ruchomej. WIESŁAW LUDWIN O

 31. Automatyzacja sieci FAN. ROBERT WÓJCIK O

 32. Optymalizacja jakości sekwencji USG w celu umożliwienia zdalnego wy-
konywania badań USG. LUCJAN JANOWSKI O

 33. Projekt i implementacja systemu inteligentnej analizy treści multime-
dialnych. ANDRZEJ GŁOWACZ O

 34. Ocena wpływu strat pakietów na jakość usług strumieniowania sekwen-
cji wizyjnych. PIOTR ROMANIAK O

 35. Analiza możliwości wystąpienia niwałaściwych zachowań węzłów w sie-
ciach mesh standardu IEEE 802.11s. SZYMON SZOTT O

 36. Model matematyczny przepustowości sieci wykorzystujących wersję ro-
boczą standardu IEEE 802.11aa.

KATARZYNA KOSEK-
SZOTT O

 37. Weryfikacja wysokopoziomowych protokołów bezpieczeństwa w krypto-
grafii kwantowej. MARCIN NIEMIEC O

 38. Architektury wielopierścieniowe w sieciach miejskich zorientowanych na 
przepływy. JERZY DOMŻAŁ O

 39. Inteligentne systemy rozproszone oparte na bezprzewodowych sieciach 
sensorowych. PAWEŁ KUŁAKOWSKI O
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 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 krzemowo-germanowych warstwach z gradientową 
przerwą wzbronioną w zastosowaniu do cienkowarstwowych 
i monokrystalicznych ogniw słonecznych.

ANDRZEJ KOŁODZIEJ Z

 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 Z

 8.
Implementacja w układach rekonfigurowalnych zintegrowanego 
systemu bezpieczeństwa transmisji danych o dużych przepływnościach 
dla potrzeb Gigabit Ethernetu.

KAZIMIERZ WIATR Z

 9. Struktury i układy wielowarstwowe: metaliczne, półprzewodnikowe 
i magnetyczne. TADEUSZ PISARKIEWICZ O

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

 11. Opracowanie modelu wspomagającego proces obróbki termicznej 
materiałów fotowoltaicznych. LIDIA MAKSYMOWICZ Z

 12. Kodek delta z nierównomiernym próbkowaniem - do rejestracji 
sygnałów niestacjonarnych w systemach mobilnych. RYSZARD GOLAŃSKI Z

 13. ASTER:Asynchroniczny sterownik aktywności bloków 
funkcjonalnych SoC. ANDRZEJ KOS Z

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

CEZARY WOREK O

 15. Algorytmy i implementacja układów i systemów elektronicznych. STANISŁAW KUTA O
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 16. Bezpośrednia modulacja laserów w łączach światłowodowych. PRZEMYSŁAW KREHLIK Z

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

WITOLD MACHOWSKI Z

 18. Limity wydajności predykcyjnych protokołów kontroli dostępu typu 
CSMA dla sieci czujników. MAREK MIŚKOWICZ Z

 19. Aplikacje systemów elektronicznych. STANISŁAW KUTA O

 20. Implementacja w układach FPGA operacji zmiennoprzecinkowych 
o podwójnej precyzji. KAZIMIERZ WIATR Z

 21. Asynchroniczne przetworniki cyfrowo-analogowe oraz quasi-cyfrowo-
analogowe. DARIUSZ KOŚCIELNIK O

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

WŁADYSŁAW DĄBROWSKI O

 23. Asynchroniczny przetwornik analogowo-cyfrowy z interfejsem 
magistrali I2C. DARIUSZ KOŚCIELNIK Z

 24.
Bezprzewodowe sieci sensorowe zasilanie z autonomicznych 
generatorów termoelektrycznych wykorzystujących ciepło odpadowe 
z procesów przemysłowych. 

PIOTR DZIURDZIA O

 25. Nowe materiały elektrodowe dla energetyki wodorowej. KATARZYNA ZAKRZEWSKA O

 26.
Opracowanie skutecznych metod rozpoznawania oraz śledzenia 
obiektów w obrazach cyfrowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
algorytmów czasu rzeczywistego.

BOGUSŁAW CYGANEK O

 27. Kompresja sygnału wyjściowego asynchronicznych 
przetworników analogowo-cyfrowych. MAREK MIŚKOWICZ O

 28.
Wysokotemperaturowe tlenkowe ogniwa paliwowe (Solid Oxide Fuel 
Cells) wykonane w zaawansowanej technologii grubowarstwowej - 
badania fizykochemiczne i pomiary parametrów elektrycznych ogniw.

BARBARA DZIURDZIA O

 29. Transfer momentu spinowego w magnetycznych złączach tunelowych 
w zastosowaniu do pamięci STT (Spin Transfer Torgue) RAM. TOMASZ STOBIECKI O

 30. Technologia selektywnego miksowania dźwięków. PIOTR KLECZKOWSKI O
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 31. Fotowoltaika i sensory w proekologicznym rozwoju Małopolski Lidia Maksymowicz O

 32. Nowa generacja mikroczujników (all-solid-state) i ich charakterystyka Beata Paczosa-Bator O

 33. Odwracalne cienkowarstwowe mikrobaterie dla mikroelektroniki – 
projektowanie, technologia i aplikacja Janina Molenda O

 34. Otrzymywanie cienkowarstwowych struktur półprzewodnikowych 
metoda elektrochemiczna w polu magnetycznym Remigiusz Kowalik O

 35. Struktury elektrodowe o specjalnym profilu odbicia i transmisji światła 
w zastosowaniu do ogniw słonecznych. ANDRZEJ KOŁODZIEJ O

 36. Mobilny system bezpieczeństwa dla niewidomych - MOBILAN. ANDRZEJ KOS O

 37. Inteligentny system elektrochromowy zasilany baterią słoneczną 
w układach optycznych o regulowanej transmisji. TOMASZ STAPIŃSKI O

 38. Dalekosiężna, dwukierunkowa transmisja wzorcowych sygnałów czasu 
w łączach światłowodowych. ŁUKASZ ŚLIWCZYŃSKI O

 39. Micro and Nano Technologies based on Wide Band gap Materials for 
Future transmitting Receiving and Sensing System. Konrad Szaciłowski O

 40. Miniaturowe mikrofalowe szerokopasmowe sprzęgacze kierunkowe 
projektowane w technice elementów guasi-skupionych. KRZYSZTOF WINCZA O

 41.
Generator taktujący TCO sterowny temperaturą jako nowy element 
systemu zwiększenia mocy obliczeniowej i redukcji energii zasilania 
procesów. 

ANDRZEJ KOS O

 42. Elementy magnetoelektroniczne do detekcji i pomiaru słabego pola 
magnetycznego. PIOTR WIŚNIOWSKI O

 43. 
Projektowanie niskostratnych wieloelementowych układów antenowych 
zasilanych szeregowo-równoległymi układami formowania wiązki, do 
zastosowań w nowoczesnych systemach telekomunikacyjnych.

KRZYSZTOF WINCZA O

 44. Interfejs głosowy do obsługi komputera. BARTOSZ ZIÓŁKO O

 45. Projekt i implementacja w technologii CMOS interfejsu I2C dla 
przetwornika danych z nieregularnym próbkowaniem. MAREK JABŁEKA O

 46. Zastosowanie prekoncentratora gazów w medycynie. ARTUR RYDOSZ O
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 47. Wykorzystanie detekcji koherentnej w celu pomiaru różnicy częstotliwości 
optycznych laserów półprzewodnikowych. ŁUKASZ BUCZEK O

 48. Rozbudowa doświadczalnej bezprzewodowej sieci sensorowej. ŁUKASZ KRZAK O

 49. Opracowanie algorytmów oceny jakości wzorców fonetycznych w 
systemie rozpoznawania mowy. MARIUSZ ZIÓŁKO O

 50. Analiza skupień w przestrzeni błędu klasyfikacji akustycznej. JAKUB GAŁKA O

 51. Budowa platformy sprzętowej do testowania filtrów operujących na 
danych pochodzących z matrycy wielomikrofonowej. MARIUSZ ZIÓŁKO O

 52 Badanie możliwości implementacji algorytmów przetwarzania sygnałów 
i technologii mowy w systemach wbudowanych. MARIUSZ MĄSIOR O

 53. Zastosowanie detektora SOI do obrazowania w widmie promieniowania 
rentgenowskiego. SEBASTIAN GŁĄB O

 54. Wielokanałowe układy scalone do odczytu paskowych detektorów 
krzemowych z wyznaczeniem sygnatury i pomiarem amplitudy impulsu. KRZYSZTOF KASIŃSKI O

  2.1 Nanotechnologie

Lp. Temat Kierownik Status*

 1. Cienkie warstwy tlenku bizmutu wytwarzane techniką 
ablacji laserowej. SŁAWOMIR KĄC Z

 2. Rozwój technologii inżynierii powierzchni. JAN KUSIŃSKI O

 3. Elektrochemiczne otrzymywanie nanocząsteczek metali i tlenków 
w alkoholach z niewielkim udziałem wody. MARIA STAROWICZ Z

 4. Mechanizm zmiany struktury i zjawiska powierzchniowe 
w odkształcanych i obrabianych cieplnie materiałowych. MARIA RICHERT O

 5. Projektowanie funkcjonalnych protez kości twarzy i czaszki oraz protez 
laryngologicznych z bioaktywną powłoką węglowo-srebrną. JACEK ROŃDA O

 6.
Wielokanałowe mieszane układy scalone typu 3D 
w technologiach submikronowych do odczytu dwuwymiarowych 
detektorów półprzewodnikowych.

PIOTR MAJ O
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 7. Supertwarde warstwy nanokompozytowe Aleksandra Czyrska-
Filemonowicz O

 8.
Charakterystyka struktury i wybranych właściwości cienkich 
warstw B-Al-Mg modyfikowanych Ni i otrzymywanych techniką 
ablacji laserowej.

AGNIESZKA 
RADZISZEWSKA O

 9. Procesy, surowce i materiały w technologii paliw. JERZY JANIK O

 10. Rezystancyjny sensor wodoru na bazie nanomateriałów TiO2-SnO2. KATARZYNA ZAKRZEWSKA O

 11. Zjawisko transferu spinowego momentu siły w magnetycznych 
złączach tunelowych. TOMASZ STOBIECKI O

 12. Mikrofalowy układ pomiarowy precesji spinowej nanostruktur 
magnetycznych. TOMASZ STOBIECKI O

 2.2 Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe

Lp. Temat Kierownik Status*

1. Spektroskopia mechaniczna. LESZEK MAGALAS Z

2. Badanie materiałów rentgenowskimi metodami dyfrakcyjnymi. STANISŁAW SKRZYPEK O

3.
Badania modelowe własności retencyjnych osnowy w  narzędziowych 
materiałach metaliczno-diamentowych z wykorzystaniem technik nu-
merycznych.

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 sterowa-
nia procesami otrzymywania miedzi. JAN KUSIAK Z

6. Wytwarzanie i charakterystyka mikrostruktury kompozytów amorficz-
no-krystalicznych w stopach z przemianą mononektyczną. ZBIGNIEW KĘDZIERSKI Z

7. Cienkie warstwy B-AL-Mg wytwarzane metodą ablacji laserowej. AGNIESZKA RADZI-
SZEWSKA Z

8.
Badania kinetyki przemian fazowych i strukturalnych wpływających 
na własności materiałów konstrukcyjnych i specjalnych w aspekcie 
inżynierii i edukacji.

EDMUND TASAK O
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9. Kompleksowa charakterystyka mikrostruktury nowoczesnych mate-
riałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych materiałów gradientowych.

ALEKSANDRA CZYRSKA-
FILEMONOWICZ Z

10. Kształtowanie struktury i własności nowoczesnych materiałów. MAREK BLICHARSKI O

11. Opracowanie wersji przedprototypowej maszyny do   obróbki po-
wierzchniowej implantów medycznych metodą IBAD-PLD. JACEK ROŃDA Z

12. Wytwarzanie i analiza własności katalitycznych cienkich warstw tlen-
kowych do zastosowania jako czujniki gazu. AGNIESZKA KOPIA Z

13.
Charakterystyki tribologiczne oraz mechanizmy zużywania się stopów 
na osnowie żelaza w ich doborze na narzędzia stosowane w przerób-
ce plastycznej na zimno.

JANUSZ KRAWCZYK Z

14. Opracowanie modelu symulującego łańcuch produkcji wyrobów wy-
twarzanych metodami plastycznej przeróbki. MACIEJ PIETRZYK O

15. Analiza procesów w metalurgii i inżynierii materiałowej z wykorzysta-
niem zaawansowanych technik modelowania. JAN KUSIAK O

16.
Opracowanie parametrów formowania w procesach przeróbki pla-
stycznej wyrobów z proszku stopu Al-Si-FeCu i kompozytów na 
jego osnowie.

MAREK WOJTASZEK Z

17. Wpływ energii drgań ultradźwiękowych na proces ciągnienia przez 
dzielone ciągadło. JANUSZ ŁUKSZA Z

18. Mikrostruktura i własności połączeń stopów Al wykonanych metodą 
zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału spoiny. STANISŁAW DYMEK Z

19. Wytwarzanie i właściwości plastyczne monokrystalicznych złożonych 
związków międzymetalicznych.

ALEKSANDRA CZYRSKA-
FILEMONOWICZ O

20. Modyfikacja warstwy wierzchniej wybranych stopów metali za pomo-
cą fali uderzeniowej, generowanej przez impuls laserowy dużej mocy. MAGDALENA ROZMUS Z

21. Przemiany fazowe w stopie Ti6Al4V i ich wpływ na wybrane własno-
ści. JERZY PACYNA O

22. Kompleksowa analiza własności i mikrostruktury nowoczesnych ma-
teriałów stosowanych w procesach spajania. ANNA ZIELIŃSKA-LIPIEC O

23. Inżynieria wytwarzania nowoczesnych wyrobów walcowanych pła-
skich i długich. STANISŁAW TURCZYN O

24.
Wytwarzane techniką ablacji laserowej cienkie warstwy tlenku ko-
baltu domieszkowanego wapniem i lantanem o optymalnych własno-
ściach elektrycznych.

ŁUKASZ CIENIEK O
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25. Kształtowanie mikro/nanostruktury warstw kwazikrystalicznych 
w celu poprawy właściwości stopów tytanu. TOMASZ MOSKALEWICZ O

26.
Modyfikacja mikrostruktury i właściwości fizyczno-mechanicznych 
piaskowców poddanych zabiegowi strukturalnego wzmacniania wy-
branymi impregnatami polimerowymi.

MAREK REMBIŚ Z

27.
Zmiana wykształcenia mikrostrukturalnego i właściwości fizycznome-
chanicznych wybranych piaskowców poddanych impregnacji związka-
mi krzemoorganicznymi.

MAREK REMBIŚ Z

28. Otrzymywanie i właściwości fizykochemiczne tlenków metali bloku d. ANDRZEJ MAŁECKI O

29. Tworzywa funkcjonalne na bazie gamma-alonu do wysokotemperatu-
rowych zastosowań optycznych. JERZY LIS Z

30. Preparatyka zaawansowanych materiałów ceramicznych i ich charak-
terystyka. LUDOSŁAW STOBIERSKI O

31. Szkła i szkłoceramika dla zastosowań technicznych i proekologicz-
nych. 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 muzealnych 
i określenie warunków bezpiecznego ich przechowywania.

ELŻBIETA GREINER-
WRONA Z

34.
Opracowanie podstaw technologii wytwarzania ekologicznego, termo-
izolacyjnego szkła piankowego ogniootpornego i odpornego chemicz-
nie o wysokich walorach termoizolacyjnych i dźwiękochłonnych.

BERNADETA PROCYK Z

35. Siloksany jako krzemoorganiczne prekursory materiałów ceramicz-
nych. MIROSŁAW HANDKE Z

36. Opracowanie kompozytów z włóknistych materiałów węglowych do 
wzmocnienia stref ścinania w konstrukcjach budowlanych. JAN PIEKARCZYK Z

37. Rola dodatków mineralnych i domieszek chemicznych w kształtowa-
niu 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 Z

39. Opracowanie technologii przemysłowego wytwarzania szkliw kompo-
zytowych szklano-krystalicznych na ceramiczne płytki podłogowe. JERZY LIS Z
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40. Formowanie ceramiki metodą odlewania żelowego "gelcasting". PIOTR IZAK Z

41. Aktywacja krystalochemiczna glinożelazianów wapnia. MAURYCY PYZALSKI Z

42. Opracowanie oraz badanie właściwości elektrod węglowych modyfiko-
wanych filmami metali i ich zastosowaniem w elektroanalizie śladów. ANDRZEJ BOBROWSKI Z

43.
Opracowanie metody otrzymywania materiałów nanolaminatowych 
z układu Ti-Al-C-N o cenach superplastycznych i badanie ich własno-
ści.

LESZEK CHLUBNY Z

44. Mechanizm tworzenia się inkluzji siarczku niklu w szkle sodowo-wap-
niowo-krzemianowym. JAN WASYLAK Z

45.
Kompozyty cementowe z dodatkiem modyfikowanych mikrosfer glin-
kokrzemianowych do monitoringu temperatury przegród budowla-
nych.

WALDEMAR PICHÓR O

46. Nowe warianty składu i mikrostruktury tworzyw ogniotrwałych o wy-
datnie obniżomnej rozszerzalności cieplnej.

STANISŁAWA DALCZYŃ-
SKA-JONAS Z

47. Metaliczne interkonektory w układzie metal/ceramika do zastosowa-
nia w ceramicznych ogniwach paliwowych typu PCFC. KAZIMIERZ PRZYBYLSKI Z

48. Badanie właściwości fotoelektrochemicznych i fotokatalitycznych na-
nomateriałów na bazie TiO2. MIECZYSŁAW RĘKAS Z

49.

Zintegrowane i bezobsługowe ogniwa potencjometryczne do zastoso-
wań w analizie klinicznej, badaniach biochemicznych, ochronieni mo-
nitoringu środowiska oraz zautomatyzowanych systemach pomiaro-
wych.

ANDRZEJ LEWENSTAM O

50. Cienkie warstwy na bazie TiO2 otrzymane metodą zol-żel. Otrzymy-
wanie, właściwości i zastosowania. PAWEŁ SOBAŚ Z

51. Warstwy diamentopodobne zawierajace krzem i/lub azot, modyfikują-
ce powierzchnię polimerów organicznych.

KATARZYNA TKACZ-
ŚMIECH Z

52. Kompozytowe katody dla ogniw paliwowych IT-SOFC. KONRAD ŚWIERCZEK Z

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 Z
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56.

Opracowanie wpływu składu i mikrostruktury podłoża oraz pary wod-
nej w atmosferze na żaroodporność i mechanizm utleniania oraz de-
gradacji 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 wypalania 
w zakresie 1200-1250 st.C. JANUSZ PARTYKA Z

58. Czynniki stabilizujące barwę pigmentów nieorganicznych. EWA STOBIERSKA O

59. Opracowanie i badania właściwości kompozytu cementowo-fosforano-
wego. GRZEGORZ MALATA O

60. Wykorzystanie elektrochemicznych czujników błonkowych w stripin-
gowej analizie chronopotencjometrycznej. ANDRZEJ BOBROWSKI O

61. Fotokatalityczne i fotoelektrochemiczne właściwości TiO2 o modyfiko-
wanej podsieci anionowej. MARTA RADECKA Z

62. Opracowanie technologii formowania wyrobów z jednofazowego wę-
glika krzemu z zawiesin wodnych. LUDOSŁAW STOBIERSKI O

63.
Opracowanie podstaw nowoczesnej technologii ceramicznych mate-
riałów budowlanych wykorzystujących popioły lotne z węgla kamien-
nego.

JAN MAŁOLEPSZY O

64. Ceramiczne i kompozytowe materiały multiferroiczne. MIROSŁAW BUĆKO O

65. Pokrycie barwne na szkło na bazie materiałów hybrydowych. MARIA BORCZUCH-
ŁĄCZKA O

66. Synteza ekspansywnej matrycy anhydrytowej z tlenkiem wapnia i gli-
nosiarczanem wapnia. Studium procesu ekspansji ettringitowej.

WIESŁAWA NOCUŃ-
WCZELIK O

67. Protonowoprzewodzące membrany ceramiczne dla reaktorów kon-
wersji dwutlenku wegla do paliw płynnych. JANINA MOLENDA O

68. Szkło-krystaliczne biomateriały na bazie likwacyjnych szkieł krzemia-
nowo-fosforanowych. MACIEJ SITARZ Z

69. Badania nanokompozytów z cząstkami ceramicznymi technikami 
spektroskopii oscylacyjnej.

CZESŁAWA PALUSZKIE-
WICZ O

70.
Opracowanie podstaw określania optymalnej trwałości powłok żaro-
odpornych w oparciu o wyniki badań kinetyki i mechanizmu utlenia-
nia 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 Z
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72.
Badanie efektywności technik formowania konstrukcyjnych materia-
łów ceramicznych w aspekcie optymalizacji ich właściwości mecha-
nicznych.

BEATA MACHERZYŃSKA O

73. Badania wpływu łupka karbońskiego na proces spiekania mas cera-
micznych. JÓZEF STOLECKI O

74. Micro and Nano Technologies based on Wide Band gap Materials for 
Future transmitting Receiving and Sensing System. Konrad Szaciłowski O

75. Amorficzne warstwy a-SixNy: H na polikrystalicznym krzemie osadzo-
ne plazmochemicznie.

KATARZYNA TKACZ-
ŚMIECH O

76. Badania nad biozgodnością nanocząsteczek węglowych w warunkach 
in vivo. STANISŁAW BŁAŻEWICZ Z

77. Warunki pasywacji stali zbrojeniowej w betonach ze spoiw wielo-
składnikowych o dużej zawartości dodatków mineralnych. ANDRZEJ MAŁECKI O

78. Modelowy opis spiekania ceramiki węglikowej. AGNIESZKA GUBERNAT O

79. Opracowanie resorbowalnych biomateriałów polimerowych do rege-
neracji tkanki kostnej. ELŻBIETA PAMUŁA O

80. Struktura defektów i własności transportowe CuO. ZBIGNIEW GRZESIK Z

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

WŁODZIMIERZ MOZGA-
WA O

82.

Elektrochemiczne przetworniki wielkości fizykochemicznych dedy-
kowane do badań klinicznych, przemysłowych i ochrony środowi-
ska (projektowanie, wykonanie, definiowanie parametrów i adaptacja 
w systemach pomiarowych).

WŁADYSŁAW KUBIAK O

83. Nanoskalowe procesy elektrochemiczne w układach wieloskładniko-
wych. 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 po-
prawy własności użytkowych materiałów-perspektywy rozwoju inży-
nierii powierzchni.

JERZY JEDLIŃSKI Z

87. Zastosowanie topologii gęstości elektronowej w opisie i analizie wła-
sności wybranych związków metaloorganicznych. ANDRZEJ KOLEŻYŃSKI Z
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88. Synteza fazy szklistej krzemionkowych popiołów lotnych oraz badania 
zależności struktura fazy szklistej - aktywność pucolanowa popiołów. EWELINA TKACZEWSKA Z

89. Usieciowane polisiliksany jako prekursory materialów z układu Si-C
-O. MAGDALENA HASIK Z

90. Badanie mechanizmu wysokotemperaturowego utleniania stopu Fe-
CrAl przeznaczonego na nośniki do katalizatorów samochodowych. JERZY JEDLIŃSKI O

91. Innowacyjna technologia materiałów magnezyjno-cerkonowych 
z tlenkiem wapnia. JACEK SZCZERBA O

92. Innowacyjne, bezskurczowe masy ceramiczne na wyroby porcelano-
we. Janusz Partyka O

93. Innowacyjne technologie ograniczające korozję w transporcie samo-
chodowym wywołaną eksploatacją biopaliw. Zbigniew Grzesik O

94. Badanie i analiza metod formowania podciśnieniowego. MARCIN ŚLAZYK Z

95. Opracowanie formalno-kinetycznej teorii krystalizacji w układach wie-
lofazowych. ANDRIY BURBELKO O

96.
Badania regeneracji mechanicznej w zakresie średnio-niskich tempe-
ratur (w zakresie-20do-30 C) jako techniczna alternatywa regenera-
cji kriogenicznej.

RAFAŁ DAŃKO Z

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 Z

99.
Opracowanie uogólnionego modelu numerycznego wraz z komputero-
wym oprogramowaniem dla przemian fazowych typu eutektycznego, 
eutektoidalnego i ausferytycznego.

WOJCIECH KAPTURKIE-
WICZ Z

100.

Opracowanie sposobów zmniejszenia ilości odpadów z procesów od-
lewniczych i metod zagospodarowania tych odpadów zgodnie z wy-
maganiami Uni Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i Najlep-
szymi Dostępnymi technikami.

MARIUSZ HOLTZER Z

101.
Opracowanie składu chemicznego i technologii wykonania obróbki 
cieplnej odlewanych, monoblokowych krzyżownic do rozjazdów kole-
jowych nowej generacji, łatwo spajalnych z elementami szyn.

STANISŁAW DOBOSZ Z

102. Rola segregacji Ti, Zr i Ce w poprawie plastyczności staliwa Cr-Ni-Nb 
odlewanego odśrodkowo. JAN GŁOWNIA Z
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103.
Opracowanie modelu matematycznego i oprogramowania kompute-
rowego do modelowania krystalizacji w układach wieloskładnikowych 
metodą automatu komórkowego.

ANDRIY BURBELKO Z

104. Linie przerobu syntetycznej masy formierskiej z bentonitem. ALEKSANDER FEDORY-
SZYN Z

105.

Optymalizacja wytwarzania odlewów o podwyższonych właściwo-
ściach użytkowych ze stopów odlewniczych z uwzględnieniem: me-
chanizacji oraz wysokowydajnychbezpiecznych, nowoczesnych i pro-
ekologicznych technologii.

WITOLD KRAJEWSKI O

106. Kształtowanie powłoki cynkowej na różnej jakościowo powierzchni 
wyrobów odlewanych z żeliwa wysokojakościowego. DARIUSZ KOPYCIŃSKI Z

107. Badania i modelowanie przyczyn powstawania niedolewów w super-
cienkościennych elementach w próżni z nadstopów na osnowie Ni. JÓZEF SUCHY O

108.
Opracowanie innowacyjnego systemu analizy i oceny jakości odlewni-
czej syntetycznej masy formierskiej do zastosowania w zautomatyzo-
wanych układach ich sporządzania.

EUGENIUSZ ZIÓŁKOW-
SKI Z

109. Modelowanie mikro-makro krzepnięcia układu hetrofazowego na 
przykładzie kompozytu na osnowie stopu AZ91. JÓZEF SUCHY Z

110.
Wpływ parametrów fizykochemicznych na mechanizm i kinetykę elek-
trochemicznego tworzenia i osadzania nanocząstek tlenków tytanu, 
żelaza i niklu w organicznych roztworach elektrolitów.

JACEK BANAŚ O

111. Opracowanie analityczno-numerycznej teorii cieplnej procesu żeliwia-
kowego-żeliwiaki koksowe, koksowo-gazowe i gazowe. WŁADYSŁAW LONGA Z

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 Z

114. Odlewnicze masy formierskie IV generacji-masy wiązane biopolime-
rami. STANISŁAW DOBOSZ O

115. Sterowanie właściwościami odlewniczych mas formierskich przy uży-
ciu sieci neuronowych. JAROSŁAW JAKUBSKI O

116. Zastosowanie interaktywnej bazy danych w przygotowaniu produk-
cji odlewniczej. JÓZEF SUCHY Z

117. Badania nad opracowaniem ekologicznych spoiw do mas formierskich 
i rdzeniowych. MARIA MAJ O

Projekty badawcze
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118. Modelowanie pracy strumieniowych maszyn formierskich. KRZYSZTOF SMYKSY Z

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 mikro-
strukturę siluminów nadeutektycznych. MARCIN PIĘKOŚ Z

122. Oddziaływanie dodatków stopowych na właściwości i mikrostrukturę 
stopów miedzi z cynkiem. JANUSZ KOZANA Z

123. Wykorzystanie metody kwadratur różniczkowych do rozwiązywania 
równania Fouriera-Kirchhoffa. PAWEŁ ŻAK Z

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 komór-
kowego. 

ANDRIY BURBELKO O

127. Transformacje odkształceniowe w monokryształach metali i stopów. BORYS MIKUŁOWSKI Z

128.
Elektrochemiczna metoda otrzymywania warstw kompozytowych na 
aluminium z zastosowaniem okresowej zmiany kierunku przepływu 
prądu (PRC).

WANDA GUMOWSKA Z

129. Przetwórstwo metali nieżelaznych. Teoria i technologia. JÓZEF ZASADZIŃSKI O

130. Materiały metaliczne o nanokrystalicznych cechach struktury. LUDWIK BŁAŻ Z

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 płaskich wy-
robach metalicznych.

WŁODZIMIERZ BOCH-
NIAK O

Projekty badawcze
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134. Strukturalny aspekt wytwarzania wysokowytrzymałościowych stopów 
na osnowie metali lekkich i miedzi. LUDWIK BŁAŻ O

135. Badanie mechanizmów plastycznego płynięcia metali i stopów nieże-
laznych 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, właściwo-
ści oraz utylizacja. JERZY JANIK O

138. Otrzymywanie nowej klasy materiałów węglowo-nieorganicznych Si-
C{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

140.
Komputerowe wspomaganie metodologii określania zależności od-
kształcenie-napreżenie dla odkształcanych pasm stalowych z krzep-
nącym rdzeniem.

MARCIN HOJNY O

141.

Opracowanie techniki spiekania średnio- i wysokowytrzymałych, bez-
niklowych stali konstrukcyjnych, zawierających pierwiastki stopo-
we o dużym powinowactwie chemicznym do tlenu, z wykorzystaniem 
efektu lokalnej mikroatmosfery.

MACIEJ SUŁOWSKI O

142.
Opracowanie wieloskalowego modelu numerycznego procesu ciągnie-
nia na zimno drutów z niskoplastycznych stopów magnezu o podwyż-
szonej biozgodności.

ANDRIY MILENIN O

143.
Opracowanie i weryfikacja przemysłowa kompleksowego syste-
mu kontrolowanego chłodzenia odkuwek matrycowych bezpośrednio 
po kuciu.

JAN SIŃCZAK O

144.
Optymalizacja mikrostruktury i własności mechanicznych połączeń 
stopów AL-Zn-Mg-Cu modyfikowanych skandem i cyrkonem wykona-
nych metodą zgrzewania tarciowego z mieszaniem zgrzeliny(FSW).

STANISŁAW DYMEK O

145. Struktura i własności połączeń zgrzewanych stali i staliw stosowanych 
w kolejnictwie. EDMUND TASAK O

146.
Opracowanie podstwa określania optymalnej trwałości powłok żaro-
odpornych w oparciu o wyniki badań kinetyki i mechanizmu utlenia-
nia dwu- i trójskładnikowych stopów Ni-Pt, Co-Cr i Fe-Cr-Al.

MAREK DANIELEWSKI O

147. Innowacyjne, bezskurczowe masy ceramiczne na wyroby porcelano-
we. JANUSZ PARTYKA O

Projekty badawcze
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148. Innowacyjne technologie ograniczające korozję w transporcie samo-
chodowym wywołaną eksploatacją biopaliw. ZBIGNIEW GRZESIK O

149. Otrzymywanie i właściwości katalizatorów Au/(Co, Ti, Mn, Cu)Ox_
Al2O3 dla reakcji utleniania tlenku węgla. BARBARA MAŁECKA O

150. Rezystancyjne sensory gazu na bazie nanokrystalicznych tlenków 
metali TiO2 i SnO2 oraz ich kompozytów. MARTA RADECKA O

151. Opracowanie podstaw technologii wytwarzania szklistych nośników 
mikroelementów dla zastosowań rolniczych. IRENA WACŁAWSKA O

152. Mechanochemiczna synteza szkieł i kompozytów ze szklistą matrycą. MAŁGORZATA CIECIŃ-
SKA O

153. Modyfikowanie powierzchni stopów TiAl Halogenkami w celu poprawy 
ich odporności korozyjnej w środowisku gazów zawierających SO2. ALEKSANDER GIL O

154. Kompozyty ziarniste w układzie Al2O3 - YAG; preparatyka i właściwo-
ści. KRZYSZTOF HABERKO O

155. Ocena tlenku glinu na właściwości termomechaniczne i odpornościo-
we tworzyw ogniotrwałych na bazie MgO i CaZrO3. JACEK SZCZERBA O

156.
Formowanie z zawiesin submikronowych i nanometrycznych prosz-
ków MgAl2O4 i Y2O3 w celu wytworzenia drobnokrystalicznych, prze-
zroczystych tworzyw ceramicznych.

ŁUKASZ ZYCH O

157. Materiały Si-C-O otrzymywane przez ceramizację polisiloksanów 
o kontrolowanej budowie. MAGDALENA HASIK O

158. Opracowanie wysokotemperaturowych materiałów termoelektrycz-
nych do zastosowań w motoryzacji. 

KRZYSZTOF WOJCIE-
CHOWSKI O

159. Światłoutwardzalne pasty nanokrzemiankowe do formowania mikro-
reaktorów chemicznych. DARIUSZ KATA O

160. Bioszkło nowej generacji jako modyfikator kompozytów na osnowie 
polimerowej i metalicznej. 

MARIA BORCZUCH-
ŁĄCZKA O

161. Zastosowanie samorozwijajacej sie syntezy wysokotemperaturowej 
(SHS) do wytwarzania materiałów na bazie Mg2Si. ELŻBIETA GODLEWSKA O

162. Zastosowanie techniki ultradzwiekowej do monitorowania procesów 
zachodzących przy wykonywaniu rdzeni z mas szybkowiążących. JERZY ZYCH O

Projekty badawcze
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163.

Analiza ruchu ciekłego metalu w układach wlewowych stosowanych 
przy produkcji odlewów wielkogabarytowych oraz opracowanie nu-
merycznego modelu tego procesu w oparciu o Metodę Siatkową Bolt-
zmanna.

JÓZEF SUCHY O

164.
Procesy zachodzące we wnęce formy odlewniczej jako czynniki po-
wodujące powstawanie wad powierzchni odlewów ze stopów żelaza 
związanych z oddziaływaniem metal-forma.

ANDRZEJ CHOJECKI O

165. Wpływ dodatku koloidalnych nanocząsteczek tlenków metali na wła-
ściwości spoiwa odlewniczego. BARBARA STYPUŁA O

166. Nowa generacja mikroczujników (all-solid-state) i ich charakterystyka Beata Paczosa-Bator O

167. Odwracalne cienkowarstwowe mikrobaterie dla mikroelektroniki – 
projektowanie, technologia i aplikacja Janina Molenda O

168. Wysokotemperaturowa korozja związków z układu Ti-Al Kazimierz Przybylski O

169. Otrzymywanie cienkowarstwowych struktur półprzewodnikowych me-
toda elektrochemiczna w polu magnetycznym Remigiusz Kowalik O

170. Dokładnośc pomiarów w metalografii ilościowej. KURT WIENCEK Z

171. Wieloskalowe modelowanie wpływu mikrostruktury na lokalizację od-
kształcenia w trakcie przeróbki plastycznej metali. ŁUKASZ MADEJ O

172.
Rozpoznawanie obrazu, klasyfikacja obiektów oraz elementy sztucz-
nej inteligencji w zastosowaniu do projektowania technologii i kontro-
li przebiegu procesów przemysłowych.

MIROSŁAW GŁOWACKI O

173. Nowe  techniki wysokorozdzielczej spektroskopii mechanicznej. LESZEK MAGALAS O

174. Przeróbka plastyczna kompozytów na osnowie aluminium-
opracowanie parametrów wytwarzania i własności. STEFAN SZCZEPANIK O

175. Zmiany tekstury i mikrostruktury w procesie dekarbonizacji wybra-
nych dolomitów PIOTR WYSZOMIRSKI O

176. Kompozyty polimerowe zawierajace modyfikatory o działaniu anty-
bakteryjnym i bioaktywnym stosowane na implanty laryngologiczne. JAN CHŁOPEK O

177. Nanokompozyty z cząstkami magnetycznymi dla potrzeb inżynierii 
biomedycznej MARTA BŁAŻEWICZ O

178.
Opracowanie podstaw technologii wytwarzania żaroodpornych warstw 
dyfuzyjnych na powierzchniach łopatek i segmentów stacjonarnych 
części gorącej silników lotniczych.

BARTŁOMIEJ WIERZBA O

Projekty badawcze
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179. Otrzymywanie kompozytów na bazie hydroksyapatytu. JADWIGA BRZEZIŃSKA-
MIECZNIK O

180. Cementowy kompozyt szybkotwardniejący. JAN MAŁOLEPSZY O

181. Kompozyty węglowe modyfikowane związkami chemicznymi otrzymy-
wanymi z prekursorów polimerowych. TERESA GUMUŁA Z

182 Nowoczesne algorytmy przetwarzania sygnałów elektrochemicznych. MAŁGORZATA JAKU-
BOWSKA Z

183. Badania nad otrzymywaniem i strukturą kompozytów ferroelektryk/
terfend-D. PAWEŁ STOCH O

184.
Oddziaływanie składników mas formierskich na powierzchniową 
strukturę odlewów jako czynnik determinujący system generacji wad 
odlewniczych. 

STANISŁAW DOBOSZ O

185. Optymalizacja procesu przygotownia produkcji z wykorzystaniem in-
teraktywnej bazy danych. PAWEŁ MALINOWSKI Z

186. Kształtowanie struktury około elektrycznych kopozytów in-situ w sto-
pach Fe-C-V. MAGDALENA KAWALEC Z

187. Analiza mechanizmów umocnienia odkształceniowego w monokrysz-
tałach magnezu BARTOSZ SUŁKOWSKI O

189. Nowe materiały katodowe i elektrolitowe dla ogniw paliwowych IT-
SOFC.Testy pracy w ogniwach paliwowych. JANINA MOLENDA O

190. Zaawansowana tomografia elektronowa i mikroskopia elektronowa 
dla innowacyjnych materiałów dla reaktorów syntezy jądrowej.

Aleksandra Czyrska-File-
monowicz O

191. Elektrokrystalizacja stopów żelazowców w obecności pola magnetycz-
nego o wysokim natężeniu. Piotr Żabinski O

192. Opracowanie platformy modelowania wieloskalowego procesów dyna-
miki płynów wielofazowych na potrzeby procesów metalurgicznych. PIOTR MACIOŁ O

193.
Trójwymiarowa analiza niejednorodności odkształcenia na elementach 
mikrostruktury w oparciu o symulację fizyczną i numeryczną o cha-
rakterze wieloskalowym na bazie cyfrowej reprezentacji materiału.

ŁUKASZ MADEJ O

194. Modelowanie zjawisk związanych z odkształcaniem plastycznym 
wlewków ciągłych z półciekłym rdzeniem. MIROSŁAW GŁOWACKI O

195. Model kinetyki wydzielania węglikoazotków w stalach mikrostopo-
wych o różnej zawartości azotu. HENRYK ADRIAN O
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196. Wpływ długotrwałego wyżarzania na mikrostrukturę i własności me-
chaniczne stopu Ni-25M0-8Cr. STANISŁAW DYMEK O

197.
Zastosowanie metody tarciowej z mieszaniem materiału (FSP) do 
optymalizacji mikrostruktury i własności mechanicznych warstwy 
wierzchniej odlewów stopów metali.

MAREK BLICHARSKI O

198.
Zastosowanie zarómno subrezonansowej, jak i rezonansowej spek-
troskopii mechanicznej do badań zjawisk relaksacyjnych w sto-
pach metali.

LESZEK MAGALAS O

199.
Opracowanie metodyki optymalizacji technologii cyklu produkcji blach 
cienkich ze stali wielofazowych w oparciu o analizę wrażliwości i me-
tamodelowanie.

JAN KUSIAK O

200. Warstwy o mieszanym przewodnictwie na elektrolicie stałym Y2o-
3-ZrO2. MIECZYSŁAW RĘKAS O

201. Nowe spoiwa dla betonów ogniotrwałych. LUCJANA MANDECKA-
KAMIEŃ O

202. Opracowanie modelu konstrukcji objętości wsadu różnych wapieni 
podczas dekarbonatyzacji w szybie cylindrycznym. RYSZARD LECH O

203 Badanie biozgodności nanorurek węglowych oraz ich wpływ na proce-
sy naprawcze tkanek. STANISŁAW BŁAŻEWICZ O

204. Struktura defektów i własności transportowe disiarczków żelazowców 
(FeS2, CoS2 i NiS2). ZBIGNIEW GRZESIK O

205. Wytwarzanie materiałów kompozytowych z proszków ceramicznych 
i krzemku magnezu z wykorzystaniem technologii magnetrowej. ELŻBIETA GODLEWSKA O

206. Opracowanie metodyki wytwarzania gęstych spieków z węglika boru 
oraz kompozytów ziarnistych o osnowie węglika boru. PAWEŁ RUTKOWSKI O

207. Badania wpływu struktury fazy szklistej krzemionkowych popiołów 
lotnych na proces hydratacji cementu. EWELINA TKACZEWSKA O

208.
Opracowanie technologii wykorzystania gez wapiennych jako aktyw-
nego dodatku do cementów powszechnego użytku i betonów o pod-
wyższonej trwałości na korozję.

MAREK GAWLICKI O

209. Kompozytowe materiały hybrydowe o właściwościach osteokonduk-
tywnych i osteoinduktywnych do regeneracji tkanki kostnej. EWA STODOLAK O

210.
Efektywne odzyskiwanie osnowy kwarcowej z zużytych mas formier-
skich i rdzeniowych metodą termiczną w urządzeniu nowej konstruk-
cji. 

MARIUSZ ŁUCARZ O

Projekty badawcze
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 211.
Technologia wytwarzania materiałów typu szkło-ceramika o podwyż-
szonej wytrzymałości mechanicznej opartej na stłuczce odpadowej 
z kineskopów telewizyjnych i komputerowych.

JAN WASYLAK O

 212. Opracowanie metody doboru najlepszej technologii na podstawie sy-
mulacji cykli produkcyjnych na bazie przeróbki plastycznej. MACIEJ PIETRZYK O

 213 Modelowanie przemian fazowych i rozwoju mikrostruktury w konstruk-
cjach stalowych niskostopowych. HENRYK ADRIAN O

 214. Fotoelektrochemia i spektroskopia szerokopasmowych półprzewodni-
ków hybrydowych. KONRAD SZACIŁOWSKI O

 215. Warunki i przyczyny niestabilności plastycznej aluminium (mgr Adelaj-
da Brzostkiewicz). 

WŁODZIMIERZ BOCH-
NIAK O

 216. Analiza doświadczalna własności mechanicznych układu osnowa-bliź-
niak w kryształach RSC (mgr inż.Sebastian Kopacz). MAREK SZCZERBA O

 217. Analiza mechanizmów odkształcenia w procesie wyciskania z cykliczną 
zmianą drogi deformacji. PAWEŁ OSTACHOWSKI O

 218. System do optymalizacji procesów i cykli produkcyjnych przetwór-
stwa metali. JAN KUSIAK O

 219. Technologiczne aspekty zastosowania nowej generacji stali (AHSS) na 
elementy nadwozi samochodowych. MACIEJ PIETRZYK O

 220.
Hybrydowy system wspomagania decyzji w zakresie doboru parame-
trów technologicznych wytwarzania elementów maszyn z żeliwa sfero-
idalnego w celu poprawy ich właśności użytkowych.

BARBARA MRZYGŁÓD O

 221. Zaawansowane badania wlasności i mechanizmów odkształcenia ukła-
dów osnowa-bliźniak w materiałach RSC. MAREK SZCZERBA O

 222.
Mikrostruktura i własności mechaniczne połączeń stopu Al-Zn-Mg-Cu 
modyfikowanego Sc wykonanych metodą zgrzewania tarciowego z 
mieszaniem materiału zgrzeiny.

MATEUSZ KOPYŚCIAŃ-
SKI O

 223. Sterowanie procesami metalurgicznymi z wykorzystaniem dynamicz-
nych sieci neuronowych oraz odpornych metod optymalizacji. JAN KUSIAK O

 224.
Zastosowanie nowych metod spektroskopii mechanicznej do badań dy-
fuzji w skondensowanych atmosferach Cottrella i przemian fazowych. 
Spektometr mechaniczny sprzężony z dylatometrem laserowym.

LESZEK MAGALAS O

 225. Opracowanie modelu zachowania materiału podczas walcowania stali 
w stanie współistnienia fazy ciekłej i stałej. DARIUSZ JĘDRZEJCZYK O
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 226.

Opracowanie bazy wiedzy dla systemu wspomagania decyzji (SWD) w 
zakresie doboru parametrów technologicznych, w procesie wytwarza-
nia elementów maszyn z żeliwa sferoidalnego,zapewniających oczeki-
wane własności użytkowe-strukturyzacja i formalizacja zapisów.

BARBARA MRZYGŁÓD O

 227.

Wieloskalowe numeryczne modelowanie procesu ciągnienia specjal-
nych stopów magnezu przy wykorzystaniu Metody Elementów Brze-
gowych z uwzględnieniem mechanizmu pękania na poziomie mikro-
struktury.

ANDRIY MILENIN O

 228.
Mikrostruktura, własności mechaniczne oraz analiza DSC połączeń sto-
pu Al-Zn-Mg-Cu modyfikowanego Sc wykonanych metodą zgrzewania 
tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny.

STANISŁAW DYMEK O

 229.
Opracowanie metody odwrotnej wspomaganej analizą wrażliwości 
dla identyfikacji własności wielofazowych stali wysokowytrzymałych 
(AHSS).

JAN KUSIAK O

 230. Hybrydowy system komputerowy do identyfikacji modeli materiałów 
metalicznych na podstawie badań doświadczalnych. MACIEJ PIETRZYK O

 231. Opracowanie nowej zaawansowanej technologii walcowania stali wie-
lofazowej typu CP. MICHAŁ DZIEDZIC O

 232.

Opracowanie i zastosowanie modelu naprężenia uplastyczniającego z 
uwzględniemiem rekrystalizacji i relaksacji opartego o zmienne we-
wnętrzne działającym w szerokim zakresie zmienności parametrów 
odkształcenia.

JAROSŁAW NOWAK O

 233.
Technologia wytwarzania materiałów typu szkło-ceramika o podwyż-
szonej wytrzymałości mechanicznej opartej na stłuczce odpadowej z 
kineskopów telewizyjnych i komputerowych.

JAN WASYLAK O

 234. Aktywne bilogicznie kompozyty TiO2/bioszkło pochodzenia żelowego. MARIA BORCZUCH-
ŁĄCZKA O

 235. Otrzymywanie i badanie właściwości jednofazowych oraz kompozyto-
wych nanolaminatowych tworzyw typu MAX w układzie Ti-Al-C-N. LESZEK CHLUBNY O

 236. Utlenianie i ochrona powierzchniowa materiałów na osnowie CoSb3. ELŻBIETA GODLEWSKA O

 237.
Opracowanie wieloelektrodowych platform przeznaczonych do budowy 
planarnych mikroogniw potencjometrycznych i ich zastosowanie w po-
miarach biochemicznych, klinicznych i środowiskowych.

JAN MIGDALSKI O

 238. Cement specjalny do zastosowań w ujemnych temperaturach. GRZEGORZ ŁÓJ O

 239. Wysokotemperaturowy segmentowy moduł termoelektryczny. KRZYSZTOF WOJCIE-
CHOWSKI O

Projekty badawcze
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 240. Nowej generacji bioresorbowalne materiały do sterowanej regenera-
cji tkanek. ELŻBIETA PAMUŁA O

 241.
Wpływ hydrogranatów i scawtytu na jakość i trwałość autoklawizowa-
nych tworzyw wapienno-piaskowych otrzymanych z zestawów surow-
cowych o zmodyfikowanym składzie.

ZDZISŁAW PYTEL O

 242. Silseskwioksany jako prekursory ceramiczne. MACIEJ SITARZ O

 243 Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych metodami ceramiki ją-
drowej. PAWEŁ STOCH O

 244. Barwa szkieł i jej aspekt strukturalny.Wpływ składu chemicznego szkła 
na widma elektronowe wybranych jonów metali przejściowych.

MARIA BORCZUCH-
ŁĄCZKA O

 245. Otrzymywanie i badania strukturalne powłok i materiałów krzemiano-
wych. MIROSŁAW HANDKE O

 246. Badania strukturalne krzemianowych i glinokrzemianowych sorbentów 
naturalnych. KATARZYNA BARCZYK O

 247. Wpływ jonów szkłotwórczych oraz modyfikatorów więźby na krystali-
zację szkieł krzemianowo-fosforanowych. KATARZYNA BUŁAT O

 248. Siloksany i sileseskwioksany jako prekursory do otrzymywania krze-
mionki mezoporowatej. MAGDALENA GAJEWICZ O

 249. Opracowanie podstaw technologii wytwarzania powłok ochronnych 
metodą CVD. BARTŁOMIEJ WIERZBA O

 250. Wpływ domieszek chemicznych nowej generacji na proces hydratacji i 
twardnienia materiałów wiążących i betonów. JAN MAŁOLEPSZY O

 251. Synteza in situ kompozytowych warstw gradientowych typu Me/Ti-
C,Me/NbC(gdzie:Me-stopy żelaza). EWA OLEJNIK O

 252. Trwałość zmęczeniowa w aspekcie właściwości mechanicznych two-
rzyw odlewniczych. MARIA MAJ O

 253. Wpływ temperatury na zmiany strukturalne i właściwości wiążące ben-
tonitów odlewniczych. MARIUSZ HOLTZER O

 254.
Opracowanie modelu i oprogramowania symulacyjnego przemian fa-
zowych dla technologii odlewów cienko-i supercienkościennych z żeli-
wa sferoidalnego.

WOJCIECH KAPTURKIE-
WICZ O

 255. Symlacja krzepnięcia ferrytu delta w staliwach Fe-Cr18-Ni11-Mo-C 
przeznaczonych na odlewy pomp. JAN GŁOWNIA O
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 256. Zastosowanie spektroskopii fourierowskiej w podczerwieni do badania 
destrukcji termicznej mas formierskich i rdzeniowych. ARTUR BOBROWSKI O

 257.
Ocena jakości powłoki ochronnej w aspekcie optymalizacji technologii 
cynkowania zanurzeniowego,jak i wytwarzania odlewów z żeliwa sfe-
roidalnego.

ANDRZEJ SZCZĘSNY O

 258. Wpływ mikrostruktury oraz naprężeń mechanicznych na lokalne stęże-
nie jonów wodorowych. ZBIGNIEW SZKLARZ O

 259.
Rozbudowanie modelu procesu zalewania formy odlewniczej, opartego 
o metodę siatkową Boltzmanna, o możliwość symulacji przepływów w 
środowisku trójwymiarowym.

MICHAŁ SZUCKI O

 260.
Opracowanie algorytmu rozwiązywania nieliniowego równania różnicz-
kowego transportu ciepła przy pomocy metody Kwadratur Różniczko-
wych Sterowanego Rzędu.

PAWEŁ ŻAK O

 261. Termiczne efekty adsorpcji nanostrukturalnych materiałów węglowych. ELIZA WOLAK O

 262. Nowe materiały katodowe z grupy pniktydków dla ogniw typu Li-Ion. JACEK MARZEC O

 

 2.3 Metalurgia

Lp. Temat Kierownik Status*

1. Statystyczne własności stereologicznych charakterystyk mikrostruktu-
ry materiałów oraz ich estymatorów. KURT WIENCEK Z

2. Wybrane aspekty oddziaływania ferrytu i austenitu w procesie od-
kształcenia plastycznego. JANUSZ RYŚ O

3. Odkształcalność i plastyczność w procesach ciągnienia. JANUSZ ŁUKSZA Z

4. Kształtowanie struktury i właściwości infiltrowanych miedzią kompo-
zytów na osnowie stali szybkotnącej. JAN LEŻAŃSKI Z

5. Analiza wybranych procesów metalurgicznych z uwzględnieniem moż-
liwości rozwoju nowych technologii. JAN FALKUS O

6. Projektowanie technologii kucia matrycowego i obróbki cieplnej trud-
no odkształcalnych stopów umacnianych wydzieleniowo. MACIEJ PIETRZYK Z

Projekty badawcze
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7.
Opracowanie i zastosowanie modelu rozwoju mikrostruktury i własno-
ści mechanicznych stali w procesach przeróbki plastycznej z wykorzy-
staniem trójwymiarowych automatów komórkowych.

ZBIGNIEW MALINOWSKI Z

8. Mikrostruktura i własności spoin utwardzanych wydzieleniowo stopów 
AL wykonanych metodą zgrzewania  tarciowego z mieszaniem. MAREK BLICHARSKI Z

9.
Opracowanie parametrów wytwarzania w procesach kucia matrycowe-
go lekkich materiałów gradientowych z proszku aluminium i jego sto-
pu oraz ich własności.

ZDZISŁAW SZCZEPANIK Z

10. Badania wpływu warunków wytwarzania na mikrostrukturę i własno-
ści materiałów spiekanych i kompozytów. ANDRZEJ CIAŚ O

11.
Identyfikacja właściwości,modelowanie i weryfikacja strukturalna 
nano warstw stosowanych w materiałach o podwyższonej biozgodno-
ści.

MACIEJ PIETRZYK Z

12. Badania otrzymywania materiałów warstwowych z proszków metali 
w procesach przeróbki plastycznej. STEFAN SZCZEPANIK Z

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 głę-
boko przetworzonych na zimno,przeznaczonych do pracy w różnych 
środowiskach agresywnych.

ANDRZEJ SKOŁYSZEW-
SKI Z

15.
Opracowanie nowego systemu sterowania procesem odtleniania i rafi-
nacji stali w kadzi w oparciu o symulację mieszania kąpieli metalowej 
i stanów równowagi układów heterofazowych.

JAN FALKUS O

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

17. Opracowanie modelu oraz symulacja komputerowa rozwoju struktury 
w procesach uzyskiwania materiałów drobnoziarnistych. DMYTRO SVYETLICHNYY Z

18.
Badania wpływu geometrii walcowanych monometalicznych rur obu-
stronnie żebrowanych ze spiralnym skręceniem wzdłużnych żeber we-
wnętrznych 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

21. Badanie cieplne użebrowania konwekcyjnych wymienników ciepła. ANDRZEJ BUCZEK O
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22. Minimalizacja zużycia paliwa w wielkim piecu poprzez sterowanie ilo-
ścią dodatków do dmuchu oraz jego parametrami. MIKOŁAJ BERNASOWSKI O

23. Modelowanie własności plastycznych w materiałach ultradrobnoziarni-
stych. JANUSZ MAJTA O

24. Modelowanie kinetyki reakcji utleniania i redukcji w układach wielofa-
zowych.

MIROSŁAW KARBOWNI-
CZEK 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 poza-
piecowej stali. JAN WYPARTOWICZ O

28. Badania możliwości odsiarczania stali kwasoodpornych w próżni. SEBASTIAN SOBULA O

29. Ekstrakcja metali nieżelaznych z metalonośnych materiałów  odpado-
wych. Teoria i technologia. CZESŁAW MALINOWSKI O

30. Procesy azotowania plazmowego elementów spiekanych z proszków 
stopowych modyfikowanych borem.

JOANNA KARWAN-BA-
CZEWSKA O

31. Rola zjawisk powierzchniowych w procesach otrzymywania metali,ich 
rafinacji oraz recyklingu. MARIAN KUCHARSKI O

32. Analiza procesu wyciskania zgrzewającego trudnoodkształcalnych sto-
pów aluminium. JÓZEF ZASADZIŃSKI Z

33. Niekonwencjonalne rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne w pro-
cesach wielootworowego wyciskania kształtowników z metali i stopów. WOJCIECH LIBURA Z

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

35. Wpływ warunków reakcji na właściwości i morfologię jej produktów. KRZYSZTOF FITZNER O

36. Otrzymywanie materiałów na bazie metali nieżelaznych z wykorzysta-
niem metod elektrochemicznych. Wanda Gumowska O

37. Przewody napowietrzne nowej generacji wytwarzane w zintegrowa-
nych procesach przetwórczych. ANDRZEJ MAMALA O

38. Badania wpływu stopnia umocowania odkształceniowego i wydziele-
niowego drutów ze stopu AlMgSi na ich reologiczne własności. BEATA SMYRAK Z

Projekty badawcze
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39.
Modelowanie fizyczne i matematyczne pól odkształceń i naprężeń 
w procesie walcowania rur na zimno w walcarkach pielgrzymowych 
nowych generacji.

JAN OSIKA Z

40.
Koszt termo-ekologiczny jako kryterium oceny termodynamicznej 
i skutków ekologicznych procesów otrzymywania aluminium, cynku 
i ołowiu.

ZYGMUNT KOLENDA Z

41.
Badania wpływu dodatku magnezu do miedzi na kształtowanie elek-
tryczno-tribologiczno-reologicznych własności stopu o różnym stopniu 
umocnienia odkształceniowego.

ARTUR KAWECKI O

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

43. Sposób stopowania stali, staliw i żeliw molibdenu, wprowadzanym do 
procesu w postaci trójtlenku molibdenu. CZESŁAW MALINOWSKI O

44. Badania ewolucji stanu powłoki Al-Si pod wpływem temperatury i cza-
su oraz badania symulacyjne eksploatacji wyrobów. KRZYSZTOF ŻABA Z

45.
Określenie parametrów technologii odzysku telluru z półproduktów 
oraz materiałów odpadowych towarzyszących procesowi produkcji 
miedzi w HM „Głogów”.

KRZYSZTOF FITZNER O

46. Miedź beztlenowa z technologii UPCAST w technice elektronowej 
i bezstratnego przesyłu sygnału audio-video. TADEUSZ KNYCH Z

47.
Badania tekstury i mikrostruktury mono i polikrystalicznego Mg po 
odkształceniu metodą skręcania pod wysokim ciśnieniem (High Pres-
sure Torsion-HPT).

BORYS MIKUŁOWSKI Z

48. Parametryzacja długoczasowej odporności cieplnej przewodowych 
stopów aluminium. TADEUSZ KNYCH Z

49.
Nowa technologia wytwarzania wyrobów ciągnionych z zastosowa-
niem zmiennej drogi odkształcenia w urządzeniu KWC(kątowe wielo-
stopniowe ciągnienie).

JANUSZ MAJTA O

50. Numeryczne modelowanie zjawiska segregacji i pękania wlewka 
w końcowym etapie ciągłego odlewania stali. ANDRIY MILENIN O

51. Opracowanie wytycznych do przemysłowej technologii zagospodaro-
wania żużli stalowniczych poprzez odzysk Mirosław Karbowniczek O

52. Wpływ A14C3 na mechanizm zużycia materiałów katodowych w elek-
trolizerach aluminium Stanisław Pietrzyk O

53. Właściwości termodynamiczne ciekłych faz i relacje fazowe w ukła-
dach: Cu-Sb-Sn, Ag-Sn-Sb i Au-Sn-Sb Krzysztof Fitzner O
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54. Opracowanie wieloskalowego modelu reologicznego procesu tiksofo-
ringu stali Maciej Pietrzyk O

55. Charakteryzacja stali w stanie stałociekłym przy pomocy zaawanso-
wanego modelowania fizycznego i numerycznego Krzysztof Piotr Sołek O

56. Optimisation on finishing processes for eliminating rectification on 
plate and cection products Maciej Pietrzyk O

57. Nowoczesne  warstwy gradientowe dla przemysłu energetycznego, 
samochodowego i lotnictwa

Aleksandra Czyrska-File-
monowicz O

58. Badanie płynięcia materiału w procesie walcowania pielgrzymowego 
na zimno Jan Osika O

59.
Lokalne badania elektrochemiczne mikrostrukturalnej korozji stopów 
na bazie aluminium I wpływ deformacji mechanicznej na ich odpor-
ność korozyjna

Halina Krawiec O

60. Katodowe osadzanie stopów w obecności pola magnetycznego Witold Żabiński O

61. Corrosion resistant materiale and corrosion monitoring systems for 
geothermal Power plants Jacek Maria Banaś O

62. Supertwarde warstwy nanokompozytowe Aleksandra Czyrska-File-
monowicz O

63. Badanie wpływu przemian fazowych na rozwiązanie brzegowego za-
gadnienia odwrotnego w procesie hartowania stali. ANDRZEJ BUCZEK O

64. Analiza i interpretacja zajwisk zachodzących w stopach metali podda-
nych dużym odkształceniom plastycznym. JANUSZ ŁUKSZA O

65. Odzysk metali z materiałów odpadowych i złomów. STANISŁAW MAŁECKI O

66.
Wpływ czynnika sterycznego na kinetykę i mechanizm reakcji redukcji 
chlorkowych związków kompleksowych złota z wybranymi związkami 
organicznymi, z grupy kwasów karboksylowych oraz witamin.

KRZYSZTOF PACŁAWSKI O

67. Kształtowanie struktury i własności wyrobów wyciskanych ze sto-
pów aluminium. ANTONI WOŹNICKI O

68. Analiza procesu wyciskania metali przez matryce mostkowo-komoro-
we. DARIUSZ LEŚNIAK O

69. Badanie wpływu przemian fazowych na rozwiązanie brzegowego za-
gadnienia odwrotnego w procesie hartowania stali. ANDRZEJ BUCZEK O

70. Modelowanie procesu rafinacji stali stopowych Jan Falkus O

Projekty badawcze
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71.. Zaawansowana tomografia elektronowa i mikroskopia elektronowa dla 
innowacyjnych materiałów dla reaktorów syntezy jądrowej

Aleksandra Czyrska-File-
monowicz O

72. Właściwości termodynamiczne i równowagi fazowe w układzie Cu-Ag-
Ga.

DOMINIKA JENDRZEJ-
CZYK-HANDZLIK O

73.
Badania przestrzennych stanów naprężenia i odkształcenia oraz sił 
walcowania w nowym procesie walcowania pielgrzymowego rur na 
zimno. 

JAN OSIKA O

74. Nowa technologia wytwarzania i przetwarzania wybranych stopów 
aluminium serii 1XXX, 3XXX i 8XXX. ANDRZEJ MAMALA O

75. Opracowanie teoretycznych podstaw nowej technologii odzysku mie-
dzi z żużli zawiesinowych. MARIAN KUCHARSKI O

 76. Opracowanie metody i oprogramowania do wyznaczania współczynnika 
przejmowania ciepła w procesach chłodzenia metali za pomocą płynów. TADEUSZ TELEJKO O

 77. 
Algorytmy do tworzenia statystycznie reprezentacyjnych cyfrowych 
mikrostruktur do zastosowań w symulacjach o charakterze wieloska-
lowym. 

ŁUKASZ MADEJ O

 78. Modelowanie procesów metalurgicznych w ciągu technologicznym rafi-
nacja pozapiecowa stali-COS. JAN FALKUS O

 79.
Parametryzacja cech materiałowych miedzi beztlenowej o zróżnicowa-
nym stanie strukturalnym kształtowanym w procesie ciągłego odlewa-
nia.

TADEUSZ KNYCH O

 80.
Badania doświadczalne nad procesem ciągnienia przewodów jezdnych 
z wykorzystaniem ciągadeł z polikrystalicznego diamentu syntetyczne-
go.

TADEUSZ KNYCH O

 2.4 Inżynieria biomedyczna

Lp. Temat Kierownik Status*

1.

Zaawansowane metody analizy, rozpoznawania i rozumienia sygnałów 
biomedycznych dla potrzeb Społeczeństwa Informacyjnego w kontek-
ście rozwoju telemedycyny.Temat 2009r. Analiza form w jakich przeja-
wia się aspekt semantyczny różnych sygnałów biomedycznych w celu 
prawidłowego zdefiniowanaia paradygmatu ich automatycznego rozu-
mienia.

RYSZARD TADEUSIE-
WICZ O

2.

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

WIESŁAW WAJS O
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3. Opracowanie i wykonanie prototypów implantów z materiałów resor-
bowalnych. JAN CHŁOPEK Z

4. Kompozytowe włókna węglowe modyfikowane nanorurkami. STANISŁAW BŁAŻEWICZ Z

5. Badania nad wytwarzaniem tworzyw implantacyjnych na bazie wola-
stoninu. MARTA BŁAŻEWICZ Z

6. Badania nad opracowaniem implantów dla okulistyki przeznaczonych 
do leczenia metoda sklerotomii głębokiej. TERESA GUMUŁA Z

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 implan-
tów kostnych nowej generacji dla ortopedii, chirurgii twarzoczaszki, 
chirurgii stomatologicznej i periodontologii.

ANNA ŚLÓSARCZYK Z

9. Badania możliwości wykorzystania wybranych kompozytów polimero-
wych w chirurgicznym leczeniu urazów nerwów obwodowych. JADWIGA LASKA O

10.

Koordynacja współpracy związanej z prowadzonymi przez siec bada-
niami wspólnymi: Molekularne mechanizmy oddziaływań w nanoukła-
dach biologicznychoraz w układach aktywnych biologicznie modyfiko-
wanych nanocząstkami „BIONAN”.

KVETOSLAVA BURDA O

11. Nanokompozytowe materiały dla medycyny regeneracyjnej. MARTA BŁAŻEWICZ O

12. Badania nad opracowaniem kompozytów węgiel-węgiel zawierających 
nanocząsteczki ceramiczne. STANISŁAW BŁAŻEWICZ O

13. Opracowanie biomateriału kompozytowego włókno węglowo/polietero-
eteroketon na implanty konstrukcyjne. STANISŁAW BŁAŻEWICZ O

14. Wielofunkcyjne gwoździe śródszpikowe z resorbowalnych kompozy-
tów polimerowych. JAN CHŁOPEK O

15.
Badanie wybranych pierwiastków śladowych i biomolekuł w glejo-
wych nowotworach mózgu i ich otoczeniu w relacji do stopnia złośliwo-
ści guza.

MAREK LANKOSZ O

16.
Zaangażowanie metali śladowych w proces epileptogenezy. Bada-
nia przebiegu zmian neurodegeneracyjnych i możliwości zastosowania 
czynników neuroprotekcyjnych

Tomasz Chwiej O

17.

Promieniowanie synchrotronowe w badaniach akumulacji środowiska 
chemicznego żelaza w strukturach tkanki mózgu w wybranych scho-
rzeniach ośrodkowego układu nerwowego człowieka

Magdalena Szczerbow-
ska -Boruchowska O

Projekty badawcze
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18.
Badanie wymagających właściwości sprzetu I algorytmów przetwa-
rzania sygnałów dla systemu prognozowania zawału mięśnia serca 
w oparciu o analizę echogramów układu sercowo-naczyniowego

Paweł Turcza O

19. Krypteiny - identyfikacja i funkcje w ośrodkowym układzie nerwowym. JERZY SILBERRING O

20.
Badania nad opracowaniem materiałów kompozytowych złożonych 
z polimerów termoplastycznych modyfikowanych włóknami i nanoczą-
steczkami niemetalicznymi. 

STANISŁAW BŁAŻEWICZ O

21. Segmentacja danych tomograficznych w zastosowaniu do radioterapii 
pacjentów z nowotworem gruczołu krokowego. ANDRZEJ SKALSKI O

 22. Telemedyczny system nadzoru rehabilitacji człowieka. ELIASZ KAŃTOCH O

 23.
Opracowanie metod szybkich pomiarów głównych parametrów wielo-
kanałowych układów scalonych przeznaczonych do rejestracji sygnałów 
neurobiologicznych.

PIOTR KMON O

 24. Modyfikacja biozgodnych, resorbowalnych matryc polimerowych nano-
cząstkami ceramicznymi. MARTA BŁAŻEWICZ O

 25. Ocena wydajności pozaustrojowej wspomagającej terapii wątroby. ALEKSANDRA JUNG Z

 26.
Udział  AGH w realizacji badań sieci naukowej:    Molekularne mecha-
nizmy oddziaływań w nanoukładach biologicznych oraz w układach ak-
tywnych biologicznie modyfikowanych nanocząstkami "BIONAN".

KVETOSLAVA BURDA O

 2.5 Geoinżynieria

Lp. Temat Kierownik Status*

1. Ocena stopnia rozluźnienia górotworu nad pustkami o znacznych roz-
miarach metodą grawimetryczną. SŁAWOMIR PORZUCEK Z

2. European network on geographic information erichment and reuse Artur Krawczyk O

3. Optymalizacja strategii rozwoju eksploatacji górniczej z uwzględnie-
niem minimalizcji zaburzonego losowo pola deformacji. WIESŁAW PIWOWARSKI O
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4. Badania nad kinematyką procesu deformacji górotworu i powierzchni 
terenu. 

RYSZARD HEJMANOW-
SKI O

 3.1 Inżynieria środowiska

Lp. Temat Kierownik Status*

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

STANISŁAWA SANAK-
RYDLEWSKA O

2. Zastosowanie metod spektralnych w badaniach właściwości gleb. MARCIN CHODAK O

3.
Badanie występowania zagrożeń wodnych dla kopalń  węgla brunatne-
go przy wzroście gwałtowności ekstremalnych zjawisk meteorologicz-
nych 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 gór-
niczej oddziałującej na obszary Natura 2000.

ZBIGNIEW KASZTELE-
WICZ 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 se-
kwestracji ditlenku węgla.

ZOFIA MAJEWSKA Z

8. Stabilność termodynamiczna arsenianów ołowiu. TOMASZ BAJDA O

9.
Wpływ zabiegów rekultywacyjnych na mobilność ołowiu, cynku, kad-
mu i arsenu w glebach zdegradowanych przez górnictwo i hutnictwo 
cynkowo-ołowiowe na Górnym Śląsku.

TOMASZ BAJDA O

10. Badanie procesu sejsmicznego dla oceny i prognozy zagrożenia sej-
smicznego na terenach sejsmiczności naturalnej i indukowanej. STANISŁAW LASOCKI O

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

ALEKSANDER WODYŃ-
SKI O

12. Systemowe rozwiązania z zakresu inżynierii środowiska. MARIAN MAZUR O

13. Teledetekcja wód i powierzchni Ziemi. KRYSTIAN PYKA O

Projekty badawcze
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14. Badania nad możliwością zastosowania złóż hydrofitowych do wstęp-
nej dezynfekcji wody pitnej.

AGNIESZKA WŁODYKA-
BERGIER O

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

16. Oznaczenie wybranych związków farmaceutycznych. JANUSZ GOŁAŚ Z

17. Wykorzystanie metod geostatystycznych do przygotowania i analizy 
danych PSInSAR. ANDRZEJ LEŚNIAK O

18. Ocena trzech metod rekultywacji terenów bezglebowych w górnictwie 
węgla brunatnego w Polsce. JERZY WÓJCIK O

19. Potencjał tworzenia się lotnych halogenowych organicznych produktów 
chlorowania w systemach dystrybucji wody.

AGNIESZKA WŁODYKA-
BERGIER O

20. Metale i substancje towarzyszące  w wodach przeznaczonych do spo-
życia w Polsce Stanisław Witczak O

21. Dynamiczna odpowiedź lodowców Svalbardu na zmiany klimatu i jej 
skutki środowiskowe Przemysław Wachniew O

22. Badanie stanu technicznego budynków usytuowanych na terenach 
górniczych. KAROL FIREK O

23. Weryfikacja możliwości zastosowania liczbowych kryteriów do oceny 
stanu ekologicznego wód powierzchniowych. 

ELENA NEVEROVA-DZIO-
PAK O

24. Analiza zagrożeń wynikających z niekontrolowanego i kontrolowanego 
spalania odpadów. ROBERT OLENIACZ O

25. Zastosowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju w zagospodarowa-
niu zbiorników w rejonie Krakowa. ALEKSANDRA WAGNER O

26.
Wykorzystanie wybranych metod analizy szeregów czasowych do ilo-
ściowego rozpoznania charakteru czasowej zmienności podstawowych 
parametrów pracy oczyszczalni ścieków.

ADAM WALANUS O

27 Badania nad możliwościami oczyszczania ścieków deszczowych z dróg 
i parkingów za pomocą oczyszczalni hydrofitowych. TOMASZ BERGIER O

28 Akumulacja węgla organicznego w glebach inicjalnych rekultywowa-
nych obiektów górniczych, jako element bilansu CO2.

STANISŁAW GRUSZ-
CZYŃSKI O

 29. Formalno-finansowy model realizacji procesu rewitalizacji w regionach 
górniczych. ANNA OSTRĘGA O



55     Newsletter Centrum Transferu Technologii AGH w Krakowie

Projekty badawcze

 30. Usuwanie jonów metali toksycznych z roztworów wodnych za pomocą 
odpadów organicznych. Etap I. AGNIESZKA GALA O

 31. Badanie występowania zagrożeń wodnych dla kopalń węgla brunatne-
go. Etap I. GRZEGORZ GALINIAK O

 32. Identyfikacja kosztów liwidacji podziemnych kopalń rud metali koloro-
wych na przykładzie ZGH Bolesław. Etap I.

BRONISŁAW BARCHAŃ-
SKI O

 33. Badania fizykochemiczne wód zbiornika "Machów" powstałego po rekul-
tywacji wyrobiska kopalni siarki: "Machów". Etap I.

JOLANTA MARCINIAK-
KOWALSKA O

 34.

Charakterystyka terenów ujętych w programie NATURA 2000 w Mało-
polsce i na Podkarpaciu .Dokumentacja złóż kruszyw naturalnych w do-
linie Raby.Analiza typowych modeli budowy geologicznej złóż kruszyw 
naturalnych w dolinach rzecznych na podstawie dokumentacji

WIKTORIA SOBCZYK O

 35.
Możliwości wykorzystania odpadów z przeróbki węgla oraz odpadów or-
ganiczno-mineralnych do produkcji paliw alternatywnych oraz nawo-
zów.Etap I. 

JOLANTA MARCINIAK-
KOWALSKA O

 36.

Znaczenie obiektów dziedzictwa przemysłowego dla historii(tożsamo-
ści) oraz rozwoju.Analiza aspektów formalno-prawnych związanych z 
ochroną dziedzictwa poprzemysłowego. Zdefiniowanie problemu. Etap 
I.

WIESŁAW KOZIOŁ O

 37. Wyznaczenie powierzchni badawczych. Pobór materiału do badań. Etap 
I. WIESŁAW KOZIOŁ O

 38. Zintegrowany system sterowania technologią odkrywkową wydobycia 
surowców skalnych. WIESŁAW KOZIOŁ O

 39. Możliwości biodegradacji TCE i PCE w wodach podziemnych w natural-
nych warunkach na podstawie badań laboratoryjnych. GRZEGORZ MALINA O

 40. Wpływ parametrów hydrogeologicznych i geochemicznych na migrację 
zanieczyszczeń organicznych w wodach podziemnych. GRZEGORZ MALINA O

 41. Wpływ eutrofizacji na właściwości użytkowe wód stojących. ELENA NEVEROVA-DZIO-
PAK O

 42. Pomiary liczby i wielkości cząstek stałych w powietrzu miejskim z wyko-
rzystaniem metody optoelektrycznej. MARIAN MAZUR O

 43. Rozpoznanie zmienności stężeń substancji zanieczyszczających gazy 
odlotowe. MARIAN MAZUR O

 44. Zmiany właściwości utworów glebowych wprowadzone na alkaliczne od-
pady posodowe. JOANNA URBAŃSKA O
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 3.2 Ochrona środowiska

Lp. Temat Kierownik Status*

1. Badanie spalania gazu ziemnego z niskoazotowym utleniaczem. ZOFIA KALICKA O

2. Analiza uwarunkowań estymacyjnych wskaźników hałasu długookreso-
wych. WOJCIECH BATKO Z

3. Dynamiczny model rurowego wymiennika ciepła do obliczeń projekto-
wych i eksploatacyjnych. DAWID TALER Z

4. Sprzężenie wizyjne dla układów manipulacji wewnątrzkomórkowych. JACEK CIEŚLIK O

5.
Zastosowanie heterogenicznych kompozycji elastomerowych na pod-
łożu stalowym w rozwiązaniach konstrukcyjnych zabezpieczeń wibro-
akustycznych.

JAN SIKORA O

6. Analiza przydatności nowych idei diagnostycznych  w budowie syste-
mów monitorujących. WOJCIECH BATKO O

7. Obniżanie energochłonności wirowych pomp odwadniających poprzez 
hydrauliczne kształtowanie prerotacji zasysanej strugi. MARIAN MIKOŚ O

8.
Metodyczne podstawy gospodarowania zasobami wód podziemnych 
w zmieniających się uwarunkowaniach prawno-organizacyjnych w Pol-
sce.

JADWIGA SZCZEPAŃ-
SKA-PLEWA O

9. Młody wulkanizm w sąsiedztwie kanionu Colca. ANDRZEJ GAŁAŚ Z

10. Modelowanie interakcji między wodami podziemnymi i powierzchnio-
wymi na wybranych przykładach. JAROSŁAW KANIA Z

11. Zapis zmian klimatycznych i wpływu antropopresji w osadach jezior-
nych jeziora Wigry. KATARZYNA KRÓL O

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

EDELTRAUDA  HELIOS-
RYBICKA Z

13. Kontrola jakości danych hydrogeochemicznych z uwzględnieniem pro-
cesu opróbowania i analityki dla potrzeb oceny stanu wód. EWA KMIECIK O

14. Zmienność zawartości metali ciężkich w rdzeniach osadów dennych 
Plosa Północnego (jezioro Wigry).

URSZULA ALEKSANDER-
KWATERCZAK Z

15. Szacowanie niepewności danych hydrogeochemicznych wykorzystywa-
nych do oceny stanu chemicznego GWB. EWA KMIECIK Z
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16. Ocena intensywności procesu denitryfikacji w wodach podziemnych. ANNA ŻUREK O

17. Redukcja bioprzyswajalności Pb i As poprzez wytrącanie w postaci pi-
romorfitu i mimetytu w obecności mikroorganizmów. ANNA KLESZCZEWSKA Z

18. Polskie geoturystyczne szlaki dla kolekcjonerów skał, minerałów i ska-
mieniałości. MAREK ŁODZIŃSKI O

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

20. Ochrona terenów górniczych. EDWARD POPIOŁEK O

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

22. Rozkład metali śladowych w wybranych komponentach środowiska 
wzdłuż trasy komunikacyjnej Kraków-Zakopane. EWA PANEK Z

23. Badania wpływu zanieczyszczeń jonami halogenowymi na korozję ma-
teriałów konstrukcyjnych w stężonym kwasie siarkowym. BARBARA STYPUŁA Z

24. Badania wpływu na środowisko mieszanek bentonitowo-węglowych do 
mas formierskich. ARTUR BOBROWSKI Z

25. Występowanie węglowodorów w środowisku gruntowo-wodnym. LUDWIK ZAWISZA O

26. Badania właściwości fizykochemicznych materiałów pochodzenia wę-
glowego i nieorganicznego. TERESA GRZYBEK Z

27. Badania katalityczne w ochronie środowiska. TERESA GRZYBEK O

28. Badania eksperymentalne procesów sorpcji/desorpcji na węglach ka-
miennych i sorbentach mineralnych w aspekcie ochrony środowiska. 

GRAŻYNA CEGLARSKA-
STEFAŃSKA O

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

30. Sorpcja ditlenku węgla na węglach w obszarze przykrytycznym. ADAM NODZEŃSKI Z

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

32. Ocena wielkości strumieni gazów śladowych na terenie Krakowa z wy-
korzystaniem pomiarów chromatograficznych oraz sodarowych. MIROSŁAW ZIMNOCH Z
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33. Czynniki warunkujące zawartość produktów rozpadu  promieniotwór-
czego 226 Ra w glebach.

PRZEMYSŁAW WACH-
NIEW Z

34. Termodynamiczny i izotopowy model eksploatacji okresowej gazu 
w odwiercie Zuber I w Krynicy. MAREK DULIŃSKI Z

35. Projekt zintegrowanego systemu monitoringu akustycznego z automa-
tyczną detekcją źródeł zakłóceń. WOJCIECH BATKO O

36. Mechanizmy i dynamika przemian minerałów w młodych glebach po-
larnych Spitsbergenu. ANDRZEJ MANECKI O

37.
Opracowanie zintegrowanego systemu otworowych wymienników cie-
pła i kolektorów słonecznych w aspekcie poprawy efektywności gospo-
darowania ciepłem w górotworze.

TOMASZ ŚLIWA O

38.
Opracowanie metody datowania wód podziemnych z wykorzystaniem 
środowiskowych znaczników gazowych (SF5CF3, SF6, CFC-12, CFC-
13). 

KAZIMIERZ RÓŻAŃSKI O

39. Opracowanie zasad gospodarowania wodą na terenach górniczych po 
zakończeniu wydobycia złóż węgla brunatnego. KRZYSZTOF POLAK Z

40. Wykorzystanie metod komputerowej mechaniki płynów do określenia 
efektywności strącania się osadów stałych w osadnikach kopalń. JUSTYNA SWOLKIEŃ Z

41.
Opracowanie i weryfikacja metodyki likwidacji zagrożenia ujęć wód 
podziemnych zanieczyszczonych trichloroetenem (TCE) i tetrachloro-
etenem (PCE).

TADEUSZ SZKLARCZYK Z

42. Transfer metali ciężkich pomiędzy uregulowanym i nieczynnym kory-
tem rzeki Przemszy. 

URSZULA ALEKSANDER-
KWATERCZAK O

43.
Badania przemian fizykochemicznych w ekosystemach zbiorników 
wodnych wykorzystywanych do celów retencyjnych, energetycznych 
i jako zbiorniki wody pitnej.

JANUSZ GOŁAŚ O

44. Ochrona środowiska w energetyce i przemyśle chemicznym. TERESA GRZYBEK O

45. Katalityczne i adsorpcyjne metody oczyszczania gazów odlotowych 
i ścieków. TERESA GRZYBEK O

46.
Ocena szkodliwości materiałów stosowanych w odlewnictwie podda-
nych działaniu wysokiej temperatury w celu zmniejszenia zanieczysz-
czenia środowiska i poprawy warunków pracy.

MARIUSZ HOLTZER O
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47.

Oszacowanie bilansu wodoru w atmosferze Polski Południowej na pod-
stawie danych pochodzących z pomiarów stężenia i składu izotopowego 
wodoru na Kasprowym Wierchu, Krakowie i wybranych punktach Pod-
hala i Górnego Śląska.

JAROSŁAW NĘCKI O

48.
Długookresowa migracja metali ciężkich i jej wpływ na środowisko wod-
ne w wybranych subsystemach silnie zanieczyszczonych dolin rzecz-
nych.

DARIUSZ CISZEWSKI O

 49. Próba oceny możliwości lokowania w formacjach geologicznych CO2 po-
zyskanego w procesie spalania węgla.

BRONISŁAW BARCHAŃ-
SKI O

 50. Budowa i weryfikacja modelu dyskretnego przekładni planetarnej w 
oparciu o metodę elementów skończonych. JAN ADAMCZYK O

 51. Modelowanie biodynamicznego układu narzędzie ręczne -kończyna gór-
na człowieka. ROBERT BARAŃSKI O

 52. Badania wpływu hałasu infradźwiękowego na człowieka. CEZARY KASPRZAK O

 53.
Zapis holoceńskich zmian klimatycznych w torfowisku Puścizna Wielka 
w świetle analiz dendrochronologicznych, palinologicznych i geologicz-
nych.

MAREK KRĄPIEC O

 54.
Remobilizacja ołowiu w środowisku pod wpływem kwasu glukozowego 
w wyniku rozpuszczania piromorfitu Pb5(P04)3Cl przez bakterie Pseu-
domonas putida.

MACIEJ MANECKI O

 55.
Racjonalna gospodarka zasobami wodnymi na obszarach naturalnych 
oraz poddanych antropopresji, z uwzględnieniem ekosystemów związa-
nych z wodami podziemnymi.

JADWIGA SZCZEPAŃ-
SKA-PLEWA O

 56. Uwarunkowania geologiczne zagospodarowania terenów poprzemysło-
wych Zakładów Metalurgicznych "Trzebinia" w Trzebini. JACEK MATYSZKIEWICZ O

 57. Transfer metali ciężkich pomiędzy uregulowanym i nieczynnym kory-
tem rzeki Przemszy. 

URSZULA ALEKSANDER-
KWATERCZAK O

 58.
Badanie właściwości geochemicznych osadów jeziora Wigry oraz ich za-
nieczyszczenia metalami ciężkimi ze szczególnym uwzględnieniem oło-
wiu. 

ANNA KOSTKA O

 59.
Długookresowa migracja metali ciężkich i jej wpływ na środowisko wod-
ne w wybranych subsystemach silnie zanieczyszczonych dolin rzecz-
nych.

DARIUSZ CISZEWSKI O

 60. Badania właściwości reologicznych ciekłych mas ceramicznych wytwo-
rzonych na bazie spoiw koloidalnych nowej generacji. JOANNA KOLCZYK O
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 61.
Kinetyka sorpcji i kinetyka odkształceń węgla w procesie CO2-ECBM(en-
hanced coal bed methane recovery)-badania laboratoryjne na próbkach 
monolitycznych.

KATARZYNA CZERW O

 62. Analityka pozostałości produktów farmaceutycznych i innych nowopoja-
wiających się zanieczyszczeń w ściekach komunalnych. JANUSZ GOŁAŚ O

 63. Analiza możliwości ograniczenia emisji rtęci z procesów energochemicz-
nego przetwórstwa węgla. JANUSZ GOŁAŚ O

 64.
Badanie poziomu i przestrzennego rozkładu zanieczyszczeń niektóry-
mi radionukleidami i pierwiastkami ciężkimi w ekosystemie Głównego 
Grzbietu Karpat Fliszowych na obszarze Polski.

BARBARA KUBICA O

 65.
Określenie szybkości sedymentacji oraz zbadanie wpływu niektórych 
jonów na proces sorpcji i desorpcji gamma radionukleidu 137 Cs w osa-
dach dennych pobranych ze Zbiornika Dobczyckiego.

BARBARA KUBICA O

 3.3 Gospodarka surowcami i odpadami

Lp. Temat Kierownik Status*

1. Modelowanie kinetyki flotacji na przykładzie węgla. MARIAN BROŻEK Z

2.
Optymalizacja efektów pracy wybranych układów przeróbki surowców 
mineralnych przy użyciu niestandardowych metod statystycznych i al-
gorytmów genetycznych.

TADEUSZ TUMIDAJSKI Z

3.
Opracowanie zasad i środków tworzenia sztucznych barier dla pod-
ziemnego składowiska odpadów niebezpiecznych w kopalniach likwido-
wanych.

MACIEJ MAZURKIEWICZ Z

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

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 MA-
GNET.

ANTONI CIEŚLA Z
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9.
Geologiczne warunki występowania wód mineralnych i swoistych Kar-
pat polskich oraz zapadliska przedkarpackiego z uwzględnieniem ich 
gospodarczego wykorzystania i ochrony.

LUCYNA RAJCHEL O

10. Opracowanie podstaw wykorzystania odpadów energetycznych nowej 
generacji w budownictwie drogowym. MAREK GAWLICKI Z

11. Materiały ceramiczne dla neutralizacji skażeń środowiska glebowego. IRENA WACŁAWSKA O

12.

Badanie mechanizmu wielokrotnej regeneracji osnowy odzyskiwa-
nej w zakresie niskiej i normalnej temperatury obróbki regeneracyj-
nej z trudno regenerujących się grup mas formierskich uwzględniające 
powierzchniowe zjawiska adhezyjne i ich wpływ na jakość regeneratu 
i stan powierzchni odlewów.

RAFAŁ DAŃKO O

13. Badania żużli z instalacji wysokotemperaturowego zgazowania węgla 
w aspekcie ich wykorzystania w technologiach górniczych. MACIEJ MAZURKIEWICZ O

14. Zarządzanie i efektywność w przemyśle górniczym. ZDZISŁAW GAŁAŚ O

15. Metody diagnostyki środowiska oraz sposoby ograniczania zagro-
żeń odpadami. MACIEJ MAZURKIEWICZ O

16. Rozpoznawanie problemu i studium wiedzy dotyczące zaburzeń para-
metrów powietrza w wyniku pracy maszyn w środowisku ściany. TOMASZ CHOROBA O

17. Możliwości i zastosowania metod sztucznej inteligencji w rozwiązywa-
niu wybranych problemów w ochronie środowiska. MAŁGORZATA PAWUL O

18. Ocena kierunków odzysku i unieszkodliwienia nowych odpadów mine-
ralnych z przetwórstwa węgla kamiennego. RADOSŁAW POMYKAŁA O

19. Optymalizacja parametrów wzbogacania przy zmiennej wzbogacalno-
ści rud miedzi uwarunkowanej składem litologiczno-mineralogicznych. DARIUSZ FOSZCZ O

 20. Metody modyfikacji odpadów poflotacyjnych z przeróbki rud cynkowo-
ołowiowych z Zakładów Górniczno-Hutniczych "Bolesław" w Bukownie. AGNIESZKA GRUSZECKA O

 21. Badania czynników warunkujących prawidłowy przebieg procesu grud-
kowania pyłów poregeneracyjnych. JADWIGA KAMIŃSKA O

 22. Badania struktury i wybranych właściwości warstw wieloskładnikowych 
a-SiCxNyH osadzanych metodą PACVD na stalach chromowo-niklowych. DOMINIK KASPRZYK O

 23. Modyfikacja szkła wodnego pod kątem poprawy wybijalności i zdolności 
do regeneracji sypkiej masy z jego udziałem. ANGELIKA KMITA O
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 3.4 Zrównoważony rozwój

Lp. Temat Kierownik Status*

1.
Innowacyjne technologie w zakresie pozyskiwania, przetwarzania, 
udostępniania informacji o środowisku i wykorzystanie biotechnologii 
środowiskowej dla zrownoważonego rozwoju.

KRYSTIAN PYKA O

2. Public energy alternatives-sustainable energy strategies as a chance 
for regional development Tadeusz Uhl O

 3. Ocena funkcjonowania instrumentów zarządzania procesami redukcji 
emisji zanieczyszczenia w sektorze energetycznym. Etap I. EWA CISZYŃSKA O

 4. Analiza przekrojowa wybranych obiektów postindustrialnych w formie 
zabytkowych kopalń na terenie Polski i Unii Europejskiej. Etap I.

BRONISŁAW BARCHAŃ-
SKI O

 5.
Technologia biochemicznej remediacji i magazynowania wód powierzch-
niowych w podziemnych strukturach hydrogeologicznych dla ujęć ko-
munalnych wód w dolinach rzek.

JADWIGA SZCZEPAŃ-
SKA-PLEWA O

 6. Wybrane elementy budowy geologicznej Niecki Nidziańskiej i ich zna-
czenie dla zachowania georóżnorodności i rozwoju regionu. 

ELŻBIETA PIETRZYK-SO-
KULSKA O

 4.1 Technologie energetyczne

Lp. Temat Kierownik Status*

1. Materiały do konstrukcji wysokotemperaturowych ogniw paliwowych. MIECZYSŁAW RĘKAS Z

2. Odwracalne ogniwa litowe z kompozytową katodą na bazie fosfooliwi-
nu. JACEK MARZEC Z

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

4. Wybrane zagadnienia systemów i polityki energetycznej. TERESA GRZYBEK Z

5. Procesy w ogniwach paliwowych-analiza mechanizmu i kinetyki. PIOTR TOMCZYK O

6. Adsorpcyjne magazynowanie masy i energii oraz rozdzielanie miesza-
nin gazowych i ciekłych. BRONISŁAW BUCZEK O

7. Badania technologicznych, ekologicznych i ekonomicznych problemów 
rozwoju zrównoważonych systemów energetycznych. ADAM GUŁA O
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8. Ekonomiczne podstawy konstrukcji modeli paliwowo-energetycznych. 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 z uwzględ-
nieniem problemów energetycznych. JANUSZ SZMYD O

11. Zjawisko konwekcji magnetycznej w różnych układach geometrycz-
nych. ELŻBIETA FORNALIK Z

12. Ogniwo paliwowe z bezpośrednim utlenieniem węgla. PIOTR TOMCZYK Z

13. Analiza możliwości wykorzystania ciepła reaktorów jądrowych w pro-
cesach technologicznych. KAZIMIERZ JELEŃ O

14. Zagadnienia fizyczne i systemowe energetyki jądrowej. STEFAN TACZANOWSKI Z

15. Green energy auditing for a low carbon economy Mariusz Kudełko O

16. Public energy alternatives-sustainable energy strategies as a chance 
for regional development Tadeusz Uhl, O

17.
Górna granica procesu generowania gazu z węgli kopalnych o różnym 
stopniu przeobrażenia oraz ocena ich potencjału weglowodorowego za 
pomocą pirolizy wodnej

Maciej Kotarba O

18.
Facjalno-strukturalne uwarunkowania akumulacji weglowodorów dolo-
mitu głównego (Ca2) w granicznej strefie platformy węglanowej w ob-
szarze Gorzów - Pniewy.

ROMAN SEMYRKA O

19. Ogniwo paliwowe ze złożem fluidalnym do bezpośredniego utleniania 
węgla. PIOTR TOMCZYK Z

20. Synergia węgla z energią jądrową. STEFAN TACZANOWSKI Z

21. Wybrane zagadnienia energetyki. TERESA GRZYBEK Z

22. Analiza zjawisk termodynamicznych oraz transportu masy, pędu i cie-
pła w zaawansowanych systemach energetycznych. JANUSZ SZMYD O

23. Zagadnienia fizyczne i systemowe energetyki jądrowej. STEFAN TACZANOWSKI O

24. Przyszłościowe układy i technologie energetyczne z zastosowaniem 
CO2 jako czynnika. JAN GÓRSKI O

25. Analiza możliwości oszczędzania energii w systemach sprężonego po-
wietrza. RYSZARD DINDORF O
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26. Analiza perspektyw poszukiwawczych za złożami gazu ziemnego 
w utworach formacji dolnego permu na niżu polskim. WOJCIECH GÓRECKI O

 27.
Analiza eksperymentalna procesów konwekcyjnych z wykorzystaniem 
metod: Particle Umage Velocimetry (PIV), Particle Image Thermome-
try (PIT).

JANUSZ SZMYD O

28. Analiza transportu masy, pędu i energii w układzie z wewnętrznym re-
formerem. GRZEGORZ BRUS O

 4.2 Odnawialne źródła energii

Lp. Temat Kierownik Status*

1.
Ocena krajowych zasobów energii odnawialnej i ich efektywnego wy-
korzystania w aspekcie ochrony środowiska. Budowa stanowiska ba-
dawczego. 

IRENEUSZ SOLIŃSKI O

2. Analiza geologiczna i ocena zasobów wód i energii geotermalnej for-
macji mezozoicznej niecki szczecińskiej. WOJCIECH GÓRECKI Z

3. Analiza możliwości wykorzystania niskotemperaturowej energii geoter-
malnej w laboratorium (AGH) odnawialnych źródeł energii w Miękini. WOJCIECH GÓRECKI Z

4. Metodyka identyfikacji potencjału cieplnego górotworu wraz z techno-
logią wykonywania i eksploatacji otworowych wymienników ciepła. ANDRZEJ GONET Z

5. Wybrane zagadnienia technologiczno-ekonomiczne wykorzystania 
wody termalnej w Uniejowie. ANDRZEJ GONET Z

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

7.
Analiza możliwości zagospodarowania wód geotermalnych Zapadli-
ska Przedkarpackiego do celów balneoterapeutycznych i rekreacyjnych 
oraz ciepłowniczych.

WOJCIECH STRZETELSKI O

8. Fotowoltaika i sensory w proekologicznym rozwoju Małopolski Lidia Maksymowicz O

9. Badania nowych materiałów kompozytowych do generatorów termo-
elektrycznych przeznaczonych do konwersji ciepła odnawialnego Krzysztof Wojciechowski O

10. Profesjonalna współpraca partnerska pomiędzy RP a Republika Islandii 
w dziedzinie wykorzystania odnawialnych energii Adam Guła O

11. Fostering the sustainable usage of renewable energy sources in cen-
tral Europe – Putting Biomass Into Action/4BIOMASS Adam Guła O
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12.

Analiza i ocena zasobów wód i energii geotermalnej oraz stref per-
spektywicznych na obszarze transgranicznym Karpat wschodnich oraz 
ich wykorzystanie w sektorze energetycznym dla celów technologicz-
nych, w rolnictwie, balneoterapii i rekreacji/UKRAINA 

Wojciech Górecki O

13. Doposażenie i rozbudowa instalacji kotła na biomasę z przystosowa-
niem do badań i zajęć dydaktycznych. MARIUSZ FILIPOWICZ O

14. Fostering the sustainable usage of renewable energy sources in cen-
tral Europe – Puttig Biomas Into Action. Adam Guła O

15. Podjęcie badań na potrzeby przygotowania projektów z zakresu czystej 
energii w ramach Funduszy Strukturalnych UE. IRENEUSZ SOLIŃSKI Z

16. Wpływ zawartości wilgoci w biomasie na proces spalania. ANETA MAGDZIARZ O

 5.0 Górnictwo

Lp. Temat Kierownik Status*

1. Rozwiązywanie aktualnych problemów w górnictwie odkrywkowym. WIESŁAW KOZIOŁ O

2. Rozwiązywanie aktualnych problemów z zakresu techniki strzelniczej 
w różnych działach gospodarki. PAWEŁ BATKO O

 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 zrzu-
tach na kształtowanie się zagrożenia sejsmicznego w kopalniach Le-
gnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego.

ZBIGNIEW BURTAN Z

3. Modelowanie dwufazowych przepływów powietrza w wybranych wyro-
biskach podziemnych. BERNARD NOWAK O

4.
Wykorzystanie rozkładów prawdopodobieństwa w ocenie efektywno-
ści układu kombajn-obudowa-przenośnik dla przodków ścianowych Ko-
palń Węgla Kamiennego.

ANETA NAPIERAJ O
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5. Model ośrodka porowatego zbudowanego za pomocą sieci przestrzen-
nej komórek elementarnych o strukturze wielobiegunnika. WIKTOR FILIPEK O

6.
Wykorzystanie parametrów pracy zabudowanego w wyrobiskach gór-
niczych systemu chłodzenia powietrza z chłodnicą wypraną jako kryte-
rium efektywności jego działania.

BERNARD NOWAK Z

7. Ograniczenie zagrożeń i skutków działalności górniczej w oparciu o ba-
dania 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 możliwo-
ści ich likwidacji.

STANISŁAW WASILEW-
SKI 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 rozwar-
stwień. 

WALDEMAR KORZE-
NIOWSKI O

12. Badania stateczności wyrobisk. WALDEMAR KORZE-
NIOWSKI O

13. Zwalczanie zagrożenia temperaturowego i metanowego w wyrobiskach 
górniczych. NIKODEM SZLĄZAK O

14.
Analiza uwarunkowań formalno-prawnych, geologicznych, górniczych 
i ekologicznych związanych z realizacją wydobycia w kopalniach od-
krywkowych i ich likwidacją.

ZBIGNIEW KASZTELE-
WICZ O

15. Analiza sił wewnętrznych w obudowie stalowej łukowej z uwzględnie-
niem wybranych czynników górniczo-geologicznych. KORNEL FRYDRYCH O

16. Badania endoskopowe dla określenia jakości skał. PIOTR MAŁKOWSKI O

17. Eksploatacja skał trudno urabialnych w odkrywkowych kopalniach wę-
gla brunatnego. ŁUKASZ MACHNIAK O

18. Badanie i analiza czynników wpływających na propagację drgań w oto-
czeniu robót strzałowych. ANNA SOŁTYS O

19. Metoda wyboru lokalizacji zwałowiska na przykładzie wieloodkrywko-
wej kopalni węgla brunatnego. MACIEJ ZAJĄCZKOWSKI O

20. Zwalczanie zagrożenia temperaturowego w wyrobiskach górniczych 
chłodziarkami powietrza bezpośredniego działania. RAFAŁ ŁUCZAK O
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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 podziem-
nej eksploatacji złóż kopalin użytecznych. 

RYSZARD HEJMANOW-
SKI O

24. Rozwój technologii pomiarów oraz metod geoinformatycznych dla in-
wetaryzacji i monitoringu zmian na powierzchni w górotworze. JACEK SZEWCZYK O

25. Hydrofobizacja pyłu wapiennego dla zabezpieczeń przeciwwybucho-
wych wyrobisk górniczych. BRONISŁAW BUCZEK O

26. Opracowanie metody oznaczania zawartości metanu (metanonośności) 
w pokładach węgla kamiennego. NIKODEM SZLĄZAK O

27. Zabezpieczenie górniczo-budowlane obiektów archeologicznych na sta-
nowisku Tell el-Farcha, Dolny Egipt. TADEUSZ MIKOŚ O

28. Ocena schematów obudowy i skuteczności projektowania wyrobisk ko-
rytarzowych w kopalniach węgla kamiennego. TADEUSZ MAJCHERCZYK O

29. Analiza czasowo-częstotliwościowa drgań wzbudzanych odpalaniem ła-
dunków mw z różnym opóźnieniem milisekundowym. JÓZEF PYRA O

30. Optymalizacja systemów klimatyzacji przemysłowej. NIKODEM SZLĄZAK O

31. Eksperymentalna weryfikacja lepkościowych modeli turbulencji stoso-
wanych do analizy lokalnych zadań wentylacji kopalń. MARIAN BRANNY O

32.

Badania obciążeń wyrobisk przyścianowych przy eksploatacji pokła-
du węgla o małej miąższości na podstawie dynamiki obciążeń obudo-
wy zmechanizowanej i kompleksu strugowego w warunkach LW Bog-
danka.

WALDEMAR KORZE-
NIOWSKI O

33. Nowoczesne metody i urządzenia pomiarowe w badaniach surowców 
i odpadów mineralnych. KAZIMIERZ TRYBALSKI O

34.
Energetyczno-technologiczna optymalizacja pracy nowoczesnych ukła-
dów rozdrabniania surowców mineralnych z wysokociśnieniowymi pra-
sami walcowymi z uwzględnieniem charakterystyki nadawy.

DANIEL SARAMAK O

35. Wykształcenie facjalne i mikrofacjalne oraz rozwój platformy węglano-
wej Gór Krymskich (górna jura-dolna kreda, Ukraina). MARCIN KRAJEWSKI O

 36.
Wykorzystanie nieklasycznych metod analiz wielowymiarowych właści-
wości materiałów uziarnionych w projektowaniu i ocenie układów prze-
róbki surowców mineralnych.

TOMASZ NIEDOBA O
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 37. Rozprzestrzenianie sie pyłu w wyrobiskach górniczych kopalń węgla ka-
miennego. DARIUSZ OBRACAJ O

 38 Rozwiązywanie aktualnych uwarunkowań technologicznych, sozologicz-
nych i projektowych w górnictwie odkrywkowym i geoinżynierii.

ZBIGNIEW KASZTELE-
WICZ O

 39. Efektywne wykorzystanie urządzeń chłodniczych w układach wentyla-
cyjno-klimatyzacyjnych. BERNARD NOWAK O

 40.
Opracowanie technologii ujmowania niskometanowych mieszanin ga-
zów w procesach odmetanowania pokładów w kopalniach węgla oraz 
ich utylizacji. 

STANISŁAW NAWRAT O

 41. Wpływ temperatury na właściwości zawiesin i spoiw mineralnych stoso-
wanych w profilaktyce pożarowej w kopalniach węgla kamiennego. RADOSŁAW POMYKAŁA O

 42.

Optymalizacja funkcji celu określającej koszty zwałowania na zwałowi-
sku zewnętrznym;optymalizacja funkcji celu określającej koszty zwało-
wania na przedpolu frontu zwałowego;Optymalizacja funkcji celu okre-
ślającej koszty zwałowania w wyrobisku końcowym.

MACIEJ ZAJĄCZKOWSKI O

 43. Metoda doboru efektywnych technologii wydobycia utworów trudno 
urabialnych w kopalniach węgla brunatnego w Polsce. Etap I. ŁUKASZ MACHNIAK O

 44. Metodyka kompleksowego szacowania ryzyka szkody na zdrowiu pra-
cowników na wybranych górniczych stanowiskach pracy. Etap I DAGMARA NOWAK O

 45. Sejsmiczność i zagrożenie tąpaniami w trakcie wybierania filarów opo-
rowych w warunkach kopalń LGOM. Etap I. WITOLD KOWOL O

 46.
Wpływ lokalizacji i aktualnej mocy parownika chłodziarki sprężarkowej 
na warunki klimatyczne w długim wyrobisku korytarzowym przewie-
trzanym tłocząco-ssącą wentylacją kombinowaną. Etap I

ZBIGNIEW KUCZERA O

 47. Ocena jakości pracy chłodziarek bezpośredniego działania typoszere-
gu ts. Etap I. RAFAŁ ŁUCZAK O

 48. Wpływ wewnętrznego wymiennika ciepła na efektywność pracy górni-
czej sprężarkowej chłodziarki powietrza pośredniego działania. Etap I. PIOTR ŻYCZKOWSKI O

 49.
Wpływ geometrii pręta obudowy kotwiowej na przejmowanie obciążeń 
dynamicznych w aspekcie utrzymania stateczności wyrobisk po wstrzą-
sach niskoenergetycznych. Etap I.

KRZYSZTOF SKRZYP-
KOWSKI O

 50. Analiza właściwości chemicznych oraz ocena toksyczności cieczy szcze-
linujących w aspekcie neutralizacji ich szkodliwości. ALEKSANDRA JAMROZIK O
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 5.2 Gospodarka surowcami energetycznymi

Lp. Temat Kierownik Status*

1
Uwarunkowania zagospodarowania perspektywicznych złóż węgla bru-
natnego na przykładzie planowanej wieloodkrywkopwej kopalni Gu-
bin-Mosty-Brody.

ZBIGNIEW KASZTELE-
WICZ O

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

3
Modelowania procesów generowania,ekspulsji i migracji węglowodo-
rów w utworach starszego paleozoiku zachodniej części syneklizy bał-
tyckiej.

MACIEJ KOTARBA Z

4 Naftowa analiza porównawcza utworów dolomitu głównego i łupku 
miedzionośnego w wybranych strefach basenu cechsztyńskiego. PAWEŁ KOSAKOWSKI Z

5
Wielowariantowe ,trójwymiarowe modele komputerowe zmienności 
strukturalnej,facjalnej i petrofizycznej wybranych potencjalnych pozio-
mów zbiornikowych w polskich basenach naftowych.

WOJCIECH GÓRECKI Z

6 Analiza możliwości wykorzystania wód termalnych z obszaru Niżu Pol-
skiego do celów balneologicznychi rekreacyjnych. MIROSŁAW JANOWSKI O

7 Schemat nowej technologicznej klasyfikacji krajowego węgla brunat-
nego w myśl zasad międzynarodowych. MARIAN WAGNER O

8
Opracowanie części aplikacji AGH dotyczącej utworzenia Wspólnoty 
Wiedzy i Innowacji-Zrównoważona Energia, w ramach Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii.

LESZEK PREISNER Z

9
Analiza przydatności krajowej bazy węgli kamiennych i brunatnych dla 
wytwarzania wodoru z uwzględnieniem emisji ditlenku węgla w peł-
nym cyklu ich pozyskania, przeróbki i konwersji.

ALEKSANDER KARCZ Z

10
Ocena perspektyw poszukiwawczych i wytypowanie stref z potencjal-
nymi pułapkami złożowymi dla ropy naftowej i gazu ziemnego formacji 
kambru na Niżu Polskim.

WOJCIECH GÓRECKI O

11. Badania nad wykorzystaniem elementów, metod oraz narzędzi inży-
nierii finansowej w górnictwie. PATRYCJA BĄK O

12.
Opracowanie podstaw nowoczesnego systemu wspierającego proces 
przygotowania produkcji w przedsiębiorstwach górniczych węgla ka-
miennego.

EDYTA BRZYCHCZY O

13. Zarys stanu i perspektyw energetyki polskiej. Studium AGH. (dru-
gie wydanie) ANTONI TAJDUŚ O
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14.
Aktualizacja układu paleogeograficznego basenu dolomitu głównego 
w zachodniej części platformy wielkopolskiej i zatoce zielogórskiej oraz 
jego implikacje naftowe.

PAWEŁ KOSAKOWSKI O

15
Opracowanie podstaw systemu doradczego wspomagającego plano-
wanie robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w kopalniach węgla 
kamiennego. 

EDYTA BRZYCHCZY O

16

Charakterystyka morfologiczna, litologiczna oraz petrologiczno-palino-
logiczna pokładów węgla górnego odcinka warstw libiąskich (westfal=a-
stur) w rejonie Dębu koło Chrzanowa (GZW) w celu określenia ich ge-
nezy.

IRENEUSZ LIPIARSKI O

17. Analiza rozdrabniania warstwowego na podstawie efektów rozdrabnia-
nia pojedynczego ziarna.Etap I. MARIAN BROŻEK O

18. Schemat nowej technologicznej klasyfikacji krajowego węgla brunatne-
go w myśl zasad międzynarodowych. MARIAN WAGNER O

19. 

Charakterystyka morfologiczna, litologiczna oraz petrologiczno-palino-
logiczna pokładów węgla górnego odcinka warstw libiąskich (westfal 
D=astur) w rejonie Dębu koło Chrzanowa (GZW) w celu określenia ich 
genezy.

IRENEUSZ LIPIARSKI O

 5.3 Inżynieria naftowa i gazownicza

Lp. Temat Kierownik Status*

1. Badania nad doskonaleniem i wprowadzaniem nowych technologii 
w wiertnictwie, kopalnictwie i inżynierii złożowej. STANISŁAW STRYCZEK O

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

3. Możliwości zwiększenia efektywności wydobycia ropy naftowej ze 
złóż karpackich. STANISŁAW RYCHLICKI O

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

5. Doskonalenie konstrukcji sprzętu wiertniczego, urządzeń wiertniczych 
i eksploatacyjnych. JAN ARTYMIUK O

6.
Badanie możliwości wykorzystania metod modelowania komputerowe-
go dla projektowania procesu odmetanowania pokładów węgla w ko-
palniach podziemnych.

JERZY STOPA Z

7.
Metodyka określania zailenia skał piaszczystych na podstawie labo-
ratoryjnych badań kąta przesunięcia elektrycznego ich próbek w sta-
nie powietrzno-suchym.

JANUSZ KROCHMAL O
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8. Aspekty technologiczne eksploatacji gazu ziemnego z równoczesną se-
kwestracją CO2. STANISŁAW NAGY Z

9. Zwiększenie efektywności pozyskiwania i wykorzystania płynnych su-
rowców energetycznych. JERZY STOPA Z

10. Technologie wytwarzania i rozwój podziemnych magazynów gazu 
i eksploatowanych złóż gazu ziemnego. CZESŁAW RYBICKI Z

11. Wpływ powierzchni właściwej popiołów fluidalnych z węgla brunatnego 
na właściwości technologiczne zaczynów do uszczelniania górotworu. STANISŁAW STRYCZEK O

12. Mole penetrator optimization using the numerical model and operatio-
nal tests Stanisław Bednarz O

13.
Naftowe perspektywy poszukiwawcze I potencjał weglowodorowy 
utworów miocenu I mezozoiczno-paleozoicznego podłoża w przygra-
nicznym obszarze zapadliska przedkarpackiego w Polsce i na Ukrainie

Maciej Kotarba O

14. Metody i technologie zwiększenia efektywności wydobycia surowców 
płynnych. JERZY STOPA O

15.
Technologie wytwarzania i rozwój podziemnych magazynów gazu 
i magazynów CO2 w eksploatowanych złożach i warstwach wodono-
śnych. 

CZESŁAW RYBICKI O

16.

Porównanie genezy ropy naftowej i gazu ziemnego i potencjału wę-
glowodorowego skał macierzystych utworów paleozoiczno-mezozoicz-
no-kenozoicznych wybranych obszarów Niżu Polskiego i podłoża zapa-
dliska przedkarpackiego oraz irańskiego sektora Zatoki Perskirej

Maciej Kotarba                    O

17
Badania zjawisk fizycznych zachodzących podczas zatłaczania dwu-
tlenku węgla do sczerpanych złóż gazu ziemnego w aspekcie sekwe-
stracji CO2. 

JACEK BLICHARSKI O

18. Ocena potencjału uszczelniającego skał nadległych utworów zbiorniko-
wych Niżu Polskiego w procesie sekwestracji CO2. ŁUKASZ KLIMKOWSKI O

19. Opracowanie modeli oceny efektywności ekonomicznej inwestycji w 
przemyśle naftowym z wykorzystaniem teorii opcji realnych. PIOTR KOSOWSKI O
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 5.4 Geotechnika i budownictwo

Lp. Temat Kierownik Status*

1. Zastosowanie nowoczesnych metod badawczych w budownictwie spe-
cjalnym i geotechnice. TADEUSZ MAJCHERCZYK O

2. Zachowanie dolomitu z LGOM w warunkach jednoosiowych Quasi sta-
tycznych 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 zabu-
rzeń tektonicznych. ANTONI TAJDUŚ O

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

6. Terenowe, laboratoryjne i modelowe badania geologiczno-inżynierskie 
dla potrzeb różnych rodzajów budownictwa. HENRYK WOŹNIAK O

7. Lessy okolic Krakowa w świetle badań geologiczno-inżynierskich. ALEKSANDRA BORECKA Z

8. Wpływ chemizmu filtrującej wody na mierzoną wartość przepuszczal-
ności gruntów. RYSZARD DROŻDŻAK O

9. Geotechniczne badania gruntów z wykorzystaniem sondy wkręca-
nej wst. SEBASTIAN OLESIAK O

10. Wpływ mineralizacji ewaporatowej na właściwości mechaniczne drew-
na w zabytkowych kopalniach soli. TADEUSZ MIKOŚ Z

11. Wpływ wieku betonu na jego właściwości pozniszczeniowe, badania 
pod kątem zastosowania w budownictwie specjalnym i podziemnym. ANDRZEJ SZUMIŃSKI O

12. Termomechaniczna analiza procesu eksploatacji kawernowego pod-
ziemnego magazynu gazu. JAROSŁAW ŚLIZOWSKI O

13. Zastosowanie koncepcji zarządzania łańcuchami dostaw (SCM) w przed-
sięwzięciach budownictwa drogowego. ANNA SOBOTKA O

14. 
Badanie odkształceń zbrojonych,elastomerowych łożysk mostowych 
pod wpływem obciążeń ściskających,w celu określenia parametrów 
ośrodka Mooney'a i  kalibracji modeli numerycznych łożysk. Etap I.

MICHAŁ BETLEJ O
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 6.1 Elektrotechnika

Lp. Temat Kierownik Status*

1 Teoretyczne i praktyczne problemy projektowania i eksploatacji 
w elektroenergetyce. WIESŁAW NOWAK Z

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 na organi-
zmy żywe. WOJCIECH KRASZEWSKI 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 elektrycz-
nej. MACIEJ TONDOS O

8 Energoelektroniczne układy do poprawy warunków zasilania. MACIEJ TONDOS O

9 Problemy techniczne i ekonomiczne eksploatacji urządzeń syste-
mów elektroenergetycznych. WIESŁAW NOWAK O

10 Komputerowe modelowanie układów elektroenergetycznych. WIESŁAW NOWAK Z

11 Wybrane problemy eksploatacji i rozwoju urządzeń i sieci elektroener-
getycznych. JAKUB FURGAŁ Z

12 Analiza narażeń układów izolacyjnych wysokiego napięcia i meto-
dy oceny. JAKUB FURGAŁ Z

13

Badania wpływu szybkozmiennych narażeń napięciowych na inicjowa-
nie i rozwój wyładowań niezupełnych w układach izolacyjnych urzą-
dzeń elektroenergetycznych w celu optymalizacji technologii ich pro-
dukcji i zwiększenia niezawodności.

BARBARA FLORKOWSKA O

14 Modelowanie systemów fotowaltaicznych w układach FPGA. ROBERT STALA O

15 Modelowanie, projektowanie i pomiary maszyn elektrycznych w syste-
mach napędowych, głównie w aspekcie ich diagnostyki i optymalizacji. ZYGFRYD GŁOWACZ O

16 Metodyka badania funkcjonalności bezpieczeństwa systemów automa-
tyki budynków. ZBIGNIEW HANZELKA O
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17 Współpraca samodzielnego generatora asynchronicznego z odbiorni-
kiem indukcyjnym. WACŁAW ORLEWSKI O

18 Zarządzanie projektami integratorskimi i wdrożeniowymi branży Ener-
getyki, Automatyki i Robotyki Przemysłowej. PAWEŁ SCHMIDT O

19 Rozproszony system monitorowania jakości dostawy energii elektrycz-
nej do sieci zasilającej AGH. ZBIGNIEW HANZELKA Z

20 Diagnostyka maszyny synchronicznej z zastosowaniem metod sztucz-
nej inteligencji. ZYGFRYD GŁOWACZ O

21 Metody pomiaru i analizy profili magnetycznych obiektów metalowych 
w celu ich detekcji,rozpoznania i klasyfikacji. MAREK STENCEL O

22 Stany dynamiczne elektrowni wiatrowej z maszyną dwustronnie zasi-
laną. JERZY SKWARCZYŃSKI Z

23.
Wielokryterialna optymalizacja konstrukcji energooszczednych wybra-
nych maszyn elektrycznych w aspekcie nowych klas sprawności IE1-
IE4 

WIESŁAW JAŻDŻYŃSKI O

24. Praca generatora asynchronicznego z kondensatorami przy różnych 
częstotliwościach napięcia zasilającego odbiornik. WACŁAW ORLEWSKI O

25. Problemy współpracy rozproszonych źródeł energii z układem elektro-
energetycznym. WIESŁAW NOWAK O

26. Badania mechanizmów procesów degradacji wysokonapięciowych 
układów izolacyjnych. JAKUB FURGAŁ O

27. Analiza narażeń eksploatacyjnych urządzeń elektroenergetycznych dla 
celów diagnostyki. JAKUB FURGAŁ O

28. Analiza narażeń przepięciowych transformatorów energetycznych. PIOTR PAJĄK O

29. Numeryczne modelowanie przepływu ciepła w hipertermii elektroma-
gnetycznej. PIOTR GAS O

30. Analiza mechanizmów procesów degradacji w polimerowych układach 
izolacyjnych wysokich napięć. JÓZEF ROEHRICH O

31. Badania symulacyjne stanów zakłóceniowych w sieciach wysokich na-
pięć wywołanych przepięciami atmosferycznymi. MARIUSZ BENESZ O

32. Weryfikacja pomiarowa obliczeń analitycznych maszyn elektrycznych z 
magnesami trwałymi. JERZY SKWARCZYŃSKI O

33. Badania energooszczędnych źródeł światła. KRZYSZTOF CHMIELO-
WIEC O
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34. Ocena własności metrologicznych obwodów wejściowych przyrządów do 
pomiarów w elektroenergetyce. ANDRZEJ BIEŃ O

35. Dokładne stacjonarne i pokładowe systemy ważące pojazdy w ruchu. PIOTR BURNOS O

36. Metoda pomiaru średnicy zastępczej pręta zbrojeniowego. RYSZARD SROKA O

37. Badania silnika tarczowego z magnesami trwałymi do zastosowań w na-
pędach trakcyjnych. TOMASZ LERCH O

38. Diagnostyka silników elektrycznych z magnesami trwałymi. JAROSŁAW KOZIK O

 6.2 Mechanika, eksploatacja i budowa maszyn

Lp. Temat Kierownik Status*

1 Jakość, niezawodność oraz bezpieczeństwo pracy linii urządzeń trans-
portu linowego. MARIAN WÓJCIK O

2
Badania nad możliwością zastosowania nowych konstrukcji zębów 
noży czerpaków dla organów urabiających koparek kołowych do ura-
biania nadkładu i węgla brunatnego.

ANTONI ŁOPATA Z

3 System monitorowania stanu taśm przenośników z linkami stalowymi. JERZY KWAŚNIEWSKI Z

4 Rozwój metod badań w akustyce strukturalnej i biomedycznej. JERZY WICIAK Z

5 Problemy w modelowaniu oraz projektowaniu wybranych maszyn, linii 
technologicznych i systemów transportowych. MAREK HRYNIEWICZ Z

6 Diagnostyka wibroakustyczna uszkodzeń elementów konstrukcyjnych. LESZEK MAJKUT Z

7
Opracowanie bezobsługowej technologii kontroli stanu betonowych 
obudów szybowych-projekt i wykonanie zrobotyzowanego urządzenia 
kontroli stanu obudowy.

JANUSZ REŚ Z

8
Projekt nowych konstrukcji zębów noży czerpaków dla organów ura-
biających koparek kołowych do urabiania twardych kopalin w kopal-
niach węgla brunatnego.

ANTONI ŁOPATA Z

9 Opracowanie pakietu programowego dla doboru i projektowania zme-
chanizowanych kompleksów ścianowych. PIOTR GOSPODARCZYK Z

10 Wykorzystanie stałego pola magnetycznego do pomiaru prostoliniowo-
ści układów prowadzenia kabin dźwigów osobowych. JERZY KWAŚNIEWSKI Z
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11 Głowica nowej generacji, z narzędziami dyskowymi o złożonej trajek-
torii ruchu, do urabiania skał zwięzłych i bardzo zwięzłych. PIOTR GOSPODARCZYK O

12
Analiza teoretyczna, konstrukcja i doświadczalne badania uszczelnie-
nia z cieczą magnetyczną w układach uszczelnienia w środowisku cie-
czy w aspekcie granicznych parametrów pracy.

ZBIGNIEW SZYDŁO Z

13 Wyznaczanie granicznych warunków pracy uszczelnień z cieczą ma-
gnetorologiczną.

WŁODZIMIERZ  OCHOŃ-
SKI Z

14 Badania nad doskonaleniem urządzeń i procesów technologicznych 
oraz ochrony środowiska. MAREK HRYNIEWICZ Z

15 Analiza warunków i możliwości rozwoju energetyki wykorzystującej 
odnawialne źródła energii. JACEK ZIMNY O

16 Badanie procesów i sygnałów wibroakustycznych i nowe metody prze-
twarzania ich wyników. PIOTR KLECZKOWSKI O

17 Nowe wysokosprawne rozwiązania konstrukcyjne maszyn wirnikowych 
do konwersji energii mechanicznej w energię. MARIAN MIKOŚ Z

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

19 Nowe, efektywniejsze metody analizy i redukcji amplitud maksymal-
nych w rezonansie przejściowym maszyn wibracyjnych. TADEUSZ BANASZEWSKI O

20
Opracowanie systemu diagnostycznego dla personelu badań nienisz-
czących pracującego w działach o wysokim poziomie ryzyka zawodo-
wego (górnictwo).

JERZY KWAŚNIEWSKI Z

21 Pneumatyczno-mechaniczny przetwornik energii. STANISŁAW GUMUŁA O

22 Planowanie i harmonogramowanie procesów produkcyjnych w hu-
cie surowcowej. BOLESŁAW KARWAT O

23 Modelowanie zjawisk wibroakustycznych powstających w systemach 
przesyłowych największych napięć. TADEUSZ WSZOŁEK Z

24 Estymacja niepewności wskaźników zagrożeń hałasowych środowiska. WOJCIECH BATKO O

25 Optymalizacja parametrów konstrukcyjnych maszyn i bioimplantów. JÓZEF SALWIŃSKI Z

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 procesu 
projektowania i eksploatacji maszyn górniczych. ANTONI KALUKIEWICZ O
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28 Wibroakustyka środowiska człowieka. ZBIGNIEW DAMIJAN O

29 Trwałość i niezawodność elementów maszyn, urządzeń i konstruk-
cji bioinżynierskich. JÓZEF SALWIŃSKI Z

30 Opracowanie wersji laboratoryjnej urządzenia do ciągłego pomiaru 
długości skoków liny. ANDRZEJ TYTKO Z

31

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

AGNIESZKA OZGA O

32 Zastosowanie metody inwersji w analizie własności akustycznych po-
mieszczeń przemysłowych. JANUSZ PIECHOWICZ O

33 Prognozowanie trwałości zmęczeniowej połączeń nitowych w konstruk-
cjach lotniczych z uwzględnieniem wpływu technologii nitowania. MAŁGORZATA SKORUPA O

34 Opracowanie zautomatyzowanych metod oceny stanu turbin wiatro-
wych. TOMASZ BARSZCZ O

35
Opracowanie koncepcji zmechanizowanego,modułowego kompleksu do 
urabiania, przeróbki mechanicznej i  transportu i surowców mineral-
nych.

ROMAN JABŁOŃSKI Z

36 Procesy wibroakustyczne w technice i środowisku. WOJCIECH BATKO Z

37 Współczesne metody badań procesów wibroakustycznych w układach 
i obiektach technicznych -analiza porównawcza. ZBIGNIEW ENGEL Z

38 Aspekty tribologiczne w teorii konstrukcji przenośników zgrzebło-
wych rurowych. KAZIMIERZ FURMANIK Z

39 Opracowanie kryteriów projektowania wybranych elementów nośnych 
naczynia wyciągowego. STANISŁAW WOLNY O

40 Przenośny system diagnozowania maszyn wirnikowych wykorzystujący 
metody synchronizowane cyklem roboczym. WITOLD CIOCH O

41 Stanowisko i procedury pomiarowe dla badania ustrojów rozpraszają-
cych dźwięk. TADEUSZ KAMISIŃSKI O

42 Minimalizacja transmisji i promieniowania dźwięku przez płaskie struk-
tury. JERZY WICIAK O

43 Rozwój konstrukcji układu jezdnego pasażerskiego pojazdu szynowego 
dla dużych prędkości w warunkach polskich. TADEUSZ UHL O
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44
Badania modelowe i doświadczalne wpływu parametrów geometrycz-
nych i materiałowych elementów pizoelektrycznych na redukcję drgań 
i dźwięków materiałowych.

JERZY WICIAK O

45 Inżynieria wibroakustyczna w technice i środowisku. WOJCIECH BATKO O

46 Rozwój systemów wytwarzania. MAREK HRYNIEWICZ O

47 Wpływ parametrów konstrukcyjnych na trwałość i niezawodność w in-
żynierii mechanicznej i bioinżynierii. JÓZEF SALWIŃSKI O

48 Bezpieczne, efektywne i ekologiczne środki transportu linowego. MARIAN WÓJCIK O

49 Ograniczenie oddziaływań dynamicznych pojazdów szynowych na kon-
strukcje inżynierskie. JAN TARGOSZ O

50 Analiza wpływu technologii wytwarzania oraz warunków eksploatacji 
kompozytowych tworzyw sztucznych na ich trwałość TADEUSZ UHL O

51 Wielokanałowy system kreowania dźwięku w wydzielonym obszarze 
przestrzeni otwartej ANDRZEJ GOŁAŚ O

52 Nowoczesny układ klimatyzacji wykorzystujący energię odnawialną 
i strumienicę. JERZY WOJCIECHOWSKI O

53 Optymalizacja cech konsrukcyjnych i materiałowych w układach me-
chanicznych JÓZEF SALWIŃSKI O

54 Wykonanie badań cech geometrycznych (średnica i długość skoku liny)
urządzeniem w wersji laboratoryjnej) ANDRZEJ TYTKO O

55 Badania i modelowanie procesów wytwarzania EDWARD WANTUCH O

56 Metoda identyfikacji modeli nieliniowych układów mechanicznych 
w warunkach eksploatacyjnych oraz jej zastosowanie. JOANNA IWANIEC O

57 Badania nad zastosowaniem sedymentacji wielostrumieniowej do 
oczyszczania zawiesin nieziarnistych.

WŁODZIMIERZ KOWAL-
SKI O

58
Analiza teoretyczna i badania właściwości zawiesin nieziarnistych w za-
stosowaniu do projektowania i eksploatacji wielostrumieniowych urzą-
dzeń sedymentacyjnych.

MARIAN BANAŚ O

59
Zastosowanie modeli o strukturze równań fizycznych strojonych na 
podstawie danych pomiarowych dla potrzeb diagnostyki bloku energe-
tycznego.

JAROSŁAW BEDNARZ O

60 Mechatroniczne projektowanie robotów do diagnostyki i konserwacji 
zbiorników z cieczą. MARIUSZ GIERGIEL O
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61 Pięcioosiowa frezarka na bazie robota równoległego. MACIEJ PETKO O

62 Tymczasowa zmechanizowana obudowa chodnikowa dla wyrobisk kory-
tarzowych. KRZYSZTOF KRAUZE O

63 Zastosowanie MES do konstruowania dzwonów o zadanych parame-
trach akustycznych. ANDRZEJ GOŁAŚ O

64. Modyfikacja nadstopów o kompozycji na bazie niklu i chromu poprzez 
odkształcenie w procesie walcowania 

ANDRZEJ ŚWIĄTONIOW-
SKI O

65. Zastosowanie MES do konstruowania dzwonów o zadanych parametrach 
akustycznych. ANDRZEJ GOŁAŚ O

66. Mechatroniczne projektowanie robotów do diagnostyki i konserwacji 
zbiorników z cieczą. MARIUSZ GIERGIEL O

67. Pięcioosiowa frezarka na bazie robota równoległego. MACIEJ PETKO O

68. Tymczasowa zmechanizowana obudowa chodnikowa dla wyrobisk kory-
tarzowych. KRZYSZTOF KRAUZE O

69. 
Badania wpływu wybranych parametrów konstrukcyjnych i eksploata-
cyjnych narzędzi urabiających na ich obciążenie termiczne w aspekcie 
zwiększenia trwałości i bezpieczeństwa pracy.

JANUSZ REŚ O

70. Zastosowanie sztucznej inteligencji w mechatronicznym projektowaniu 
gąsienicowych robotów inspekcyjnych. JÓZEF GIERGIEL O

71. Wykorzystanie nieliniowych zjawisk falowych do detekcji uszkodzeń w 
materiałach kompozytowych. WIESŁAW STASZEWSKI O

72. Kompleksowa metoda doboru geometrycznych cech konstrukcyjnych i 
konfiguracji elektrod ulotowych elektrofiltrów przemysłowych. RYSZARD MACHNIK O

73. Analiza niepewności w modelowaniu zagrożeń wibroakustycznych. WOJCIECH BATKO O

74. Wykorzystanie metod symulacyjnych do syntezy pola akustycznego. ANDRZEJ GOŁAŚ O

75. Modelowanie obciążenia kombajnu ścianowego z cięgnowym napędem 
posuwu w niskich ścianach. KRZYSZTOF KRAUZE O

76. Aspekty tribologiczne w doskonaleniu konstrukcji przenośników taśmo-
wych. KAZIMIERZ FURMANIK O

77. Badania symulacyjne procesów górniczych realizowanych przez maszy-
ny zmechanizowanego kompleksu ścianowego. ANTONI KALUKIEWICZ O
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78. Badania procesu urabiania narzędziami dyskowymi w aspekcie kon-
strukcji głowicy nowej generacji. ANTONI KALUKIEWICZ O

79. Badania wpływu obciążenia na opory obracania krążników. PIOTR KASZA O

80. Wpływ własności reologicznych taśmy na parametry eksploatacyjne 
przenośnika. JACEK ZARZYCKI O

81. Wyznaczenie strategii prewencyjnych wymian wybranych podzespołów 
przenośników taśmowych. PIOTR KULINOWSKI O

82. Ocena obciążenia jednoorganowego kombajnu ścianowego na podsta-
wie badań analitycznych. KRZYSZTOF KRAUZE O

83. Możliwość intensyfikacji procesu mielenia w rurowych młynach wibra-
cyjnych przez zmianę konstrukcji komory. JAN SIDOR O

84. Badania efektywności procesu kruszenia w wibracyjnych kruszarkach 
szczękowych. JAN SIDOR O

85. 
Dobór środków transportu samochodowego w odkrywkowych kopal-
niach surowców mineralnych z uwzględnieniem aspektów  techniczno-
ekonomicznych.

KAZIMIERZ FURMANIK O

86. Badania zaworu szybkoupustowego stojaka hydraulicznego z przepły-
wem wewnętrznym dla upodatniania obudowy hydraulicznej. ANTONI KALUKIEWICZ O

87. Tłumienie drgań własnych sprężyn śrubowych. KRZYSZTOF MICHAL-
CZYK O

88. Teoretyczna oraz doświadczalna analiza zjawiska wyciskania cieczy ma-
gnetoreologicznej. WOJCIECH HORAK O

89. Wpływ wybranych parametrów na trwałość obrotowych uszczelnień z 
cieczą ferromagnetyczną w środowisku wodnym. JÓZEF SALWIŃSKI O

90. Badanie wpływu wybranych parametrów cieplnych i przepływowych 
sprężarkowych pomp ciepła (SPC) na ich efektywnosć energetyczną. KRZYSZTOF SZCZOTKA O

91. Modyfikowane struktury rozpraszające dźwięk. ANNA SNAKOWSKA O

92. Opracowanie psychoakustycznej metody oceny wnętrz. JERZY WICIAK O

93. Aspekty akustyczne struktur widowni w salach koncertowych. JERZY WICIAK O

94. Aktywna redukcja dźwięków strukturalnych w środowisku wodnym na 
przykładzie płyty kołowej jednostronnie obciążonej wodą. JERZY WICIAK O
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95. Automatyzacja ekstrakcji cech diagnostycznych w celu wykrywania 
uszkodzeń przekładni i łożysk w turbinach wiatrowych. TOMASZ BARSZCZ O

 6.3 Automatyka i robotyka

Lp. Temat Kierownik Status*

1 Komputerowy system wspomagania komunikacji dla osób posługują-
cych się językiem migowym. WIESŁAW WAJS Z

2
Komputerowe sterowanie procesami przemysłowymi. - Temat 2009r.-
Metody identyfikacji i obserwacji w diagnostyce systemów. Algorytmy 
sterowania systemami nieliniowymi.

WITOLD BYRSKI Z

3 Programowe i sprzętowe przetwarzanie, analiza i klasyfikacja cyfro-
wych sygnałów. ZBIGNIEW MIKRUT O

4 Odtwarzanie stanu systemów dynamicznych z dyskretnych danych po-
miarowych. WOJCIECH MITKOWSKI Z

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. - Stabi-
lizatory o skończonym wymiarze. WOJCIECH MITKOWSKI O

8 Odporne algorytmy sterowania rozproszonego. WOJCIECH GREGA Z

9 Rekonstrukcja 3D komórek glejowych mózgu. RYSZARD TADEUSIE-
WICZ Z

10
Badanie multimodalnych pomiarów wybranych parametrów biologicz-
nych człowieka i ich ocena w zastosowaniu do wyposażenia mieszka-
nia osoby niepełnosprawnej.

PIOTR AUGUSTYNIAK 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 bezpie-
czeństwa i obniżenie kosztów ich eksplatacji. TADEUSZ UHL Z

14 System monitorowania i diagnostyki konstrukcji dla konstrukcji o wy-
sokim poziomie ryzyka awarii. TADEUSZ UHL Z
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15 Aktywny,regeneracyjny układ redukcji drgań wykorzystujący elektro-
magnetyczne elementy wykonawcze. ANDRZEJ PODSIADŁO Z

16 Manipulacja wewnątrzkomórkowa za pomocą robota ze sprzęże-
niem wizyjnym. MACIEJ PETKO Z

17 Nieliniowe regulatory optymalne w układach mechatronicznych z ma-
teriałami inteligentnymi. MAREK SIBIELAK Z

18 Opracowanie systemu diagnozowania jakości i parametrów powierzch-
ni. JANUSZ KOWAL Z

19 Zastosowanie logiki rozmytej i sieci neuronowych w adaptacyjnych 
systemach sterowania środkami transportu klasy WSUT. JAROSŁAW SMOCZEK Z

20 Mechatroniczne projektowanie robotów inspekcyjnych. JÓZEF GIERGIEL Z

21
Samodostrajające się układy redukcji drgań z tłumikami magneto-
reologicznymi wykorzystujące ruch obiektu do generacji sterującego 
pola magnetycznego.

BOGDAN SAPIŃSKI O

22 Żyroskopowa platforma Video do inspekcyjnego robota latającego. TADEUSZ UHL Z

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

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 Z

29 Metodyka utrzymania gotowości wielomodalnego systemu transporto-
wego. JANUSZ SZPYTKO O

30 Elementy i układy sterowania w strukturach dynamicznych. JANUSZ KOWAL O

31
Technologia wykonania mikronapędu piezoelektrycznego o dwóch nie-
zależnych stopniach swobody do zastosowań w obrabiarkach, roboty-
ce i medycynie.

GRZEGORZ KARPIEL O
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32 Metody projektowania i sterowania oraz technologie dla potrzeb auto-
matyki. 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

36 Metoda wielokryterialnej optymalizacji konstrukcji mikroukładów 
z uwzględnieniem niepewności technologicznych. ANDRZEJ KLEPKA O

37 Układy redukcji drgań mechanicznych dla wielowymiarowych struk-
tur dynamicznych. JANUSZ KOWAL Z

38 Operacyjna analiza modalna obiektów nieliniowych w badaniu dynami-
ki strukturalnej konstrukcji mechanicznych oraz jej zastosowania. JOANNA IWANIEC Z

39
Wibroizolacja o parametrach sterowanych inteligentnie dla obiektów 
mechanicznych i transportu w szczególności na skrzyżowaniach jedno-
poziomowych dróg samochodowych i torowych.

JAN TARGOSZ Z

40. Programowalny sterownik analogowy aktywnego łożyska magnetycz-
nego. ADAM PIŁAT O

41. Opracowanie układu wykorzystującego sygnał EEG do sterowania wy-
branym urządzeniem mechanicznym. AGATA NAWROCKA O

42. Sterowanie drganiami wymuszonymi poprawiającymi koncentrację kie-
rowcy. JANUSZ KWAŚNIEWSKI O

43. Semiaktywne tłumienie drgań i stabilizacja układów ciągłych z cie-
czą magnetoreologiczną. JACEK SNAMINA O

44. Zastosowanie stopów z pamięcią kształtu w układach wykonawczych 
do prac głębinowych. WALDEMAR RĄCZKA O

45. Opracowanie wzorcowego programu dla przedmiotu Bionika. ANDRZEJ SAMEK O

46. Aktywna kolumna zawieszenia pojazdu kołowego. JANUSZ KOWAL O

47. Efekt Magnusa w mechanice i biomechanice. MAREK IWANIEC O

48. Wpływ zmienności parametrów projektowych i technologicznych na 
własności dynamiczne elementów układu hamulcowego Tadeusz Uhl O
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49. Metody modelowania, sterowania i diagnostyki w procesach automaty-
ki. WITOLD BYRSKI O

50.
Mikro- i makroskopowa analiza stopów z magnetyczną pamięcia 
kształtu oraz badania możliwości ich zastosowania w elektropłynowych 
układach sterowania.

STANISŁAW FLAGA O

51. Aktywne układy redukcji drgań konstrukcji smukłych. JACEK SNAMINA O

52. Modelowanie populacji pacjentów ośrodków podstawowej opieki zdro-
wotnej. JERZY BARANOWSKI O

53. Analiza metod sterowania i zarządzania energią w robocie mobilnym za-
sialanym energią słoneczną. ŁUKASZ WIĘCKOWSKI O

54. Planowanie trajektorii dla wybranej klasy robotów mobilnych z punktu 
widzenia ich sterowalności. MACIEJ GARBACZ O

55. Metody sterowania rozproszonymi systemami grzewczymi. WOJCIECH KREFT O

56. System diagnostyczny energetycznych linii przesyłowych MAREK IWANIEC O

 57. Tłumiki magnetoreologiczne z elektromagnetycznymi przetwornikami energii me-
chanicznej BOGDAN SAPIŃSKI O

 6.4 Mechatronika

Lp. Temat Kierownik Status*

 1. Technologia mikroprzetworników ultradźwiękowych w monitoringu kon-
strukcji z zastosowaniem fal Lamba. MICHAŁ MAŃKA O

 2. Technologia mikromanipulacji z wykorzystaniem wizyjnego sprzężenia 
zwrotnego. MACIEJ PETKO O

 3.

Opracowanie koncepcji i wykonanie prototypu obudowy łożyskowej wy-
korzystującej energię strat cieplnych do zasilenia bezprzewodowego 
węzła monitorującego oraz do zasilenia układu redukcji drgań opartego 
o materiały pizoelektryczne.

TADEUSZ UHL O

 4. Problemy symulacji i eksperymentu w projektowaniu mechatronicznym 
(Eksperymentalne badanie jakości pomiarów wizyjnych). JACEK CIEŚLIK O
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 5.

Sformułowanie metod wykrywania uszkodzeń w konstrukcjach mecha-
nicznych z wykorzystaniem przetworników pizoelektrycznych (Podnie-
sienie funkcjonalności i niezawodności produktów poprzez zastosowa-
nie podejścia mechatronicznego).

TADEUSZ UHL O

 6.
Weryfikacja i walidacja modeli numerycznych względem niepewnych 
danych eksperymentalnych (Problemy symulacji i eksperymentu w pro-
jektowaniu mechatronicznym).

ŁUKASZ PIECZONKA O

 7. Hybrydowe modelowanie i optymalizacja konstrukcji kompozytowych. ANDRZEJ MŁYNIEC O

 8.
Weryfikacja metod badań własności materiałowych za pomocą wibro-
metru laserowego (Podniesienie funkcjonalności  i niezawodności pro-
duktów poprzez zastosowanie podejścia  mechatronicznego).

TADEUSZ UHL O

 9.
Opracowanie i implementacja wieloskalowych algorytmów symulacyj-
nych do numerycznej analizy uszkodzeń konstrukcji z wykorzystaniem 
przetwarzania równoległego opartego o procesory graficzne.

TADEUSZ UHL O

 7.0 Nauki ścisłe i przyrodnicze

Lp. Temat Kierownik Status*

1. Wykorzystanie transformacji falkowej do poprawiania stosunku sygnał/
zakłócenie w procesie przetwarzania danych sejsmicznych. ZBIGNIEW KASINA O

 7.1 Matematyka

Lp. Temat Kierownik Status*

1 Wybrane zagadnienia z teorii i zastosowań matematycznych. Mariusz Woźniak O

2 Zagadnienia równań różniczkowych i metod numerycznych matematy-
ki dyskretnej, geometrii oraz zastosowań matematyki. Marek Capiński O

3 Wybrane warunki wystarczające istnienia długich cykli w grafach. ADAM WOJDA Z

4 Chaos dystrybucyjny, własność specyfikacji i rozmiar zbiorów cha-
otycznych. PIOTR OPROCHA O

5 Pakowania, rozkłady i kolorowania grafów. MONIKA PILŚNIAK Z

6 Złożoność obliczeniowa problemów początkowych dla równań różnicz-
kowych zwyczajnych wyższych rzędów. BOLESŁAW KACEWICZ Z
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7 Strukturalne własności systemów trójek Steinera. MARIUSZ MESZKA Z

8 Specjalne kolorowania grafów. MARIUSZ WOŹNIAK Z

9 Złożoność obliczeniowa całkowania stochastycznego w sensie Ito. BOLESŁAW KACEWICZ O

10 Problem inwestora na rynku obligacji. SZYMON PESZAT Z

11 Multigrafowe i diagrafowe dekompozycje z resztą. ZDZISŁAW SKUPIEŃ O

12 Aproksymacje najmocniejszych niezmienniczych testów zgodności dla 
rozkładów wielowymiarowych. ZBIGNIEW SZKUTNIK O

13 Estymatory największej wiarygodności w modelach beta-i gamma-re-
gresji JERZY RYDLEWSKI Z

14. Procesy dyfuzji ze skokami w bayesowskiej ekonometrii finansowej. 
Model Mertona oraz model DEJD. MACIEJ KOSTRZEWSKI O

 7.2 Fizyka

Lp. Temat Kierownik Status*

1. Badania podstawowe i stosowane w dziedzinach: fizyka i technika ją-
drowa oraz fizyka ciała stałego. MAREK PRZYBYLSKI O

2. Fizyka i technika jądrowa i ich zastosowanie w fizyce cząstek elemen-
tarnych i fizyce medycznej. ANDRZEJ KREFT O

3. Eksperymentalne badania struktury i właściwości fizycznych krystalicz-
nych i amorficznych ciał stałych.

KRZYSZTOF WIERZBA-
NOWSKI 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 cienkich 
warstwach nadprzewodników talowych. WIESŁAW WOCH Z

7. Przemiana fazowa sigma-alfa w układzie Fe Cr. JAKUB CIEŚLAK Z

8. Teoretyczne badania wybranych układów międzymetalicznych 
w aspekcie bliskości stanu nadprzewodzącegoi magnetycznego. JANUSZ TOBOŁA Z
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9.
Badania dynamiki elektronów w złożnych układach   międzymetalicz-
nych z przejściem metal-pólprzewodnik w aspekcie silnych własno-
ści termoelektrycznych.

JANUSZ TOBOŁA Z

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 Z

12. Mechanizm wydzielania tlenu z wody w procesie fotosyntezy. KVETOSLAVA BURDA O

13. Stuktura układów o gigantycznej komórce elementarnej na przykła-
dzie stopu Mg-Al. JANUSZ WOLNY Z

14.
Badanie wpływu potencjału uwięzienia i zewnętrznego pola elektrycz-
nego na oddziaływanie wymienne pomiędzy elektronami w sprzężo-
nych kropkachkwantowych.

JANUSZ ADAMOWSKI Z

15. Obniżona symetria translacyjna a lokalne właściwości magnetyczne 
w epitaksjalnych nanostrukturach Fe. TOMASZ ŚLĘZAK Z

16.
Zastosowanie zaawansowanych metod obliczeniowych i komputero-
wych w modelowniu struktury i własności fizycznych materii skonden-
sowanej.

STANISŁAW BEDNAREK O

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

18. Badania struktury elektronowej i parametrów nadsubtelnych fazy sig-
ma wybranych stopów żelaza. JAKUB CIEŚLAK O

19. Magnetyzn sieci nieuporzadkowanych. KRZYSZTOF KUŁAKOW-
SKI Z

20. Badania teoretyczne wykorzystania oddziaływania spin-orbita w pół-
przewodnikach do budowy kwantowych bramek logicznych. STANISŁAW BEDNAREK O

21. Symulacje magnetotransportu w nanostrukturach półprzewodniko-
wych. BARTŁOMIEJ SZAFRAN O

22.
Obliczenia ab initio dla materiałów funkcjonalnych, kryształów, ukła-
dów nieuporządkowanych, międzypowierzchni i powierzchni: własności 
elektronowe, fononowe, magnetyczne i termoelektryczne

Janusz Toboła O

23. Wieloskalowe modelowanie procesów elektro-mechano-chemicznych Marek Danielewski O
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24. Badanie oddziaływań elektronów z protonami w eksperymencie ZEUS 
na akceleratorze HERA w ośrodku DESY w Hamburgu Danuta Kisielewska O

25.
Promieniowanie synchrotronowe w badaniach akumulacji środowiska 
chemicznego żelaza w strukturach tkanki mózgu w wybranych scho-
rzeniach ośrodkowego układu nerwowego człowieka

Magdalena Szczerbow-
ska -Boruchowska O

26. Eksperyment ATLAS : rejestracja i analiza danych oraz utrzymanie 
i rozwój detektorów Danuta Kisielewska O

27. Eksperyment LHCb w CERN – uruchomienie detektora i uczestnictwo 
w programie badawczym Bogdan Muryn O

28. Dose and optimization approaches for nuclear medicine procedures Marta Radwańska O

29. Epitaksjalne nanonstruktury metal/tlenek dla zastosowań magnetycz-
nych i katalitycznych Józef Korecki O

30. Modelowanie I optymalizacja procesu ciągnienia drutów ze stopów 
magnezu o podwyższonej biozgodności do wykorzystania w chirurgii Andrij Milinin O

31. Badanie właściwości magnetycznych układów R-T-X. ŁUKASZ GONDEK O

32. Jądrowe rezonansowe rozpraszanie promieniowania synchrotronowego 
w badanich nanostruktur epitaksjalnych. TOMASZ ŚLĘZAK O

33. Właściwości fizyko-chemiczne i charakterystyka aplikacyjna wodorków 
związków międzymetalicznych ziem rzadkich. ŁUKASZ GONDEK O

34. Badanie odkształcenia i rekrystalizacji materiałów metalicznych 
w aspekcie optymalizacji ich własności Krzysztof Wierzbanowski  O

35.
Struktura elektronowa i cząstkowe momenty magnetyczne złożonych 
tlenków metali przejściowych badane technikami wysokorozdzielczej 
spektroskopii promieniowania X.

MARCIN SIKORA O

36. Obliczenia wzorcowe dla pomiarów aktywności tarczy ADS. JERZY JANCZYSZYN O
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 7.3 Chemia

Lp. Temat Kierownik Status*

1 Teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania adsorbentów w proce-
sach przemysłowych i ochronie środowiska. LESZEK CZEPIRSKI O

2 Modele procesów sorpcji w materiałach porowatych i ich weryfikacja. JANINA MILEWSKA-DU-
DA O

3
Kinetyka i mechanizm reakcji elektrody tlenowej w warunkach pracy 
ogniwa paliwowego z elektrolitem stałym z tlenku ceru domieszkowa-
nego tlenkiem gadolinu.

PIOTR TOMCZYK O

4 Chemia i technologia węgla, sorbentów węglowych i mineralnych w 
aspekcie ochrony środowiska. DANUTA OLSZEWSKA O

5 Badanie właściwości kwasowo-zasadowych węgli aktywnych modyfiko-
wanych związkami azotu. BOGDAN SAMOJEDEN O

 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 SZCZERBOW-
SKI O

3 Geodezyjny monitoring przemieszczeń powierzchni nad krawędzią eks-
ploatacji górniczej z zastosowaniem technik telemetrycznych. MIECZYSŁAW JÓŹWIK O

4

Modelowanie wpływu zmian użytkowania na wielkość ładunku osadów 
potencjalnie akumulowanych w zbiornikach retencyjnych z wykorzy-
staniem wieloczasowych obrazów teledetekcyjnych i systemów infor-
macji geograficznej.

TOMASZ PIROWSKI O

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

RYSZARD HEJMANOW-
SKI Z

6
Badanie zmian przestrzennych struktury użytkowania i funkcji krajo-
brazu w oparciu o wieloczasowe obrzy teledetekcyjne jako wsparcie 
dla planowania krajobrazu.

WOJCIECH DRZEWIECKI Z
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7
Automatyzacja wyznaczania imperfekcji kształtu wysmukłych budow-
li oparta o komputerową analizę zdjęć cyfrowych o znanej orienta-
cji 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

10 Opracowanie zasad ilościowego określania właściwości cieplnych prze-
gród budowlanych z wykorzystaniem techniki termowizyjnej. ALINA WRÓBEL Z

11 Algorytmy wyceny nieruchomości przemysłowych w aspekcie między-
narodowych standardów. JÓZEF CZAJA Z

12 Modelowanie kształtu dachów budynków na podstawie danych z lotni-
czego skaningu laserowego. KRYSTIAN PYKA Z

13 Asymetria pogórniczych deformacji powierzchni a model procesu we-
dług S.Knothego. JANUSZ OSTROWSKI O

14 Monitoring wpływów eksploatacji górniczej na liniowe obiekty komuni-
kacyjne w aspekcie bezpieczeństwa powszechnego. JANUSZ OSTROWSKI O

15 Ocena poziomu ufności norm ISO 17123 w aspekcie praktycznych wy-
ników obserwacji. ALOJZY DZIERŻĘGA Z

16 Wykorzystanie wysokorozdzielczych obrazów dla potrzeb tworzenia 
map pokrycia obszarów miejskich. BEATA HEJMANOWSKA O

17 Konwersja obiektów Bazy Danych Topograficznych do postaci trójwy-
miarowej dla potrzeb dynamicznej geowizualizacji. KRYSTIAN PYKA O

18 Analiza wpływu wstrząsów górniczych na przemieszczenia powierzch-
ni terenu. 

RYSZARD HEJMANOW-
SKI O

19 Opracowanie zasad wyznaczania drgań i przemieszczeń budowli inży-
nierskich z wykorzystaniem interferometrii radarowej. JAN GOCAŁ O

20 Ocena wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnie i obiekty bu-
dowlane na podstawie ciągłego monitoringu przemieszczeń poziomych. JACEK SZEWCZYK O

21 Analiza i modelowanie obiegu informacji w Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej. PAWEŁ HANUS O

22 Modelowanie nieliniowe wartości nieruchomości. ANNA BARAŃSKA O
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23 Wykorzystanie archiwalnych map górniczych dla aktualnych potrzeb 
zagospodarowania przestrzennego. JADWIGA MACIASZEK O

24 Zastosowanie techniki GPS oraz funkcji analiz sieciowych oprogramo-
wania GIS do optymalizacji ruchu drogowego w miastach. PIOTR CICHOCIŃSKI O

25 Badania kinematyki powierzchniowych ruchów masowych z wykorzy-
staniem naziemnej interferometrii radarowej. ANNA SZAFARCZYK O

26 Ocena dokładności i zasięgu naziemnego radaru interferometrycznego 
do celów monitoringu obiektów budowlanych. JAN GOCAŁ O

 7.5 Geologia i geofizyka

Lp. Temat Kierownik Status*

1
Badania mineralogiczne, petrograficzne oraz geochemiczne w rozwią-
zywaniu zagadnień geologicznych surowcowych, ekologicznych i tech-
nologicznych.

TADEUSZ RATAJCZAK O

2 Paleotektoniczne uwarunkowania powstania skał macierzystych w ju-
rze i wczesnej kredzie Karpat Zewnętrznych. JAN GOLONKA Z

3 Kompleksowe badania geologiczne i środowiskowe orogenów alpej-
skich 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 Z

6 Wiek i charakter niezgodności Torellian na obszarze Ziemi Wedel Jarls-
berga na Spitsbergenie. JERZY CZERNY Z

7 Nowa metodyka przetwarzania silnie zakłóconych danych magnetotel-
lurycznych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji. ANDRZEJ LEŚNIAK Z

8 Ewolucja paleogeotermiczna basenu węglonośnego Sabero (strefa 
kantabryjska, NW Hiszpania). DARIUSZ BOTOR Z

9 Geologiczne rozpoznanie ośrodka skalnego na podstawie profilowań 
geofizyki otworowej przy wykorzystaniu metod statystycznych. MONIKA KAŹMIERCZUK Z
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10
Rozwój sedymentologiczno-facjalny, potencjał węglowodorowy oraz 
analizy geologiczno-gospodarcze i środowiskowe formacji paleozoicz-
nych, mezozoicznych i kenozoicznych.

JACEK MATYSZKIEWICZ O

11 Rozwój modeli i metod informatycznych w naukach o ziemi i środowi-
sku. ANDRZEJ LEŚNIAK O

12 Geologia i gospodarowanie złożami surowców mineralnych. ADAM PIESTRZYŃSKI O

13
Rozpoznanie historycznych nawarstwień i podziemnej infrastruktu-
ry Krakowa,Kazimierza i ich przedmieść w nawiązaniu do rewaloryzacji 
zabytków i 750rocznicy lokacji miasta.

MARTA WARDAS Z

14 Trasy geoturystyczne i waloryzacja geoturystyczna miast i obszarów 
o wybitnych walorach krajobrazowych-świata. JAN GOLONKA Z

15 Analiza przestrzenna zmienności złóż kruszyw naturalnych w Karpa-
tach.

BEATA FIGARSKA-WAR-
CHOŁ O

16
Kompleksowa ocena parametrów na podstawie profilowań geofizyki 
otworowej oraz innych danych geofizycznych i geologicznych dla mo-
delowania skał zbiornikowych.

JADWIGA JARZYNA O

17 Procesy diagenezy w wapieniach polskich Karpat fliszowych i Wyży-
ny Krakowsko-Wieluńskiej. JACEK MATYSZKIEWICZ Z

18 Zadanie proste i odwrotne w wybranych metodach geoelektrycznych 
z uwzględnieniem inwersji połączonej. ADAM CICHY Z

19 Zastosowanie metod geofizycznych do badania migracji zanieczysz-
czeń ze składowisk odpadów górniczych.

SYLWIA TOMECKA-SU-
CHOŃ O

20 Stratygrafia najmłodszych utworów karbonu w rejonie Byczyny koło 
Jaworzna (Górnośląskie Zagłębie Węglowe). IRENEUSZ LIPIARSKI Z

21
Procesy i warunki sedymentacji wapieni tylawskich w oligocenie Karpat 
zewnętrznych (ze szczególnym uwzględnieniem polskiej części Kar-
pat).

GRZEGORZ HACZEWSKI O

22
Pochodzenie,wykorzystanie i ocena materiałów kamiennych użytych 
w rzemiośle,budownictwie i sztuce Beskidów Środkowych i Wschod-
nich.

JAN BROMOWICZ Z

23 Badania diagenetyczne i strukturalne w rekonstrukcji procesów tekto-
nicznych. ANNA ŚWIERCZEWSKA O

24 Węgiel autochtoniczny i rozproszony materiał organiczny we fliszu 
KARPAT ZACHODNICH i PIENIN. MARIAN WAGNER Z
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25 Naftowa analiza porównawcza utworów dolomitu głównego w wybra-
nych strefach basenu cechsztyńskiego. PAWEŁ KOSAKOWSKI Z

26
Opis przestrzeni porowej dolnokredowych piaskowców zbiornikowych 
grupy średniej z rejonu Krosno-Sanok (Karpaty zewnętrzne) przy za-
stosowaniu rachunku fraktalowego i komputerowej analizy obrazu.

GRAŻYNA STAŃCZAK Z

27

Połączenie atrybutów akustycznych obrazów falowych z atrybutami 
sejsmicznymi w kontekście powiązania informacji o ośrodku geologicz-
nym 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 pe-
trograficzna interpretacja. JAN BROMOWICZ O

30
Regionalna ocena geotechnicznych właściwości gruntów południowo-
wschodniej Polski na podstawie sondowań oraz kontrolnych badań la-
boratoryjnych.

STANISŁAW RYBICKI O

31 Kamienie szlachetne i ozdobne Afganistanu. LUCYNA NATKANIEC-NO-
WAK Z

32 Zastosowanie metody georadarowej do lokalizacji anomalii o stocha-
stycznym rozkładzie w ośrodku geologicznym.

TOMISŁAW GOŁĘBIOW-
SKI O

33
Odtwarzanie przypowierzchniowych niejednorodności ośrodka na dro-
dze jednoczesnej inwersji tomograficznej fal refragowanych i czoło-
wych.

ZBIGNIEW KASINA O

34 Minerały warstwowe jako prekursory mezoporowatych nanostuktur 
krzemionkowych. 

KRZYSZTOF BAHRA-
NOWSKI O

35 Badania geodynamiczne polskiego segmentu zewnętrznych Karpat Za-
chodnich. JANUSZ MADEJ O

36 Rozwój technik pomiarowych, przetwarzania i interpretacji cyfrowych 
danych georadarowych.

TOMISŁAW GOŁĘBIOW-
SKI 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 - doskonale-
nie metod. MARIA BAŁA O

39 Metamorfizm węgla w górnokarbońskim złożu węgla kamiennego La 
Magdalena (NW Hiszpania). DARIUSZ BOTOR Z
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40 Badanie podatności magnetycznej utworów przypowierzchniowych pod 
kątem pozyskania informacji o stanie środowiska. JADWIGA JARZYNA O

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

42 Kompleksowe modelowanie zmian rezystancji elektrycznej próbek 
skalnych poddanych naprężeniom.

SYLWIA TOMECKA-SU-
CHOŃ O

43
Wykorzystanie słabych zjawisk sejsmicznych z wybranych rejonów 
kopalni miedzi do oceny stanu zagrożenia występowaniem silnych 
wstrząsów górniczych.

EWA TAKUSKA-WĘ-
GRZYN O

 44 Kras hydrotermalny jako proces złożotwórczy (przykład- polskie złoża 
rud Zn-Pb).

MARIA SASS-GUSTKIE-
WICZ Z

45 Opracowanie monografii pt.” Minerały w katalizie”. KRZYSZTOF BAHRA-
NOWSKI O

46
Mechanizmy i tempo powstawania osadów żelazistych w zbiorni-
kach po eksploatacji węgla brunatnego w rejonie Łuku Mużakowa oraz 
wpływ kwaśnych wód kopalnianych na środowisko w tym obszarze.

PIOTR BOŻĘCKI O

47
Analiza transferu naprężeń statycznych wywołanych przemieszczeniem 
kosejsmicznym wstrząsów górniczych i jego roli w procesie sejsmoge-
nicznym. 

BEATA ORLECKA-SIKORA O

48
Modelowania teoretyczne i empiryczne wpływu zmiennego ciśnienia 
i nasycenia gazem na parametry sprężyste, gęstość i oporność skał dla 
oceny przepuszczalności z danych geofizyki otworowej.

MARIA BAŁA O

49
Pegmatyt niobowo-tantalowo-berylowy z kopalni DSS w Piławie Górnej 
(blok sowiogórski) jako obiekt o unikalnym w skali kraju naukowym 
i muzealnym. 

ADAM PIECZKA O

50 Zależność pomiędzy cementacją piaskowców a mineralizacją szczelin 
tektonicznych w płaszczowinie magurskiej. ANNA ŚWIERCZEWSKA O

51
Wykształcenie facjalne i mikrofacjalne osadów górnej jury i dolnej kre-
dy (tyton-berias) południowej części Gór Krymskich na przykładzie 
Masywów Aj-Petri i Jałtańskiego.

MARCIN KRAJEWSKI O

52 Alabaster jako kamień dekoracyjny w architekturze Krakowa oraz wy-
branych obiektach Małopolski. JACEK RAJCHEL O

53
Zastosowanie dwuwymiarowych automatów komórkowych (2D CA) do 
symulacji powierzchniowych zjawisk dynamicznych w oparciu o cyfro-
we modele terenu DEM. 

ANDRZEJ LEŚNIAK O
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54 Metamorfizm węgla w górnokarbońskim złożu węgla kamiennego GU-
ARDO-VALDERRUEDA (NW HISZPANIA). DARIUSZ BOTOR O

55 Dynamika wód podziemnych. Przykłady obliczeń. ANDRZEJ HAŁADUS O

56 Geologiczna waloryzacja wybranych obiektów architektury Krakowa. JACEK RAJCHEL O

57 Charakterystyka składu chemicznego i krystalochemie siarkosoli z hy-
drotermalnych mineralizacji Karpat Zachodnich. JAROSLAV PRSEK O

58 Kompakcja osadów węglanowych oraz wielkość późnojurajskiego pale-
oreliefu na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. ALICJA KOCHMAN O

59 Kompleksowa charakterystyka własności zbiornikowych dla modelowa-
nia przepływu mediów w złożu gazu ziemnego Żołynia. JADWIGA JARZYNA O

60 Wody chlorkowe i solanki Karpat polskich. LUCYNA RAJCHEL O

61 Uwarunkowania geologiczne waloryzacji geoturystycznej wybranych 
rejonów  Polski i świata. JACEK RAJCHEL O

62 Tektonika i złoża surowców mineralnych północnego Wietnamu. JAN GOLONKA O

63

Porównanie zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi na obsza-
rach uprzemysłowionych. Ocena ryzyka ( Risk Assesment ) dla obsza-
rów znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie działalności przemy-
słowej.

EDELTRAUDA HELIOS-
RYBICKA O

64 Rozkład przestrzenny parametrów petrofizycznych formacji na podsta-
wie badań laboratoryjnych, profilowań geofizyki otworowej i sejsmiki. JADWIGA JARZYNA O

65 Kinetyka procesu generowania węglowodorów z utworów kimerydu 
i tytonu Niżu Polskiego w aspekcie siarki organicznej i pirolizy wodnej. DARIUSZ WIĘCŁAW O

 8.0 Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne 

Lp. Temat Kierownik Status*

1 Efektywność i zarządzanie w górnictwie surowców skalnych. ZDZISŁAW GAŁAŚ O

 8.1 Zarządzanie i marketing

Lp. Temat Kierownik Status*
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1 Opracowanie zintegrowanego systemu zarządzania produkcją w kopal-
niach węgla kamiennego. ROMAN MAGDA Z

2
Wstępne opracowanie możliwości wykorzystania metod taksonomicz-
nych na potrzeby analizy kondycji finansowej kopalń węgla kamienne-
go.

MARTA SUKIENNIK O

3 Opracowanie systemu informatycznego wspomagania zarządzania 
technicznymi środkami produkcji w górnictwie węgla kamiennego. JAN JASIEWICZ Z

4

Badanie regionalnego zróżnicowania poziomu popytu na węgiel ka-
mienny w segmencie odbiorców indywidualnych w Polsce i jego wyko-
rzystanie do budowy strategii dystrybucji wielozakładowego przedsię-
biorstwa górniczego.

PAWEŁ BOGACZ O

5 Wieloaspektowość strategii rozwoju przemysłu górniczego oraz narzę-
dzia jej implementacji. BARBARA KOWAL Z

6 Zarządzanie kosztami w cyklu życia projektu górniczo-geologicznego. ARKADIUSZ KUSTRA O

7 Opracowanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi regionu dla po-
trzeb przemysłu wydobywczego. MIECZYSŁAW ŚLÓSARZ O

8

Algorytmy optymalizacji dyskretnych procesów przemysłowych du-
żych 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 WASZKIELE-
WICZ Z

10 Analiza wybranych aspektów zmian strukturalnych we współcze-
snych gospodarkach. MARIANNA KSIĘŻYK Z

11 Modele i algorytmy podejmowania decyzji w zarządzaniu produkcją 
i usługami. TADEUSZ SAWIK Z

12 Modele i algorytmy wspomagania decyzji w zarządzaniu. ANDRZEJ OSYCZKA Z

13 Marketingowe aspekty rozwoju procesów obsługowych przedsię-
biorstw. Andrzej Podobiński Z

14 Rola i znaczenie technicznych systemów bezpieczeństwa w sta-
nach kryzysowych. LECH BUKOWSKI Z

15 Zarządzanie logistyczne złożoną organizacją wielofunkcyjną na przy-
kładzie AGH. LECH BUKOWSKI Z
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16 Aspekty społeczne i prawne stosowania alternatywnych sposobów za-
trudnienia. LIDIA ZBIEGIEŃ-MACIĄG Z

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 Z

19 Identyfikacja dysfunkcji w organizacji. Poszukiwanie dobrych praktyk. LIDIA ZBIEGIEŃ-MACIĄG O

20 Modelowanie i symulacja procesów logistycznych z wykorzystaniem 
metod sztucznej inteligencji. LECH BUKOWSKI O

21 Zastosowanie nowoczesnych metod matematycznych i technik kompu-
terowych w zarządzaniu. ANDRZEJ OSYCZKA O

22 Marketing jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa w warunkach gospo-
darki rynkowej. ANDRZEJ PODOBIŃSKI Z

23 Rozwój polskiej energetyki w dostosowaniu do wymogów Unii Europej-
skiej. ZBIGNIEW ŁUCKI O

24 Społeczna odpowiedzialność biznesu. LIDIA ZBIEGIEŃ-MACIĄG O

25 Problematyka rozwouju przedsiębiorstw krajowych w świetle celów po-
lityki Unii Europejskiej. MARIUSZ KUDEŁKO Z

26 Modele i metody optymalizacji oraz techniki ich implementacji, dla za-
dań planowania operacyjnego w łańcuchach dostaw. 

WALDEMAR KACZMAR-
CZYK O

27 Zarządzanie kosztami w cyklu życia projektu górniczo-geologicznego. ARKADIUSZ KUSTRA Z

28 System ocen w zarządzaniu procesami wytwarzania energii elektrycz-
nej. MARIANNA KSIĘŻYK Z

29
Nowe metody obliczeniowe, modele matematyczne i algorytmy roz-
działu zadań zasobów w sieciach dostaw produktów wytwarzanych 
na zamówienie.

TADEUSZ SAWIK O

30 Determinanty kreowania wartości przedsiębiorstwa górniczego wegla 
kamiennego. MARIUSZ KUDEŁKO O

31 Realizacja strategii przedsiębiorstwa górniczego węgla kamiennego 
z zastosowaniem Balanced Scorecard. BARBARA KOWAL O

32 Planowanie kadr a restrukturyzacja zatrudnienia w kopalniach wę-
gla kamiennego. ARTUR BATOR O
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33 Analiza możliwości wykorzystania systemów wspomagania decyzji 
w kopalniach węgla kamiennego. MAREK KĘSEK O

34 Optymalizacja zarządzania należnościami w kopalni z uwzględnieniem 
ryzyka i niepewności. BEATA TRZASKUŚ-ŻAK O

35 Metoda operacyjnego zarządzania produkcją górniczą w ujęciu antycy-
pacyjnym. ARKADIUSZ UTRATA O

36 Kluczowe znaczenie kompetencji społeczno-psychologicznych w pra-
cy menedżera. LIDIA ZBIEGIEŃ-MACIĄG O

37 Zintegrowane systemy zarządzania jakością, niezawodnością i bezpie-
czeństwem. LECH BUKOWSKI O

38 Ekonomiczne i marketingowe aspekty zarządzania procesami produk-
cyjnymi.

WIESŁAW WASZKIELE-
WICZ O

39 Nowoczesne metody numeryczne i techniki informacyjne w zarządza-
niu. ANDRZEJ OSYCZKA O

40 Nowe problemy obliczeniowe w optymalizacji łańcuchów dostaw. BARTOSZ SAWIK O

41 Analiza ekonometryczna kursów walutowych i kursów akcji. HENRYK GURGUL O

42 Strategiczne zarządzanie rynkiem kapitału finansowego. MARIANNA KSIĘŻYK O

43 Przedsiębiorczość i innowacyjność przedsiębiorstwa w warunkach 
wzrostu efektywności procesów zarządzania.

WIESŁAW WASZKIELE-
WICZ O

 8.2 Ekonomia

Lp. Temat Kierownik Status*

1 Analiza możliwości poprawy efektywności ekonomiczno-finansowej ko-
palń odkrywkowych skalnych surowców drogowych. ZDZISŁAW GAŁAŚ Z

2 Metodyka szacowania godziwej wartości złoża węglowodorów. ALICJA BYRSKA-RĄPAŁA Z

3 Czynniki zmian strukturalnych w gospodarce narodowej Polski. LESZEK PREISNER Z
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4 Ocena uwarunkowań i funkcjonowania wybranych sektorów gospodarki 
polskiej na tle krajów UE. MARIANNA KSIĘŻYK O

5 Ekonomiczne, finansowe i środowiskowe aspekty transformacji gospo-
darki w Polsce. LESZEK PREISNER O

6 Zaufanie jako czynnik kształtowania wyniku ekonomicznego przedsię-
biorstwa. ADAM PESZKO O

7 Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju przemysłu w Polsce. LESZEK PREISNER O

 8.3 Społeczeństwo informacyjne

Lp. Temat Kierownik Status*

1
Zastosowanie ekologicznej oceny cyklu życia (LCA) do tworzenia zin-
tegrowanych strategii gospodarki odpadami w warunkach niepewności 
z użyciem symulacji Monte Carlo.

BOGUSŁAW BIEDA O

2 Nowe modele matematyczne, techniki komputerowe i algorytmy po-
dejmowania decyzji w zarządzaniu łańcuchami dostaw. PIOTR ŁEBKOWSKI O

3 Niezawodność i bezpieczeństwo transportu zaopatrzeniowego w ener-
getyce cieplnej na przykładzie wybranych elektrociepłowni. LECH BUKOWSKI O

4 Szanse i wyzwania w zarządzaniu i komunikacji społecznej. WANDA TAKUSKA-MRÓZ Z

5 Interoperable content for performance in a competency-driven society Jan Kusiak O

 8.4 Socjologia, psychologia i filozofia

Lp. Temat Kierownik Status*

1 Duchowość w ujęciu filozoficznym, kulturoznawczym i socjologiczym. IGNACY FIUT Z

2
Warunki życia i aktywność społeczna studentów niepełnosprawnych 
AGH. Postawy pracowników i studentów AGH wobec osób niepełno-
sprawnych.

BARBARA GĄCIARZ O

3 Procesy przemian w zyciu gospodarczym,edukacji i kulturze w Europie 
Środkowo-Wschodniej i ich odzwierciedlenie w socjologii. JANUSZ MUCHA Z
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4
Opracowanie metody oznaczania miejsc niebezpiecznych i szczególnie 
istotnych w dużym mieście dla osób niewidomych z wykorzystaniem 
markerów falowo-wibracyjnych.

JERZY WICIAK O

5
Romskie kobiety współczesnie-tożsamość, identyfikacje, wybory: ba-
dania jakościowe aktywności liderek Bergitka Roma i Polska Roma 
z perspektywy przeobrażeń ich tożsamości etnicznej.

MARIA SZMEJA O

6
Społeczno-kulturowe aspekty współpracy Akademii Górniczo-Hutni-
czej z pracodawcami w kształceniu specjalistów dla gospodarki opartej 
na wiedzy.

PIOTR GÓRSKI O

7 AGH jako centrum innowacji w gospodarce opartej na wiedzy. MARIA NAWOJCZYK O

8 I Love NH. Badanie przemian gentryfikacyjnych w starej części dzielni-
cy Nowa Huta. JACEK GĄDECKI O

9 Socjologiczna analiza nowych przejawów dynamiki ekonomii, oświaty 
i kultury w Europie na początku XXI w. JANUSZ MUCHA O

10 Analiza zjawisk społecznych w warunkach kryzysu. WANDA TAKUSKA-MRÓZ O

11
Wzory kultury społeczeństwa postindustrialnego.Geneza, zasoby, roz-
wój. Zadanie główne:Rozwój wzorców i form duchowości w komuniko-
waniu medialnym i międzykulturowym.

IGNACY FIUT O

 8.5 Nauki polityczne i historyczne

Lp. Temat Kierownik Status*

1 Przemiany społeczno-polityczne w XX i XXI wieku. ANNA SIWIK O

2 Elektroniczna demokracja na szczeblu lokalnym. Główne aspekty wy-
korzystania Internetu przez jednostki samorządowe LESZEK PORĘBSKI O

* Status:
O - praca otwarta (w realizacji)
Z - praca zakończona
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Podział z uwzględnieniem grup tematycznych:

2.1. Technologie informacyjne

 2.1.1. Informatyka
◦	 Matryca dotykowa dla osób niewidomych Nr zgłoszenia P-362 329

 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

◦	 Sposób wytwarzania kompozytów, zwłaszcza o strukturze nanometrycznej Nr 
zgłoszenia P-359 567

◦	 Sposób otrzymywania nanoczastek srebra Nr zgłoszenia P-377 546 Nr Pat 
205 765

 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 Zr02-
TiB2 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

Patenty
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◦	 Urządzenie do badania tribologicznych właściwości tworzyw konstrukcyjnych 
elektrycznie półprzewodzących Nr zgłoszenia P-368 469

◦	 Sposób otrzymywania ekspansywnego dodatku do cementu. Nr zgłoszenia 
P-388 604

◦	 Parownik próżniowy do parowania metali Nr zgłoszenia P-371 904

◦	 Sposób poprawy właściwości betonów i zapraw Nr zgłoszenia P-378 043

 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

◦	 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

◦	 Masa formierska lub rdzeniowa ze szkłem wodnym Nr Pat: 207 459

◦	 Sposób określania zdolności do dalszej przeróbki plastycznej wsadu z tulei 
odlewanej w sposób ciągły Nr Pat: 207 583

◦	 Masa formierska lub rdzeniowa i sposób jej utwardzania Nr zgłoszenia P-378 512

◦	 Kąpiel do cynkowania ogniowego Nr zgłoszenia P-380 234

◦	 Sposób wytwarzania brykietów z pyłów odpadowych, stanowiących komponent 
wsadu do pleców odlewniczych Nr Pat: 207 473

◦	 Sposób zagospodarowania pyłów z suchego odpylania mas formierskich Nr Pat: 
207 647

◦	 Stop srebra próby 925 i sposób obróbki cieplnej stopu srebra próby 925 Nr 
zgłoszenia P-381 339

◦	 Sposób wytwarzania drutu z materiałów metalicznych, zwłaszcza miedz Nr 
zgłoszenia iP-376 421

◦	 Sposób wyciskania metali i stopów, zwłaszcza trudnoodkształcalnych. Nr 
zgłoszenia P-378 977

 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

Patenty
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◦	 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

◦	 Sposób wytwarzania biomateriału ceramiczno-węglowego. Nr zgłoszenia 
P-377 921

◦	 Sposób wytwarzania wysokoporowatego, fosforanowo-wapniowego bioaktywnego, 
tworzywa implantacyjnego. Nr zgłoszenia P-387 530

 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

◦	 Sposób pomiaru strumienia gazów złożowych emitowanych 
z przypowierzchniowych warstw gruntu do powietrza atmosferycznego Nr 
zgłoszenia P-363 957, data udzielenia: 9.03.2010r.

◦	 Dystrybutor płynu i cząstek ciała stałego do aparatu z warstwą ograniczoną 
fluidyzacją Nr zgłoszenia P-379 850

◦	 Ceramiczny zespół seperująco-detekcyjny i sposób wykonania ceramicznego 
zespołu separująco-detekcyjnego. Nr zgłoszenia P-384 232

 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
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◦	 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

◦	 Sposób wytwarzania brykietów z pyłów odpadowych, stanowiących komponent 
wsadu do pleców odlewniczych Nr zgłoszenia P-381 043

◦	 Urządzenie do zmniejszania hałasu emitowanego pracą wieżowej chłodni 
ociekowej Nr Pat: 207 612 

◦	 Sposób suszenia modyfikowanego montmorillonitu, służącego jako nośnik 
katalizatora palladowego do utleniania zanieczyszczeń organicznych 
zawierających chlor. Nr zgłoszenia P-362 182

 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
◦	 Sposób i układ sterownia indukcyjnego generatora pierścieniowego elektrowni 

wiatrowej Nr zgłoszenia P-361 492

2.5. Górnictwo
•	 Biodegradowalna, polimorficzna płuczka wiertnicza do dowiercania złóż Nr zgłoszenia 

P-373 829, data udzielenia 05.03.2010r.

 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
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◦	 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

◦	 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

◦	 Sposób pomiaru strumienia gazów złożowych emitowanych z przypowierzchniowych 
warstw gruntu do powietrza atmosferycznego Nr zgłoszenia P-363 957, data 
udzielenia: 9.03.2010r.

◦	 Sposób eksoloatacyjnego monitorowania lokalizacji uszkodzeń zbrojnej taśmy 
przenośnika Nr zgłoszenia P-379 709

◦	 Górniczy uchwyt dyskowy Nr zgłoszenia P-379 470

◦	 Obrotowy nóż styczny do narzędzi urabiających materiały mineralne Nr zgłoszenia 
P-374 137
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◦	 Narzędzie dyskowe, zwłaszcza do uzbrajania organów urabiających kombajnów 
górniczych. Nr zgłoszenia W-117 564

◦	 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

◦	 Oprawa noża obrotowego do organu maszyny urabiającej, zwłaszcza kombajnu 
górniczego Nr zgłoszenia P-380 592

◦	 Głowica do urabiania skał Nr zgłoszenia P-380 943

◦	 Zamek cierny, zwłaszcza stojaka górniczego Nr zgłoszenia P-381 042

◦	 Zestaw do magnetycznego badania lin stalowych w strefie uchwytu stożkowego. 
Nr zgłoszenia W-118 259

 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

◦	 Biodegradowalna, polimorficzna płuczka wiertnicza do dowiercania złóż Nr 
zgłoszenia P-373 829, data udzielenia 05.03.2010r.

 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

◦	 Wibroizolowany przejazd drogowo-torowy Nr Pat:  206 693

◦	 Przejazd drogowo-torowy, wibroizolowany Nr Pat: 206 694

◦	 Sposób izolacji dużych powierzchni Nr zgłoszenia P-361 544, data 
zgłoszenia: 25.02.2010r.

◦	 Sposób otrzymywania ekspansywnego dodatku do cementu. Nr zgłoszenia 
P-388 604

◦	 Sposób wytwarzania masy do produkcji budowlanej cegły klinkierowej. Nr 
zgłoszenia P-383 508

◦	 Wysokowytrzymałościowy kompozyt cementowy Nr zgłoszenia P-380 829

◦	 Przetwornik elektropneumatyczny. Nr zgłoszenia P-380 894

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
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•	 Czujnik do kontroli pracy młotków strzepywacza w elektrofiltrach Nr patentu 203 48

•	 Urządzenie do pomiaru szczelności i wyznaczania charakterystyk trybologicznych 
ślizgowych uszczelnień czołowych Nr Pat: 207 556

•	 Głowica pomiarowa do badania parametrów uszczelnień z cieczą ferromagnetyczną Nr 
Pat: 207 555

 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

◦	 Uszczelnienie z cieczą magnetyczną Nr zgłoszenia P-359 657, data 
zgłoszenia 11.02.2010r.

◦	 Sposób i układ sterownia indukcyjnego generatora pierścieniowego elektrowni 
wiatrowej Nr zgłoszenia P-361 492

◦	 Urządzenie do kontroli prawidłowości ułożenia przedmiotów w gniazdach formy 
technologicznej Nr zgłoszenia P-363 765

◦	 Układ sterowania napędu elektrycznego jedno- lub wielosilnikowego Z silnikami 
szeregowymi prądu stałego Nr zgłoszenia P-381 287

◦	 Sposób i układ pomiaru poślizgu i prędkości obrotowej silnika asynchronicznego. Nr 
zgłoszenia P-384 112

◦	 Płaski element grzejny. Nr zgłoszenia P-365 086

◦	 Sposób i układ sterowania przemiennika częstotliwości z falownikiem prądu 
zasilającego maszynę indukcyjną dwustronnie zasilaną. Nr zgłoszenia P-379 592

◦	 Układ impulsowego hamowania silnika szeregowego prądu stałego. Nr zgłoszenia 
P-379 932

◦	 Sposób i układ pomiaru całkowitego współczynnika odkształcenia THD sygnałów 
elektrycznych w systemach zasilających. Nr zgłoszenia P-383 047

 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
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◦	 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

◦	 Symulator do badań dwukomponentowych endoprotez, zwłaszcza stawu 
kolanowego Nr zgłoszenia P-359 771, data udzielenia: 15.04.2010r.                     
Nr Pat: 206 888

◦	 Wibroizolator Nr zgłoszenia P-363 412, data udzielenia: 26.01.2010r.

◦	 Wielostopniowe uszczelnienie z cieczą magnetycznąNr zgłoszenia P-373 544

◦	 Uszczelnienie hydrodynamiczne z cieczą magnetyczną Nr zgłoszenia P-364 182, 
data udzielenia: 26.01.2010r.

◦	 Kompaktowe, odśrodkowe uszczelnienie z cieczą magnetyczną Nr zgłoszenia P-364 
634, data udzielenia: 19.03.2010r.

◦	 Uszczelnienie spoczynkowe z cieczą magnetyczną Nr zgłoszenia P-365 085, data 
udzielenia: 26.04.2010r.

◦	 Przepust wału z uszczelnieniem cieczą Nr zgłoszenia P-367 653, data 
udzielenia: 26.04.2010r.

◦	 Urządzenie do dynamicznego wyważania wirujących elementów maszynowych Nr 
zgłoszenia P-370 466, data udzielenia: 16.04.2010r.

◦	 Układ zawieszenia pojazdów drogowych P- 205 486

◦	 Urządzenie do napinania śrub z wyznaczoną siłą poosiową Nr zgłoszenia P-368 923 
Nr Pat: 207 631

◦	 Przegub obrotowy potrójny Nr zgłoszenia P-363 254 Nr Pat: 207 396

◦	 Przyrząd do badania wytrzymałości śrub na rozrywanie Nr zgłoszenia P-369 045    
Nr Pat: 207 696

◦	 Uszczelnienie połączenia poczynkowego z zastosowaniem cieczy magnetycznej      
Nr Pat: 207 273

◦	 Fotometryczne urządzenie do pomiaru średnic cząsteczek aerozolu Nr zgłoszenia 
P-369 278 Nr Pat: 207 557

◦	 Uszczelnienie hybrydowe łożyska tocznego w krążniku Nr zgłoszenia P-381 319

◦	 Uszczelnienie labiryntowe łożyska tocznego w krążniku Nr zgłoszenia P-381 321   
Nr Pat: 207 410

◦	 Przegub łącznika walcarki  Nr patentu 205 895
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◦	 Łożysko kuliste smarowane cieczą magnetyczną Nr zgłoszenia P-366 970

◦	 Zespół smarowania łożyska górnego, pionowego wału walcowej przekładni zębatej 
Nr zgłoszenia P-368 628

◦	 Ułożyskowanie czopa kulistego smarowane cieczą magnetyczną Nr zgłoszenia P-370 
610 Nr Pat: 207 986

◦	 Uszczelnienie hybrydowe wału obrotowego Nr zgłoszenia P-370 611 Nr Pat: 
207 996

◦	 Miernik siły rozciągającej śrubę o wysokiej częstotliwości Nr zgłoszenia P-378 847 
Nr Pat: 207 938

◦	 Uchwyt dysku urabiającego Nr zgłoszenia P-379 469

◦	 Zawór pneumatyczny do sterowania przepływem gazu. Nr zgłoszenia P-384 07     
Nr Pat: 207 456

◦	 Dwustronne uszczelnienie czołowe z dociskiem magnetycznym Nr zgłoszenia 
P-370 753

◦	 Próżniowy przepust wału obrotowego uszczelniony cieczą magnetyczną Nr 
zgłoszenia P-372 733

◦	 Hybrydowe uszczelnienie wału obrotowego. Nr zgłoszenia P-373 545

◦	 Urządzenie do miejscowego badania lin stalowych Nr zgłoszenia P-372 150

◦	 Uszczelnienie wału pionowego z zastosowaniem cieczy magnetycznej Nr zgłoszenia 
P-376 185

◦	 Dwustopniowe uszczelnienie wału Nr zgłoszenia P-376 186

◦	 Uszczelnienie z cieczą magnetyczną dla łożyska tocznego Nr zgłoszenia P-376 271

◦	 Wielostrumieniowy rozdzielacz cieczy Nr zgłoszenia P-378 511

◦	 Wzdłużno-poprzeczne łożysko ślizgowe smarowane cieczą magnetyczną Nr 
zgłoszenia P-379 295

◦	 Łożysko kuliste wahliwe, smarowane cieczą magnetyczną Nr zgłoszenia P-379 435

◦	 Zespół smarowania olejem górnego łożyska przekładni zębatej Nr zgłoszenia 
P-380 107

◦	 Walcarka pielgrzymowa do wytwarzania rur na zimno Nr zgłoszenia P-375 655

◦	 Próżniowy przepust wału obrotowego. Nr zgłoszenia P-383 033

 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

◦	 Urządzenie do kontroli prawidłowości ułożenia przedmiotów w gniazdach formy 
technologicznej Nr zgłoszenia P-363 765 Nr Pat: 207 250

◦	 Mikronapęd piezoelektryczny Nr zgłoszenia P-382 526 Nr Pat: 207 807 

◦	 Trzyramienny manipulator równoległy Nr zgłoszenia P-371 508

◦	 Trzyramienny manipulator równoległy. Nr Pat. 210 002
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 2.7.2. Fizyka

 2.7.3. Chemia
◦	 Sposób analizy termicznej i urządzenie do analizy termicznej Nr zgłoszenia P-367 

166, data udzielenia: 05.03.2010r.

◦	 Sposób otrzymywania nanoczastek srebra Nr zgłoszenia P-377 546 Nr Pat 205 765

◦	 Sposób wytwarzania azotku galu GaN. Nr zgłoszenia P-378 458

 2.7.4. Geodezja
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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

◦	 Ruter z blokiem sterowania dostępem opartym na pomiarach i sposób sterowania 
dostępem opartym na pomiarach. Nr zgłoszenia P-395 093

◦	 Sposób sterowania dostępem w sieciach ze skrytą klasyfikacją przepływów. Nr 
zgłoszenia P-395 094

 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

◦	 Sposób kontroli mocy w strukturach mikroprocesorowych i układ kontroli mocy 
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w strukturach mikroprocesorowych. Nr zgłoszenia P-390 201 

◦	 Sposób pomiaru ciepła spalania węglowodorów i miernik ciepła spalania 
węglowodorów. Nr zgłoszenia P-392 391  

◦	 Zespół doprowadzania gazu w obszar technologiczny urządzenia do łukowego 
naparowywania próżniowego z katodą kolumnową. Nr zgłoszenia P-392 450     

◦	 Sposób i układ do asynchronicznego przetwarzania wielkości napięcia 
elektrycznego na słowo cyfrowe. Nr zgłoszenia P-392 924     

◦	 Sposób i układ do asynchronicznego przetwarzania interwału czasu  na słowo 
cyfrowe. Nr zgłoszenia P-392 925     

◦	 Wzmacniacz sygnału mikrofonu elektretowego.  Nr zgłoszenia P-392 996

◦	 Wzmacniacz mocy dla elementów piezoelektrycznych. Nr zgłoszenia P-393 408

◦	 Szerokopasmowy sprzęgacz pierścieniowy. Nr zgłoszenia P-393 538

◦	 Mikrofalowy sprzęgacz kierunkowy. Nr zgłoszenia P-393 458

◦	 Sposób kontroli przepływu i układ kontroli przepływu. Nr zgłoszenia P-393 650

◦	 Sposób zbierania informacji o ruchu drogowym i układ do zbierania informacji 
o ruchu drogowym. Nr zgłoszenia P-394 281

◦	 Sposób  zmniejszenia strat w zintegrowanym elemencie indukcyjnym 
i zintegrowany element indukcyjny. Nr zgłoszenia P-394 316

◦	 Konfigurowany komputer analogowy. Nr zgłoszenia P-394 445

◦	 Przetwornik cyfrowo- analogowy zasilany napięciem niesymetrycznym. Nr 
zgłoszenia P-395 029

 3.2. Nowe materiały i technologie

 3.2.1. Nanotechnologie
◦	 Sposób wytwarzania nanokopozytu. Nr zgłoszenia P-388 516

◦	 Sposób wytwarzania mikronanoczujnika .Nr zgłoszenia P-381 684

◦	 Sposób wytwarzania proszkowego azotku galu Gan i jego kompozytów typu 
Gan/MN o wysokiej powierzchni właściwej – proszków wysokoporowatych. Nr 
zgłoszenia P-390 321

 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 wapienno-
piaskowo-popiołowych Nr zgłoszenia P-388 779

◦	 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

◦	 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

◦	 Sposób określania równoważnika borowego zanieczyszczeń grafitu. Nr zgłoszenia 
P-388 226

◦	 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

◦	 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

◦	 Zaprawa murarskaNr zgłoszenia P-378 087

◦	 Sposób wytwarzania azotku galu GaN Nr zgłoszenia P-378 458

◦	 Środek zwiększający trwałość i szczelność betonu konstrukcyjnego. Nr zgłoszenia 
P-390 206

◦	 Sposób polepszenia żaroodporności wysokochromowych stopów żelaza. Nr 
zgłoszenia P-391 047

◦	 Zaprawa tynkarska. Nr zgłoszenia P-378 086

◦	 Mieszanka do wytwarzania betonu komórkowego. Nr zgłoszenia P-381 381

◦	 Sposób wytwarzania surowego szkliwa ceramicznego zwłaszcza na wyroby 
sanitarne. Nr zgłoszenia P-390 244

◦	 Sposób wytwarzania materiałów ogniotrwałych z dolomitu. Nr zgłoszenia 
P-392 697

◦	 Sposób zabezpieczenia przed degradacją wysokotemperaturową związków 
międzymetalicznych zawierających antymon, w szczególności materiałów 
termoelektrycznych na bazie CoSb3.  Nr zgłoszenia P-392 945

◦	 Sposób polepszania fizyczno-mechanicznych właściwości kamiennych płyt 
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okładzinowych. Nr zgłoszenia P-393 724.

◦	 Sposób określania składu materiałów stałych metodą elektryczną. Nr zgłoszenia 
P-393 413

◦	 Sposób utwardzenia warstwy wierzchniej przedmiotu stalowego. Nr zgłoszenia 
P-393 131

◦	 Sposób oceny kierunku zmian chropowatości i składu fazowego warstwy  
wierzchniej przedmiotu stalowego. Nr zgłoszenia P-393 132

◦	 Dodatek mineralny do matryc betonów z proszkiem reaktywnym RPC i innych 
cementowych kompozytów wysokowytrzymałościowych. Nr zgłoszenia P-394 385

◦	 Sposób analizy termicznej i aparat do analizy termicznej. Nr zgłoszenia P-395 201

◦	 Zastosowanie spreparowanych popiołów lotnych do produkcji płytek ceramicznych. 
Nr zgłoszenia P-395 343

◦	 Kompozytowy ceramiczny przewodnik protonowy oraz sposób jego otrzymywania. 
Nr zgłoszenia P-395 506

◦	 Sposób polepszania własności technologicznych drutów nawojowych. Nr zgłoszenia 
P-395 196

◦	 Sposób wytwarzania plastycznych wyrobów z trudnoodkształcalnych materiałów 
metalicznych. Nr zgłoszenia P-396 046

◦	 Masa formierska lub rdzeniowa wiązana biodegradowalnym spoiwem polimerowym. 
Nr zgłoszenia P-396 105

 3.2.3. Metalurgia
◦	 Spiekany kompozyt na osnowie lub z dodatkiem srebra. Nr zgłoszenia P-386 088

◦	 Sposób ciągłego wyciskania materiałów metalicznych Nr zgłoszenia P-383 889

◦	 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 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 usuwania talu z ołowiu surowego Nr zgłoszenia P-379 185

◦	 Sposób wytwarzania drobnokrystalicznych metalowych wyrobów płaskich, 
zwłaszcza taśm. Nr zgłoszenia P-389 319

◦	 Sposób wytwarzania mieszanki żużlowej dla pozapiecowej rafinacji stali w kadzi lub 
w piecu kadziowym. Nr zgłoszenia P-387 171

◦	 Stop na osnowie żelaza o dużej odporności na ścieranie Nr zgłoszenia P-384 608
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◦	 Umacniany kompozyt spiekany Nr zgłoszenia P-386 138

◦	 Umacniany włóknami kompozyt na osnowie srebra. Nr zgłoszenia P-386 172

◦	 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

◦	 Sposób napawania zewnętrznej powierzchni stalowej rury grubościennej. Nr 
zgłoszenia P-390 971

◦	 Sposób i urządzenie do badania zgrzewalności metali i stopów, zwłaszcza 
stopów aluminium przeznaczonych do wyciskania na matrycach mostkowych. Nr 
zgłoszenia P-390 383

◦	 Sposób wytwarzania wyrobów metalowych o wysokich właściwościach 
mechanicznych. Nr zgłoszenia P-390 785

◦	 Sposób wyciskania materiałów metalicznych. Nr zgłoszenia P-390 786

◦	 Sposób modyfikacji żeliwa chromowego. Nr zgłoszenia P-390 524

◦	 Sposób ciągłego odlewania materiałów krystalicznych i urządzenie do poziomego, 
ciągłego odlewania materiałów krystalicznych. Nr zgłoszenia P-393 457

◦	 Sposób i układ do wytwarzania drutów z miedzi beztlenowej. Nr zgłoszenia 
P-393 656

◦	 Sposób kątowego wyciskania liniowych wyrobów z materiału plastycznego, 
zwłaszcza metalu. Nr zgłoszenia P-394 839

◦	 Sposób walcowania płaskich wyrobów z metali i ich stopów, zwłaszcza 
trudnodkształcalnych. Nr zgłoszenia P-395 028  

◦	 Strumieniowy regenerator pneumatyczny zużytej masy odlewniczej. Nr zgłoszenia 
P-394 457

 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 odpornej immunologicznie powłoki ochronnej na implantach 
medycznych. Nr zgłoszenia P-388 281

◦	 Sposób wytwarzania śródtwardówkowego implantu do leczenia jaskry Nr 
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zgłoszenia P-382 339

◦	 Urządzenia badawcze endoprotez stawu kolanowego. Nr zgłoszenia P-390 787

◦	 Sposób wykonania protezy oczodołowo-twarzowej. Nr zgłoszenia P-392 840

◦	 Biomedyczny cement kostny. Nr zgłoszenia P-392 911

◦	 Sposób wytwarzania refraktora tęczówki oka. Nr zgłoszenia P-393 023  

◦	 Sposób wytwarzania kompozytowego preparatu implantacyjnego do wypełniania 
ubytków kostnych. Nr zgłoszenia P-395 244      

3.2.5. Geoinżynieria
◦	 Rezystancyjny system pomiarów zmian długości między znakamipomiarowymi. 

Nr zgłoszenia P-392 572     

◦	 Urządzenie do pomiarów przesuwu rur w kompensatorach rurociągów. Nr 
zgłoszenia P-392 573     

◦	 System pomiarów ciągłych zmian długości do wyznaczania tensorów 
Odkształceń. Nr zgłoszenia P-392 574     

◦	 System pomiarów zmian długości między znakami pomiarowymi. Nr zgłoszenia 
P-392 575  

◦	 Sposób monitorowania zmian naprężeń, zwłaszcza w konstrukcjach sprężystych 
i górotworach. Nr zgłoszenia P-393 729

◦	 Urządzenie do monitorowania zmian naprężeń. Nr zgłoszenia P-393 730   

3.3. Środowisko i zmiany klimatyczne

 3.3.1. Inżynieria środowiska

 3.3.2. Ochrona środowiska
◦	 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
◦	 Układ urządzeń do utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń. Nr 

zgłoszenia P-384 698
◦	 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
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◦	 Sposób wykorzystania osadów ściekowych i mączki zwierzęcej. Nr zgłoszenia 
P-388 706

◦	 Sposób wykorzystania materiałów odpadowych uzyskanych w wyniku neutralizacji 
szlamów potrawiennychpowierzchni  metalicznych. Nr zgłoszenia P-392 334 

◦	 Warstwa drenażowa pryzmy ziemi stosowana zwłaszcza w procesie usuwania 
zanieczyszczeń metodą mikrobiologiczną. Nr zgłoszenia P-393 328

◦	 Człon czerpalno-czujnikowy stacji monitorowania zanieczyszczeń gazowych 
powietrza w przyziemnej strefie atmosfery. Nr zgłoszenia P-393 867   

 

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

◦	 Sposób wykorzystania olejów po pirolizie odpadów organicznych. Nr zgłoszenia 
P-393 095

◦	 Sposób wykorzystania osadów ściekowych i mączki zwierzęcej. Nr zgłoszenia 
P-393 267

 3.3.4  Zrównoważony rozwój
 

3.4. Energia i jej zasoby

 3.4.1. Technologie energetyczne
◦	 Aparat i układ sterowania przepływem i wymiany ciepła ziaren fazy fluidalnej do 

aparatu z warstwą z ograniczoną fluidyzacją. Nr zgłoszenia P-395 170

 3.4.2. Odnawialne źródła energii
◦	 Układ instalacji geotermii płytkiej. Nr zgłoszenia P-392 571

◦	 Sposób nanoszenia powłoki antyrefleksyjnej na powierzchnie krzemowych ogniw 
słonecznych technologią cieplno-chemiczną wspomaganą plazmą wyładowania 
jarzeniowego  PECVD oraz komora próżniowa do realizacji tego sposobu. Nr 
zgłoszenia P-393 726

 

3.5. Górnictwo
•	 Podpora krążnikowa Nr zgłoszenia P-390 142

 3.5.1. Technologie górnicze
◦	 Układ przesyłu sygnałów w wyrobiskach górniczych. Nr zgłoszenia P-386 900
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◦	 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

◦	 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

◦	 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

◦	 Narzędzie do urabiania skał, zwłaszcza zwięzłych Nr zgłoszenia P-380 744

◦	 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

◦	 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

◦	 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

◦	 Lokalizator rozwarstwień warstw skalnych. Nr zgłoszenia P-390 475

◦	 Sposób wykorzystania obudowy szybu odcinkami z góry w dół w zamrożonym 
górotworze. Nr zgłoszenia P-379 311

◦	 Urządzenie do pobierania z otworu wiertniczego próbek płynów złożowych z wielu 
warstw płynonośnych, zwłaszcza wody. Nr zgłoszenia P-392 779

◦	 Zespół wstrzeliwania ładunków klejowych w stropowe otwory kotwowe. Nr 
zgłoszenia P-393 070

◦	 Urządzenie do przepływowego utleniania powietrza wentylacyjnego z podziemnych 
kopalń. Nr zgłoszenia W-119 954

◦	 Tymczasowa obudowa kracząca przodka wyrobiska chodnikowego.  Nr zgłoszenia 
P-395 271

◦	 Środek do wypełniania zwłaszcza otworowych wymienników ciepła. Nr zgłoszenia 
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P-395 428

 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
◦	 Sposób odwadniania zasolonych płuczek wiertnicznych. Nr zgłoszenia P-393 164

◦	 Platforma balansowa do fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych oddziaływań na 
kończyny człowieka. Nr zgłoszenia P-394 051

◦	 Urządzenie do wydobywania odwiertem pionowym ropy naftowej ze złoża 
z warstwą wodonośną w strefie przydennej. Nr zgłoszenia P-394 113

◦	 Urządzenie do wydobywania ropy naftowej ze złoża w warunkach występowania 
wody złożowej podścielającej. Nr zgłoszenia P-395 202

 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 wapienno-
piaskowo-popiołowych Nr zgłoszenia P-388 779

◦	 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

◦	 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

◦	 Wywietrznik dachowy wentylacji grawitacyjnej Nr zgłoszenia P-388 010

◦	 Urządzenie do przenoszenia elementów Nr zgłoszenia P-389 968
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◦	 Sposób pobierania próbek wody i urządzenie do pobierania próbek wody. Nr 
zgłoszenia P-393 410

◦	 Urządzenie do usuwania osadów z rury podfiltrowej studni głębinowej. Nr 
zgłoszenia P-393 410

◦	 Urządzenie do pomiaru grubości warstwy ciekłej . substancji. Nr zgłoszenia 
P-395 199

 

3.6. Inżynieria elektryczna i mechaniczna
•	 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

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

•	 Stykowa głowica do pomiaru właściwości i naprężeń mechanicznych w elementach 
z materiałów ferromagnetycznych Nr zgłoszenia P-378 088

 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

◦	 Sposób i układ do wykrywania uszkodzeń obwodów magnetycznych maszyn 
elektrycznych. Nr zgłoszenia P-386 432

◦	 Sposób i układ do wyznaczania sygnału strumienia magnetycznego skojarzonego 
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z fazą trójfazowej maszyny indukcyjnej. Nr zgłoszenia P-383 890

◦	 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

◦	 Sposób pomiaru składowych impedancji czujnika indukcyjnego i układ pomiarowy 
składowych impedancji czujnika indukcyjnego. Nr zgłoszenia P-391 744

◦	 Sposób wyznaczania indukcyjności fazowych przełączalnego silnika 
reluktancyjnego i układ do wyznaczania indukcyjności fazowych przełączalnego 
silnika reluktancyjnego. Nr zgłoszenia P-392 872     

◦	 Sposób rozruchu i sterowania przełączalnego silnika reluktancyjnegoi układ 
rozruchu i sterowania przełączalnego silnika reluktancyjnego. Nr zgłoszenia P-392 
873    

◦	 Sposób pomiaru współczynnika Seebecka. Nr zgłoszenia P-393 069

◦	 Sposób zwiększenia mocy elektrycznej przenoszonej przez zintegrowany element 
indukcyjny i zintegrowany element indukcyjny. Nr zgłoszenia P-393 133

◦	 Sposób sterowania przełączalnego silnika reluktancyjnego i układ do sterowania 
przełączalnego silnika reluktancyjnego. Nr zgłoszenia P-393 329 

◦	 Sposób zbierania informacji o ruchu drogowym i układ do zbierania informacji 
o ruchu drogowym. Nr zgłoszenia P-394 281

◦	 Sposób  zmniejszenia strat w zintegrowanym elemencie indukcyjnym 
i zintegrowany element indukcyjny. Nr zgłoszenia P-394 316

◦	 Sposób sterowania przełączalnego silnika reluktancyjnego. Nr zgłoszenia 
P-395 882

 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 

◦	 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
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◦	 Sposób eksoloatacyjnego monitorowania lokalizacji uszkodzeń zbrojnej taśmy 
przenośnika Nr zgłoszenia P-379 709

◦	 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

◦	 Mikrozespół obrotowy Nr zgłoszenia P-382 739

◦	 Wielostopniowe uszczelnienie z cieczą ferromagnetyczną dla wału obrotowego. Nr 
zgłoszenia P-384 826

◦	 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

◦	 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

◦	 Hybrydowe uszczelnienie ochronne dla łożyska tocznego. Nr zgłoszenia P-386 360
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◦	 Hybrydowe uszczelnienie ochronne łożyska Nr zgłoszenia P-381 937

◦	 Hybrydowe uszczelnienie ochronne, zwłaszcza dla łożyska tocznego. Nr zgłoszenia 
P-389 547

◦	 Hybrydowe uszczelnienie wału Nr zgłoszenia P-373 545

◦	 Hybrydowe uszczelnienie z cieczą magnetyczną dla wału wysokoobrotowego. Nr 
zgłoszenia P-387 452

◦	 Krążnik przenośnika taśmowego. Nr zgłoszenia P-389 550

◦	 Łącznik sprzęgła przegubowego, zwłaszcza walcarki. Nr zgłoszenia P-388 578

◦	 Łożysko półkuliste wahliwe smarowane cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-385 775

◦	 Łożysko ślizgowe poprzeczne smarowane cieczą magnetyczną Nr zgłoszenia 
P-385 613

◦	 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 z wielostopniowym uszczelnieniem z cieczą magnetyczną. Nr 
zgłoszenia P-383 509

◦	 Przegub łącznika walcarki Nr patentu 205 895

◦	 Przegub kulisty Nr zgłoszenia P-368 789 

◦	 Przepust wału obrotowego uszczelniony cieczą magnetyczną Nr zgłoszenia 
P-372 732

◦	 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

◦	 Świder ze stycznymi nożami obrotowymi. Nr zgłoszenia P-385 071

◦	 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

◦	 Uszczelnienie ferromagnetyczne łożyska tocznego Nr zgłoszenia P-379 296
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◦	 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 wału z cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-389 176

◦	 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 spoczynkowego, zwłaszcza dla elementów 
wielkośrednicowych Nr zgłoszenia P-380 672

◦	 Uszczelnienie wału pionowego z cieczą magnetyczną Nr zgłoszenia P-383 480

◦	 Uszczelnienie z cieczą ferromagnetyczną połączenia spoczynkowego, szczególnie 
pokrywy zbiornika. Nr zgłoszenia P-386 636

◦	 Uszczelnienie z cieczą magnetyczną Nr zgłoszenia P-383 016

◦	 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

◦	 Wielostopniowe uszczelnienie z cieczą magnetyczną Nr zgłoszenia P-373 544

◦	 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

◦	 Zabezpieczenie pompy próżniowej. Nr zgłoszenia P-386 480 

◦	 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

◦	 Podpora krążnikowa. Nr zgłoszenia P-390 142

◦	 Sprężyna rurowa do obciążeń osiowych. Nr zgłoszenia P-390 280

◦	 Składany, metalowy bęben do transportu lin, kabli lub przewodów. Nr zgłoszenia 
P-390 355

◦	 Zawias sworzniowy o pionowej osi obrotu. Nr zgłoszenia P-390 574

◦	 Głowica pomiarowa do wyznaczania granicznych warunków pracy uszczelnień 
z cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-390 575

◦	 Próżniowy przepust wału z wielostopniowym uszczelnieniem z cieczą 
magnetyczną. Nr zgłoszenia P-390 576

◦	 Połączenie rurowe. Nr zgłoszenia P-390 665

◦	 Krążnik przenośnika taśmowego. Nr zgłoszenia P-390 916

◦	 Sposób wytwarzania proszkowego azotku galu Gan i jego kompozytów typu 
GaN/MN o wysokiej powierzchni właściwej - proszków wysokoporowatych. Nr 
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zgłoszenia P-390 321

◦	 Trzpień do kształtowania na gorąco metalowych kolan rurowych. Nr zgłoszenia P- 
390 739

◦	 Śruba o zwiększonej podatności sprężystej. Nr zgłoszenia P 389 039

◦	 Uszczelnienie wału w układzie pionowym z zastosowaniem cieczy magnetycznej. 
Nr zgłoszenia P-392 451     

◦	 Wielostopniowe uszczelnienie czołowe z dociskiem magnetycznym. Nr zgłoszenia 
P-392 452     

◦	 Uszczelnienie z cieczą ferromagnetyczną dla łożyska tocznego. Nr zgłoszenia 
P-392 523     

◦	 Manipulator samojezdnego wozu do tymczasowego podpierania stropu 
w wyrobisku podziemnym, zwłaszcza w celu odzysku rozprężonych kotew 
z likwidowanego wyrobiska z obudową Kotwiową. Nr zgłoszenia P-392 570     

◦	 Przepust wału wysokoobrotowego z wielostopniowym uszczelnieniem cieczą 
ferromagnetyczną. Nr zgłoszenia P-392 640     

◦	 Hybrydowe uszczelnienie ochronne dla łożyska tocznego. Nr zgłoszenia P-392 763     

◦	 Wysokoobrotowy przepust wału z wielostopniowym uszczelnieniem z cieczą 
magnetyczną. Nr zgłoszenia P-392 764     

◦	 Poprzeczne łożysko ślizgowe. Nr zgłoszenia P-392 765     

◦	 Układ napędowy kół samolotowych. Nr zgłoszenia P-392 766     

◦	 Tłumik drgań poprzecznych liny odciągowej. Nr zgłoszenia P-392 780     

◦	 Stacja ekranowa do wizyjnej kontroli przednich świateł Samochodowych. Nr 
zgłoszenia P-392 796     

◦	 Anemometr światłowodowy. Nr zgłoszenia P-392 822     

◦	 Układ uszczelniający łożysko toczne w krążniku przenośnika taśmowego. Nr 
zgłoszenia P-392 910

◦	 Segmentowe łożysko ślizgowe. Nr zgłoszenia P-392 944

◦	 Sposób identyfikacji elementów infrastruktury transportu szynowego. Nr 
zgłoszenia P-393 050

◦	 Segmentowe łożysko ślizgowe. Nr zgłoszenia P-393 051

◦	 Urządzenie do brykietowania. Nr zgłoszenia P-393 053

◦	 Urządzenie do brykietowania. Nr zgłoszenia P-393 054

◦	 Zespół zawieszenia kół pojazdów mechanicznych, zwłaszcza wielokołowych 
pojazdów terenowych. Nr zgłoszenia P-393 407

◦	 Hydrauliczny siłownik obrotowy. Nr zgłoszenia P-393 536

◦	 Sprzęgło podatne akumulacyjne. Nr zgłoszenia P-393 537

◦	 Głowica pomiarowa do magnetycznych badań lin stalowych. Nr zgłoszenia 
W-119 574

◦	 Stanowisko do badania parametrów akustycznych małogabarytowych próbek, 
zwłaszcza izolacji akustycznej. Nr zgłoszenia P-393 868

◦	 Urządzenie do monitoringu konstrukcji mechanicznych i sposób monitoringu 
konstrukcji mechanicznych. Nr zgłoszenia P-393 936
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◦	 Sprzęgło przeciążeniowe cierne. Nr zgłoszenia P-393 978

◦	 Uszczelnienie ochronne z cieczą magnetyczną dla łożyska tocznego. Nr zgłoszenia 
P-394 363

◦	 Wielostopniowe uszczelnienie odśrodkowe z cieczą magnetyczną dla wału 
wysokoobrotowego. Nr zgłoszenia P-394 491

◦	 Uszczelnienie z cieczą magnetyczną dla połączenia kołnierzowego. Nr zgłoszenia 
P-394 492

◦	 Uszczelnienie hybrydowe z cieczą magnetyczną, zwłaszcza dla wału 
szybkoobrotowego. Nr zgłoszenia P-394 631

◦	 Urządzenie do pomiaru prostoliniowości pionowych prowadników obiektów 
ruchomych, zwłaszcza kabin dźwigów osobowych. Nr zgłoszenia P-394 946

◦	 Uchwyt zestawu fotogrametrycznego do masztu anteny systemu nawigacji 
satelitarnej GNSS. Nr wzoru użytkowego W-120 118

◦	 Przetwornik energii mechanicznej nawrotnego ruchu linowego na energię 
elektryczną. 395 786 

◦	 Przetwornik energii mechanicznej ruchy obrotowego na energię elektryczną. Nr 
zgłoszenia P-395 787 

◦	 Sposób wykrywania uszkodzeń przekładni planetarnych turbin wiatrowych. Nr 
zgłoszenia P-396 179

 3.6.3. Automatyka i robotyka
◦	 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

◦	 Mikroprzegub monolityczny. Nr zgłoszenia P-387 286

◦	 Rotacyjny przetwornik ruchu napędu piezoelektrycznego. Nr zgłoszenia 
P-386 552

◦	 Urządzenia badawcze endoprotez stawu kolanowego. Nr zgłoszenia P-390 787

◦	 Jednokołowy, zdalnie sterowany pojazd z napędem silnikowym. Nr zgłoszenia 
P-390 857

◦	 Sposób pomiaru składowych impedancji czujnika indukcyjnego i układ pomiarowy 
składowych impedancji czujnika indukcyjnego. Nr zgłoszenia P-391 744

◦	 Elektroniczny układ nadzoru nad systemem sterowania, zarządzania i kontroli. Nr 
zgłoszenia P-392 929

◦	 Sposób pomiaru stanu toru pojazdów szynowych oraz urządzeń do  stosowania 
tego sposobu. Nr zgłoszenia P-392 335 

◦	 Urządzenie do monitorowania połączeń zbrojonej taśmy przenośnika. Nr 
zgłoszenia P-393 052

◦	 Sposób zbierania informacji o ruchu drogowym i układ do zbierania informacji 
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o ruchu drogowym. Nr zgłoszenia P-394 281

◦	 Konfigurowany komputer analogowy. Nr zgłoszenia P-394 445

◦	 Mikromoduł wychylny z napędzanym przegubem jednoosiowym, zwłaszcza 
ogniwo mikromanipulatora. Nr zgłoszenia P-394 471

◦	 Sposób i układ do zabezpieczania dostępu do wrażliwych treści obrazów 
cyfrowych. Nr zgłoszenia P-395 303

◦	 Sposób sterowania zasilaczem rezonansowym i zasilacz rezonansowy ze 
sterownikiem. Nr zgłoszenia P-395 844

◦	 Podwodny robot inspekcyjny. Nr zgłoszenia P-395 603

 3.6.4. Mechatronika
 3.7. Nauki ścisłe i przyrodnicze

 3.7.1. Matematyka

 3.7.2. Fizyka

 3.7.3 Chemia
◦	 Sposób polepszenia żaroodporności wysokochromowych stopów żelaza. Nr 

zgłoszenia P-391 047

◦	 Odnawialna, cylindryczna elektroda amalgamatowa do elektrochemicznych 
pomiarów, zwłaszcza woltamperometrycznych, polarograficznych 
i tensometrycznych. Nr zgłoszenia P-390 660

◦	 Sposób wytwarzania materiału anodowego do ogniw paliwowych typu SOFC. Nr 
zgłoszenia P-390 756

◦	 Wyrzutnia magnetronowa. Nr zgłoszenia P-392 786

◦	 Sposób wytwarzania materiału na anody do ogniw paliwowych typu SOFC. Nr 
zgłoszenia  

◦	 Czujnik woltamperometryczny z automatycznie odnawialną elektrodą. Nr 
zgłoszenia P-395 169 P-394 203    

 3.7.4. Geodezja

 3.7.5. Geologia i geofizyka

3.8. Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne

 3.8.1. Zarządzanie i marketing
◦	 Sposób i system zarządzania regułami wspomagania decyzji. Nr zgłoszenia 

P-394 204

 3.8.2 Ekonomia

 3.8.3. Społeczeństwo informacyjne
◦	 Układ do komunikowania się osób głuchoniemych z osobami słyszącymi. Nr 

zgłoszenia P-388 382
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 3.8.4. Socjologia, psychologia i filozofia

 3.8.5. Nauki polityczne i historyczne



131     Newsletter Centrum Transferu Technologii AGH w Krakowie

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

Kontakt

mailto:ctt@agh.edu.pl
http://www.ctt.agh.edu.pl/

