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 Zapraszamy do lektury trzeciego w 2013 roku numeru „Newslettera AGH dla Przedsię-

biorców”

 

Jak zwykle zamieszczamy w nim uaktualnione wykazy wynalazków i patentów, których 

autorami są naukowcy AGH oraz aktualne zestawienie projektów badawczych. 

 

Uwadze Państwa polecamy wywiady:

• z prof. dr. hab. inż. Jerzym Kwaśniewskim na temat patentów: „Urządzenie do oceny 

efektywności energetycznej dźwigów i sposób oceny efektywności energetycznej dźwigów” 

oraz „Urządzenie do kontroli długości i kształtu prostokątnego arkusza ciętego z taśmy 

w ruchu ciągłym, zwłaszcza blachy”

• z dr. hab. inż. Mariuszem Giergielem, prof. AGH na temat badań nad zastosowaniem 

sztucznej inteligencji w mechatronicznym projektowaniu gąsienicowych robotów inspekcyj-

nych oraz w rehabilitacji

• z dr. inż. Bartoszem Ziółko na temat badań dotyczących technologii mowy, prowadzonych 

przez Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH

 

Życzymy interesującej lektury, 

Redakcja Newslettera

Słowo wstępne
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Wywiad z dr. hab. inż. Mariuszem Giergielem, 
prof. AGH na temat badań nad zastosowaniem 
sztucznej inteligencji w mechatronicznym 
projektowaniu gąsienicowych robotów 
inspekcyjnych oraz w rehabilitacji

Newsletter: Na czym polegają 
prowadzone przez Pana badania?

Prof.	Giergiel: Obszarem mojej 
działalności naukowej jest robotyka 
aplikacyjna, w szczególności mobilne 
roboty inspekcyjne, a także zastoso-
wanie robotyki w rehabilitacji.

Newsletter: W jakim stopniu 
badania są innowacyjne?

Prof.	Giergiel:  Rozwój robotyki 
spowodował, że wykorzystanie robo-
tów w rehabilitacji pacjentów stało się 
możliwe. Powiem więcej – potencjał 
innowacyjny w tym zakresie drzemie 
ogromny. Społeczeństwo zarówno 
w Polsce, jak i na świecie starzeje się, 
co oznacza, że zapotrzebowanie na 
usługi medyczne poprawiające kom-
fort życia będzie rosło. Warte zazna-
czenia jest to, że obecnie dobry 
rehabilitant pracuje nieefektywnie, 
gdyż zajmuje się pacjentami pojedyn-
czo, podczas gdy mógłby działać sku-
teczniej, wykorzystując w procesie 
rehabilitacji zrobotyzowane rozwiąza-
nia. Innymi słowy mógłby się skupić 
na aplikacji konkretnej wiedzy, 
a mechaniczne czynności przekazać 
urządzeniom. Chciałbym podkreślić, 
że zdobycie wiedzy z zakresu rehabi-
litacji nie jest łatwe, bowiem jesteśmy 
skazani głównie na metody pośrednie, 
a cykl badań jest często długotrwały. 
Posługujemy się metodą prób i błędów 
oraz rzetelnej wiedzy mechanicznej. 

Newsletter: Proszę nam opowie-
dzieć o zastosowaniu robotów inspek-
cyjnych.

Prof.	Giergiel: Zastosowanie tego 
typu robotów jest bardzo szerokie, ale 
cel jest podobny – inspekcja. Ich prze-
znaczeniem jest kontrola urządzeń lub 
pomieszczeń w zastępstwie człowieka. 
Bardzo często są one wykorzystywane 
w przypadku, gdy skontrolowanie 
obiektów przez człowieka byłoby nie-
możliwe lub niebezpieczne ze względu 
na toksyczność środowiska.  
Przykładem mogą być  rurociągi o nie-
wielkich średnicach lub zbiorniki z cie-
czami różnego pochodzenia. Użycie 
robotów inspekcyjnych niesie ze sobą 
wiele korzyści. Przede wszystkim  nie 
naraża ludzi na niebezpieczeństwo 
oraz oszczędza czas i pieniądze. 
Tradycyjne metody są często bardzo 
kosztowne i czasochłonne, bowiem 
np. w przypadku pojemników z cie-

czami należy je najpierw opróżnić, 
następnie postawić rusztowanie umoż-
liwiające ekipie przeprowadzenie 
inspekcji wizualnej. Powoduje to wyłą-
czenie zbiornika z eksploatacji na kilka  
miesięcy. Zastosowanie robotów 
inspekcyjnych pozwala na monitoro-
wanie obiektów nie co parę lat, ale co 
parę miesięcy, jak również planować 
remonty z odpowiednim wyprzedze-
niem.

Newsletter:  Kto wchodzi w skład 
zespołu badawczego?

Prof.	Giergiel: W skład zespołu 
badawczego wchodzi siedem osób, 
w tym dr inż. Tomasz Buratowski,       

Badania naukowe

Robot do wspomagania rehabilitacji dzieci z MPD

Badania naukowe
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dr inż. Piotr Kohut, dr inż. Piotr Małka 
oraz czterech doktorantów. 
Współpracujemy także ze specjali-
stami spoza naszej uczelni.

Newsletter: Z kim Państwo 
współpracują?

Prof.	Giergiel: Specyfika naszych 
badań powoduje, że sami niewiele 
moglibyśmy zdziałać. Dlatego tak 
ważna jest współpraca z producentami 
sprzętu rehabilitacyjnego. Ściśle 
współdziałamy z firmą PHU Technomex 
Sp. z o.o., która jest producentem 
i dostawcą ww. sprzętu. Dostarcza 
wyposażenie do szpitali, sanatoriów, 
ośrodków rehabilitacyjnych oraz pry-
watnych gabinetów terapeutycznych.

Niestety inaczej sytuacja wygląda 
w przypadku środowiska medyczno-
-rehabilitacyjnego. Czujemy wyraźny 
opór tych grup zawodowych w sto-
sunku do nowych rozwiązań. 
Chciałbym zaznaczyć, że zjawisko to występuje nie tylko w Polsce, ale także 

innych krajach. Wydaje mi się, że 
rehabilitanci obawiają się weryfikacji 
swojej pracy. Oczywiście istnieją 
odstępstwa od reguły, tzn. są lekarze 
i rehabilitanci, którzy widzą koniecz-
ność wprowadzenia zmian w procesie 
rehabilitowania pacjentów.

Współpracujemy także z naukow-
cami z innych uczelni, w szczególności 
z Politechniki Rzeszowskiej i Śląskiej. 
W celu skuteczniejszego działania two-
rzymy międzyuczelniane, interdyscy-
plinarne zespoły badawcze.

Newsletter: Jakie są Państwa 
osiągnięcia?

Prof.	Giergiel: Mamy 10 zgłoszeń 
patentowych dotyczących robotów 
inspekcyjnych. W najbliższym czasie 
zamierzamy zgłosić w Urzędzie 
Patentowym wynalezione przez nas 
rozwiązanie z zakresu robotyki 
medycznej.

Prowadzimy różnego rodzaju pro-
jekty, które niekiedy kończą się spek-
takularnym sukcesem. Tak było 
w przypadku projektu zrealizowanego 
pod moim nadzorem przez dwóch stu-
dentów -  obecnie doktorantów -  
Kajetana Koźmiana i Mariusza Biegaja, 
który zakończył się skonstruowaniem 
wózka sterowanego sygnałami bio-
elektrycznymi.  Umożliwi on porusza-
nie się osobom niepełnosprawnym, 
które mogą poruszać jedynie głową. 

W zeszłym roku nasz magistrant 
Grzegorz Piątek w organizowanym 
przez TVN konkursie pt. „ Zwykły 
bohater” zdobył w I miejsce  w kate-
gorii inicjatywa. W ramach pracy magi-
sterskiej skonstruował  robota, który 
miał za zadanie pomóc chodzić dzie-
ciom jego kolegi, które są chore na 
dziecięce porażenie mózgowe. Warte 
podkreślenia jest to, że projekt został 
sfinansowany z jego własnych pienię-
dzy, a następnie przekazany dzieciom 
w prezencie. 

Ponadto w ubiegłym roku mój 
dyplomant Tomasz Oraczewski zdobył 
I nagrodę w ogólnopolskim konkursie 
prac dyplomowych „Młodzi Innowacyjni 
2012” organizowanym przez 

Robot inspekcyjny do rurociągów 
zbudowany w Katedrze Robotyki 

i Mechaniki

Wózek inwalidzki sterowany impulsami nerwowymi  (testy na ulicach Kra-
kowa)

Robot ryba w czasie testów w basenie (efekt pracy dyplomowej moich stu-
dentów)

Badania naukowe
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Dr hab. inż. Mariusz Giergiel, prof. 
AGH

Profesor Mariusz Giergiel jest absol-
wentem Akademii Górniczo-Hutniczej. 
W 1992 r. obronił doktorat  w zakresie 
nauk technicznych, w 2003 r. uzyskał tytuł 
doktora habilitowanego, a w 2005 r. tytuł 
profesora AGH. W Akademii Górniczo-
-Hutniczej pracuje od 1985 roku. Odbył 
staż naukowy we Francji (1989 r.), Wło-
szech (1990 r.) Holandii (1996 r.)  i Niem-
czech (1998 r.). Jest autorem lub 
współautorem 20 monografii, 92 artyku-
łów, 5 patentów i 5 zgłoszeń patento-
wych. W  zakresie działalności 
dydaktyczno-wychowawczej prowadzi 
prace dyplomowe i przejściowe z zakresu 
dynamiki i maszyn, komputerowego 
wspomagania prac inżynierskich i robo-
tyki. Był promotorem ponad 50 prac 
dyplomowych i recenzentem 9 rozpraw 

doktorskich. Wypromował 1 doktora  i jest 
promotorem 3 otwartych przewodów 
doktorskich.  Jest członkiem Sekcji Dyna-
miki Układów Komitetu Mechaniki PAN, 
Polskiego Towarzystwa Modelowania 
Komputerowego, Polskiego Towarzystwa 
Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, IEEE 
Computer Society, EUROMECH European 
Mechanics Societ oraz ekspertem Polskiej 
Komisji Akredytacyjnej. Brał udział pro-
jektach badawczych finansowanych 
przez KBN i MNiSW: „Mechatroniczne 
podejście do sterowania robotami” (1994-
1996), „Mechatroniczne projektowanie 
mobilnych robotów kołowych” (1998-
2000), „Zastosowanie metod sztucznej 
inteligencji w mechatronicznym projek-
towaniu mobilnych robotów kołowych, 
(2002-2004), „Pozycjonowanie i nadąża-
nie minirobota kołowego” (2006- 2007), 
„Inteligentne systemy w maszynach 
wibracyjnych” (2006-2008), „Mechatro-

niczne projektowanie robotów inspek-
cyjnych” (2007-2010). Obecnie kieruje 
projektem nr NR03-0057-10 pt."Mecha-
troniczne projektowanie robotów do dia-
gnostyki i  konserwacji zbiorników 
z cieczą" dofinansowanym przez naro-
dowe Centrum Badań i Rozwoju. Otrzy-
mał nagrodę Rektora AGH za osiągnięcia 
naukowe (2003 r. i 2011 r.) oraz nagrodę 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu – 
zagroda zespołowa (2003 r).

Badania naukowe

Przemysłowy Instytut Automatyki 
i Pomiarów. Praca nosiła tytuł  
„Wykorzystanie urządzenia typu 
smartfon w sterowaniu robotem mobil-
nym”. Podstawowym celem konkursu  
jest transfer nowoczesnych technolo-
gii, pochodzących zarówno z opraco-
wań własnych, jak i współpracujących 
ośrodków naukowo-technicznych  do 
odbiorców rynkowych. 

Newsletter: Jakie są Państwa 
plany?

Prof.	Giergiel: Interesuje nas 
robotyka medyczna. Pracujemy nad 
systemem rozproszonym, polegają-

cym na tym, że rehabilitant będzie 
mógł opiekować się pacjentami, któ-
rzy wykonują ćwiczenia przy pomocy 
sprzętu rehabilitacyjnego, który mają 
u siebie w domu. Zalet takiego roz-
wiązania jest wiele. Przede wszystkim 
możliwość wykonywania ćwiczeń regu-
larnie, co jest to bardzo istotne, gdyż 
dla szybkiego powrotu do zdrowia 
istotniejsze jest nawet krótkotrwałe, 
ale codzienne wykonywanie ćwiczeń 
zalecanych przez rehabilitanta, niż 
długi wysiłek raz w tygodniu. Po dru-
gie pewność, że ćwiczenia będą wyko-
nywane prawidłowo, bowiem dzięki 
systemowi on-line, rehabilitant na bie-
żąco będzie kontrolował sposób ich 

wykonywania przez pacjentów. Mamy 
wizję stworzenia prostych, uniwersal-
nych robotów, które byłyby wypoży-
czane pacjentom do domu na kilka 
tygodni lub miesięcy. Moim zdaniem 
starzenie się społeczeństwa, jak rów-
nież wielość urazów związanych 
z uprawianiem sportów uzasadnia sens 
stworzenia takiego systemu, choć 
trzeba zaznaczyć, że aby było to finan-
sowo opłacalne, musiałby to być sys-
tem masowy.

Newsletter: Dziękuję za roz-
mowę.

Rozmawiała: Agnieszka Wójcik
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Wywiad z dr. inż. Bartoszem Ziółko na temat 
badań dotyczących technologii mowy,  
prowadzonych przez Zespół Przetwarzania 
Sygnałów AGH

Newsletter: Kto wchodzi w skład 
Zespołu Przetwarzania Sygnałów?

Dr	Ziółko: W szerokim ujęciu jest 
to około 30 osób, gdyż traktujemy 
jako członków zespołu także studen-
tów pracujących przy realizacji gran-
tów. Natomiast do grona osób, które 
decydują o kierunkach i zakresie 
badań należy: prof. Mariusz Ziółko, dr 
Jakub Gałka i ja. Chciałbym również 
wspomnieć o dwóch wyróżniających 
się magistrach, tj. Dawidzie Skurzoku 
i Tomaszu Jadczyku, którzy naszym 
projektom poświęcają mnóstwo czasu, 
i w efekcie są głównymi programistami 
naszych systemów. 

Newsletter: Czego dotyczą bada-
nia prowadzone przez Zespół?

Dr	Ziółko:  Naszym głównym 
celem jest stworzenie systemu roz-
poznawania mowy, czyli programu, 
który mógłby zamieniać  dowolne  
nagranie na plik w Wordzie (dźwięk 
głosu osoby mówiącej na tekst). 
Innymi słowy sygnał akustyczny byłby 
zamieniany na litery. Dzięki rozpozna-
waniu mowy, teksty będzie można 
wprowadzać do komputera za pomocą 
mikrofonu, a nie (jak obecnie) klawia-
tury. Usprawni to pracę, gdyż należy 
pamiętać, że dyktowanie jest trzy razy 
szybsze od pisania na klawiaturze. 
System będzie mógł być użyty do dyk-
towania książek, raportów, a także 
automatycznego protokołowania 
w sądach i sejmie. Ponadto dzięki sys-
temowi rozpoznawania mowy za 
pomocą głosu można będzie sterować 
wybranymi funkcjami komputera np. 
uruchamiać programy, wydawać 
komendy. Napisanie takiego programu 

jest skomplikowanym i wymagającym 
czasu przedsięwzięciem, gdyż naucze-
nie komputera jak zrozumieć ludzką 
mowę jest bardzo trudne.

Drugi duży projekt ma na celu 
stworzenie tzw. wyszukiwarki aku-
stycznej. Wyszukiwarka umożliwiłaby 
przeszukiwanie dłuższych nagrań, aby 
znaleźć interesującą nas treść (słowa, 
wyrażenia) bez konieczności przesłu-
chiwania nagrań, trwających niekiedy, 
wiele tysięcy godzin.

Newsletter: Czy Państwa pomy-
sły zostały już wykorzystane na szer-
szą skalę?  

Dr	Ziółko: Dużym zainteresowa-
niem cieszy się system rozpoznawania 
mówców. Polega on na tym, że na 
podstawie barwy i tonu głosu, a także 
cech biometrycznych związanych 
z budową toru głosowego człowieka 
można zidentyfikować osobę mówiącą. 
Oczywiście nie jesteśmy w stanie roz-
poznać tożsamości osoby nieznanej, 
a więc aby zastosować system należy 
najpierw stworzyć bazę, która zawiera 
próbki głosów. Skuteczność systemu 
jest bardzo wysoka i co ważne, działa 
w trybie on-line.  Może być wykorzy-
stywany np. w infoliniach telefonicz-
nych, automatycznym opisywaniu 
tożsamości osób zabierających głos 
w trakcie  obrad lub posiedzeń. 
Systemem jest zainteresowany Polski 
Senat, dlatego też w październiku 
odbędą się w nim pierwsze prezenta-
cje. Warte zaznaczenia jest to, że pro-
jekt w wyniku którego powstał system,  
rozpoczął się w grudniu 2012 roku, 
a już udało się stworzyć prototyp sys-
temu. 

Newsletter: Kiedy można liczyć 
na wdrożenie Państwa wynalazków?

Dr	Ziółko: Wiele osób dopytuje 
się, kiedy będzie można korzystać 
z naszych wynalazków, ale nie jest to 
takie proste. Istnieją problemy natury 
prawnej, a mianowicie polskie prawo 
z jednej strony zakłada, że algorytmy 
nie są wynalazkami, a z drugiej strony 
zabrania patentować za granicą, jeżeli 
nie zgłosiło się patentów w Polsce. 
Procedura jest zatem dość skompli-
kowana, bowiem trzeba zgłosić patent, 
wiedząc, że zostanie w Polsce odrzu-
cony, a następnie zgłosić go za granicą. 

Oczywiście mamy na koncie pierw-
sze sukcesy, tzn. wdrożenia. Firmy 
kupują licencje do naszych półproduk-
tów i modułów. Największą popular-
nością cieszy się program, za pomocą 
którego można zamienić zapis orto-
graficzny na zapis fonetyczny, a więc 
taki, który potrafi podjąć decyzję, 
w jaki sposób słowo powinno być czy-
tane. 

Newsletter: W jakim stopniu 
badania są innowacyjne?

Dr	Ziółko: Należy pamiętać, że 
technologie mowy są ściśle związane 
z językiem jakim się posługujemy. 
Oznacza to, że rozwiązania, które 
powstały na potrzeby np. języka 
angielskiego, ze względu na specyfikę 
wymowy, gramatyki itd. nie powinny 
być automatycznie przenoszone do 
innego języka. My zajmujemy się tech-
nologiami mowy w odniesieniu do 
języka polskiego i w tym zakresie, 
nasze badania rzeczywiście są inno-
wacyjne. Oczywiście nie jesteśmy 
jedyni, bowiem istnieje kilka silnych 

Badania naukowe
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ośrodków komercyjnych i akademic-
kich, które również interesują się tą 
tematyką. 

Newsletter:  Z kim Państwo 
współpracujecie?

Dr	Ziółko: Współpracujemy z wie-
loma firmami. Pierwszą grupę stano-
wią firmy skupione wokół Pirios SA, 
która jest liderem na rynku w seg-
mencie innowacyjnych rozwiązań tele-
komunikacyjnych. Firma obsługuje 
numer alarmowy w sprawach zwią-
zanych z energetyką. Obecnie ich 
celem jest zautomatyzowanie obsługi 
telefonicznej. Ponadto współpracujemy 
z firmami takimi jak Ksi.pl. z Krakowa, 
która zajmuje się analizą archiwów, 
VoiceLab z Gdyni, ADESCOM Polska 
z Katowic – specjalizującą się w sprzę-
cie i oprogramowaniu do call centre 
oraz Teyon z Krakowa - producentem 
i wydawcą gier komputerowych o mię-
dzynarodowym zasięgu (nasz zespół 
zajmuje się także dźwiękiem w grach 
komputerowych). Dawniej współpra-
cowaliśmy z firmą Stanusch 
Technologies, która zajmuje się two-
rzeniem i obsługą stron internetowych, 
a znana jest głównie z  wirtualnych 
doradców. 

Newsletter: Co kryje się pod 
pojęciem „wirtualny doradca”?

Dr	Ziółko: Należy rozdzielić pewne 
pojęcia. Wirtualny doradca jest nazwą 
markową produktu Sttanusch 
Technologies, która coraz częściej jest 
używana w odniesieniu do rozwiązań 
technologicznych. Takie rozwiązania 
to systemy dialogowe, a więc program 
komputerowy, czy też całe urządzenie, 
które komunikuje się z ludźmi w spo-
sób zbliżony do metod komunikacji 
międzyludzkiej. Oczywiście napisanie 
takiego programu to dopiero początek 
drogi, bowiem trzeba mieć pomysł, 
jak ten wirtualny byt ma reagować, 
oraz przygotować wizualizację. 

Newsletter: Kiedy Wasze pomy-
sły mogą być dostępne dla przecięt-
nego użytkownika?

Dr	Ziółko: Takie rozwiązania  
powoli  się pojawiają, i to także nie-
zależnie od nas. W Warszawie funk-
cjonuje infolinia komunikacji miejskiej, 
która przyspiesza obsługę klienta. 
Jeżeli pasażer chce uzyskać informa-
cję, jak dojechać z jednego miejsce 
do drugiego, nie musi korzystać 
z pomocy pracowników Zarządu 

Transportu Miejskiego w Warszawie,  
bowiem odpowiedź udzielana jest 
przez komputer. My natomiast wdra-
żamy system rozpoznawania mówcy 
do oprogramowania Ksi.pl stosowa-
nego w Senacie oraz system rozpo-
znawania mowy w produktach 
ADESCOM Polska.

Newsletter: Jakie są dalsze plany 
badawcze?

Dr	Ziółko: Prowadzimy bardzo 
dużo projektów i ubiegamy się 
o kolejne. Naszym celem jest udosko-
nalanie wszystkich naszych systemów 
oraz dostosowywanie ich do konkret-
nych zastosowań.

Newsletter: Proszę nam powie-
dzieć kilka słów o  Techmo sp. z o.o. 

Dr	Ziółko: Techmo Sp. z o.o. jest 
to szósta spółka spin-off założona we 
współpracy z INNOAGH sp. z o.o. 
Udziały spółki należą w 80% do osób 
fizycznych będących pracownikami 
naukowymi AGH i doktoranta, 
a w 20% do spółki celowej INNOAGH 
sp. z o.o. Techmo zajmuje się głównie 
wdrażaniem technologii opracowanych 
przez Zespół Przetwarzania Sygnałów 
AGH z zakresu technologii mowy. 
Spółka świadczy także wszelkie inne 
usługi w zakresie sektora IT ze szcze-
gólnym uwzględnieniem rozpoznawa-
nia mowy, rozpoznawania mówców, 
systemów dialogowych, pozycjono-
wania i rozwijania stron internetowych, 
opracowywania publikacji, czasopism, 
książek i programowania. Złożyliśmy 

wniosek na realizację programu mają-
cego pomóc osobom starszym lub 
niepełnosprawnym, które chciałyby 
obsługiwać komputer głosem, lub 
korzystać ze sklepów internetowych 
przez telefon. Podpisaliśmy umowę 
licencyjną z AGH, która precyzuje na 
jakich warunkach osiągnięcia pracow-
ników naszej uczelni zostaną przeka-
zane Techmo Sp. z o.o. Zrealizowaliśmy 
już pierwsze zlecenie polegające na 
wsparciu badań prowadzonych w AGH 
oraz jesteśmy w trakcie realizacji 
zamówienia otrzymanego od 
ADESCOM Polska, tak więc spółka 
odnotowuje już pierwsze przychody. 
Chciałbym zaznaczyć, że AGH stwarza 
dobre warunki do powstawania spółek 
spin-off i nie traktuje ich jako obcego 
podmiotu.  

Newsletter: Dziękuję za roz-
mowę.

Rozmawiała: Agnieszka Wójcik

Dr inż. Bartosz Ziółko

Doktor Bartosz Ziółko ukończył z wyróż-
nieniem studia w Akademii Górniczo-
-Hutniczej na kierunku Elektronika 
i Telekomunikacja ze specjalizacją Sys-
temy Telekomunikacyjne w 2004 roku. 
Pracę doktorską obronił na Wydziale 
Informatyki University of York. Od 1 paź-
dziernika 2008 roku pracuje na AGH zaj-
mując się rozpoznawaniem mowy, 
przetwarzaniem języka polskiego i silni-
kami audio do gier komputerowych. Jest 
członkiem IEEE i ISCA oraz absolwentem 
programu TOP 500 Innovators na Stan-
ford University. Jest autorem i współau-
torem dwóch książek i  przeszło 70 

recenzowanych artykułów w czasopi-
smach i materiałach konferencyjnych oraz 
rozdziałów w książkach.
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Newsletter:  Czy Transport 
Linowy cieszy się w Polsce popularno-
ścią? 

Prof.	Kwaśniewski: Uważam, że 
tak, i co ważniejsze, zaczyna być on 
widoczny.  Transport linowy ma zasto-
sowanie w bardzo wielu branżach. 
Pokusiłbym się o stwierdzenie, że 
„świat wisi na linie”, tzn. że trudno 
znaleźć dziedzinę wiedzy technicznej, 
w której lin stalowych by nie było. 
Możemy je znaleźć w turystyce (kolejki 
linowe i wyciągi narciarskie), górnic-
twie (także odkrywkowym), hutnic-
twie, wiertnictwie, przemyśle 
samochodowym, przemyśle stocznio-
wym, w medycynie i rehabilitacji oraz 
energetyce jądrowej. Moim zdaniem 
jest to bardzo przyszłościowa branża. 
Mówiąc o urządzeniach linowych, nie 
sposób nie wspomnieć o diagnostyce 
technicznej tych urządzeń, czym zaj-
muję się na co dzień.

Newsletter: Skąd biorą się pomy-
sły na wynalazki?

Prof.	Kwaśniewski: Bardzo czę-
sto nasze pomysły są konsekwencją 
współpracy z przemysłem. W przy-
padku naszej Katedry (Katedry 
Transportu Linowego) jest ona bardzo 
intensywna, o czym świadczy duża 
ilość umów podpisanych z przedsię-
biorstwami. Taka współpraca jest dla 
nas bardzo cenna, gdyż daje nam wie-
dzę o potrzebach i oczekiwaniach prze-

mysłu, a także  satysfakcję, że teoria 
przeradza się w praktykę. Istotne jest 
także to, że współpracujące z nami 
firmy umożliwiają naszym studentom 
odbywanie praktyk.  Koncepcja zbu-
dowania urządzenia do „oceny efek-
tywności energetycznej dźwigów 
i opracowania sposobu oceny efek-
tywności energetycznej dźwigów” 
narodziła się w związku z pojawiają-
cym się w Polsce, jak i na świecie tren-
dem oszczędzania energii.  Należy 
pamiętać, że każde urządzenie, które 
kupujemy (zwłaszcza z grupy AGD) 
ma określoną klasę energetyczną, 
która pozwala nam oszacować ile dane 
urządzenie zużywa energii. Dotyczy 
to także urządzeń dźwigowych, któ-
rych jest w Polsce 80 - 90 tys., z czego 
50 tys. wymaga szybkiej moderniza-
cji. Modernizacja takiej ilości dźwigów 
będzie kosztowna, ale ostatecznie 
przyczyni się do dużych oszczędności, 
także w sferze energetycznej. 

Pomysł na „urządzenie do kontroli 
długości i kształtu prostokątnego arku-
sza ciętego z taśmy w ruchu ciągłym, 
zwłaszcza blachy” narodził się 
w wyniku współpracy z firmami 
z branży metalowej, które produkują 
półwyroby z blachy stalowej. Firmy te 
były zainteresowane unowocześnie-
niem swoich linii produkcyjnych i dla-
tego też, aby wyjść  naprzeciw ich 
oczekiwaniom opracowaliśmy odpo-
wiednie urządzenie. 

Wywiad z  prof. dr. hab. inż Jerzym Kwaśniewskim 
na temat patentów: „Urządzenie do oceny 
efektywności energetycznej dźwigów i sposób 
oceny efektywności energetycznej dźwigów” oraz 
„Urządzenie do kontroli długości i kształtu 
prostokątnego arkusza ciętego z taśmy w ruchu 
ciągłym, zwłaszcza blachy”

Patenty

Patenty

Nauka i Przemysł - nieodzowna pra-
ca do tańca o nazwie Innowacja 
(prof. Kwaśniewski w pierwszej 

parze)
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Newsletter: Kto wchodził w skład 
zespołu pracującego nad wynalaz-
kami?

Prof.	Kwaśniewski: W skład 
zespołu  oprócz mnie wchodzą dr inż. 
Szymon Molski oraz mgr inż. Tomasz 
Krakowski i mgr inż. Hubert Ruta, 
którzy w tym roku będą bronić swoje 
prace doktorskie. Pracując nad 
nowymi projektami stosujemy burzę 
mózgów, dobrą technikę doskonale-
nia decyzji grupowych, jak również 
świetną metodę dydaktyczną stoso-
waną w nauczaniu. Burza mózgów 
wpływa na kreatywność w myśleniu, 
która moim zdaniem jest podstawą  
wszelkich osiągnięć. Dlatego właśnie 
wszystkie rozwiązania techniczne 
w naszej Katedrze powstają przy 

współudziale wielu osób, bowiem 
samodzielnie, rzadko kiedy można 
coś stworzyć od początku do końca. 

Newsletter: Z kim Państwo 
współpracowaliście nad wynalazkiem?

Prof.	 Kwaśniewski: Ściśle 
współpracujemy z dr. Józefem  
Grzybowskim i jego kolegami 
z Politechniki Rzeszowskiej, którzy 
specjalizują się w tworzeniu oprogra-
mowania do naszych pomysłów.  
Każdy pomysł należy zweryfikować,  
a więc opracować prototyp urządze-

nia, i do tego potrzebujemy firmy, 
która go wykona. W tym zakresie 
współpracuje z nami również firma 
pana Józefa Franczyka, który praco-
wał kiedyś w warsztatach mechanicz-
nych w naszej uczelni. 

Newsletter: Kiedy można się 
spodziewać wdrożenia patentów?

Prof.	Kwaśniewski:  Wdrożenie 
urządzenia jest  procesem bardzo 
żmudnym, bowiem technika ma 
swoje prawa i często stwarza trudno-
ści, a w momencie wdrażania trzeba 
uruchomić system diagnostyczny 
pokazujący licencjobiorcy konkretne 
efekty. Czas wdrażania może być bar-
dzo długi, niekiedy taki samo długi, 
jak oczekiwanie na udzielenie patentu. 

Nasze rozwiązanie techniczne będące 
przedmiotem patentu pt.„Urządzenie 
do kontroli długości i kształtu prosto-
kątnego arkusza ciętego z taśmy 
w ruchu ciągłym, zwłaszcza blachy”  
jest obecnie na etapie wdrażania. 

Jeżeli chodzi o wdrożenie patentu 
„Urządzenie do oceny efektywności 
energetycznej dźwigów i sposób 
oceny efektywności energetycznej 
dźwigów”, to jesteśmy aktualnie na 
etapie badań, z zastosowaniem pro-
totypu systemu pomiarowego, na 
jednym z dźwigów w Akademii 
Górniczo-Hutniczej. Na bieżąco zbie-

ramy informacje, aby uzyskać 
dokładne dane pomiarowe z tego 
obiektu. Do zbudowania ostatecznej 
wersji urządzenia musi upłynąć jesz-
cze co najmniej pół roku. Pojawienie 
się odbiorcy pozwoli na sprzedaż licen-
cji i wdrożenie patentu. Uważam, że 
jest to tylko kwestią czasu, aby zapo-
trzebowanie na takie urządzenie się 
pojawiło, bowiem szukanie oszczęd-
ności w tym zakresie (w branży dźwi-
gowej) staje się koniecznością. 

Należy zaznaczyć, że od momentu 
zgłoszenia patentu w Urzędzie 
Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej 
można od razu sprzedawać licencję 
na opisane rozwiązanie techniczne.  

Newsletter: Co wynalazki ozna-
czają dla przemysłu?

Prof.	Kwaśniewski: Większość 
naszych wynalazków ma na celu pod-
niesienie jakości i konkurencyjności 
wyrobów lub usług. Przekłada się to 
na oszczędność czasu i pieniędzy, 
a także poprawę bezpieczeństwa. 
Obecnie przemysł jest zachęcany do 
współpracy z uczelniami. Przynosi to 
korzyści obu stronom. W wyniku 
wspólnie realizowanych projektów 
uczelnie otrzymują dotacje na bada-
nia, a firmy dotację na wdrażanie 
wyników badań w działalności gospo-
darczej.

Newsletter: Nad czym obecnie 
Pan pracuje?

Prof.	Kwaśniewski:  Nad kon-
cepcją rozwiązania technicznego opi-
sanego w zgłoszeniu patentowym pt. 
„Urządzenie do sekwencyjnego 
masażu kręgosłupa”. Po trudnej, czę-
sto wymagającej dużego wysiłku 
współpracy z przemysłem, trzeba 
pomyśleć o relaksie dla swojego krę-
gosłupa, a można to uczynić za 
pomocą techniki lub tańca polskiego,  
którym się pasjonuję od ponad          
40 lat.

Newsletter: Dziękuję za roz-
mowę. 

Rozmawiała: Agnieszka Wójcik

Patenty

Bez rekreacji nie ma sukcesu (ww. twórcy po badaniach na Górze Żar)
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prof. dr. hab. inż Jerzy Kwaśniewski

Profesor Jerzy Kwaśniewski jest absol-
wentem Akademii Górniczo-Hutniczej, 
uzyskując także absolutorium na Poli-
technice Krakowskiej. W 1987 r. obronił 
doktorat w zakresie nauk technicznych 
(temat pracy: Wpływ parametrów kon-
strukcyjnych głowic defektografów 
magnetycznych lin stalowych na ich wła-
ściwości metrologiczne”),  w 2002  r. uzy-
skał tytuł doktora habilitowanego (temat 
pracy: „Zastosowanie wybranych metod 
analizy sygnałów niestacjonarnych w dia-
gnozowaniu lin i rur stalowych”), a w 2004 
r. otrzymał tytuł profesora AGH. Tytular-
nym profesorem został w czerwcu 2013 
roku. Od 1976 r. pracuje w AGH (kolejno 
na stanowiskach  inżyniera, specjalisty, 
starszego specjalisty, adiunkta i profesora 
nadzwyczajnego). Równolegle od 1982 
do 1984 r. był zatrudniony w charakterze 
projektanta w Centrum Naukowo-Pro-
dukcyjnym Systemów Sterowania MERA-
S T E R  w   K a t o w i c a c h  ( Z a k ł a d 
Doświadczalny Zabrze). Odbył wiele staży 
przemysłowych w Polsce i za granicą, oraz 
szkolenie w Niemieckim Towarzystwie 
Badań Nieniszczących TIFF w ramach pro-
gramu Fare, uzyskując certyfikat w bada-
niach nieniszczących w metodzie MT 
Level II (2000 r.). Posiada uprawnienia TIFF 
Level II, Certyfikat 2. stopnia w zakresie 
badań magnetyczno-proszkowych MT2 
oraz certyfikat badań magnetycznych lin 
stalowych MTR3 wydany przez UDT - 
CERT. Jest rzeczoznawcą do spraw ruchu 

zakładu górniczego. Od 12.12.2003 r. jest 
Kierownikiem Ośrodka Szkoleniowego 
i Egzaminacyjnego w zakresie badań 
magnetycznych lin stalowych. Wraz 
z UDT-CERT współtworzył system certy-
fikacji dla personelu 1., 2., i 3.  stopnia. 
Działalność naukowa i badawcza Profe-
sora oscyluje wokół badań nieniszczących 
w zastosowaniu do lin stalowych i innych 
elementów ferromagnetycznych eksplo-
atowanych w urządzeniach transportu 
linowego oraz problemów związanych 
z modernizacją dźwigów osobowych. 
Jest autorem lub współautorem 115 arty-
kułów (w tym 30 samodzielnych, 4 na 
liście filadelfijskiej, 7 cytowań) oraz współ-
autorem 3  skryptów. Zredagował 
2 książki, kierował ośmioma projektami 
naukowo - badawczymi, w trzech uczest-
niczył jako główny wykonawca. Aktualnie 
uczestniczy w realizacji Projektu Strate-
gicznego dotyczącego możliwości 
udziału polskiego przemysłu w rozwoju 
Energetyki Jądrowej w sferze dźwignico-
wej oraz prowadzi projekt Unijny doty-
czący Ochrony własności intelektualnej 
(3 europejskie zgłoszenia patentowe). 
Brał udział w  pracach komitetów 
naukowo-programowych na wielu kon-
ferencjach (53 konferencje krajowe 
i zagraniczne). Jest współautorem 3 pol-
skich norm, 29 patentów (w tym 10 zagra-
nicznych uzyskanych m.in. w  USA, 
W Brytani, we Francji i Niemczech), 13 
zgłoszeń patentowych i 8 wzorów użyt-
kowych. Za działalność naukową, dydak-
tyczną i organizacyjną otrzymał: Nagrodę 

Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego 
i Techniki, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, 
Zasłużony Działacz Kultury, dwukrotnie 
Medal Komisji Edukacji Narodowej, 
Nagrodę Wielkiej Kapituły w zakresie 
Badań Nieniszczących, wynagrodzenie 
za projekt wynalazczy oraz dwanaście 
razy Nagrodę Rektora AGH. Od ponad 40 
lat zajmuje się również działalnością arty-
styczną w Zespole Pieśni i Tańca „Krakus” 
przy Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie 
od 35 lat jako choreograf tworzy wido-
wiska i spektakle choreograficzne.

Patenty
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CTT AGH

                                 

Propozycje następnego numeru
W	kolejnym	numerze	Newslettera,	który	ukaże	się	w	IV	kwartale	2013	roku,	znajdą										 					

Państwo	między	innymi:
- rozmowy:

 • z dr. inż. Piotrem Burmistrzem na temat patentu „Sorbent do oczyszczania paliw spalinowych”  
 • z dr inż. Aleksandrą Jamrozik na temat Laboratorium Fizykochemii Płynów Wiertniczych

•  z dr. inż. Pawłem Stochem na temat badań nad unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych meto-
dami ceramiki jądrowej

- prezentację najnowszych patentów

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 

·  przygotowaniem umów o współpracy oraz orga-
nizacją uroczystości związanych z podpisywaniem 
w/w umów

· udzielaniem informacji i doradztwem dla in- 
  stytucji i osób zainteresowanych współpracą  
  z AGH 

 
Dyrektorem CTT AGH jest mgr inż. Tomasz Pyrć.

Kilka słów o CTT AGH

Partnerami CTT AGH są: 
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Dodatek stały

Projekty badawcze       

Patenty         

Zgłoszenia, wynalazki      
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 1.0	Technologie	informacyjne

Lp. Temat Kierownik Status*

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

2 Badania uwarunkowań zrównoważonego rozwoju energetycznego. WOJCIECH SUWAŁA O

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

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

5 Wielokanałowe szybkie układy elektroniki front-end do odczytu paskowych 
detektorów krzemowych PAWEŁ GRYBOŚ O

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

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

8
Wielokanałowy interfejs do pomiarów i stymulacji żywych sieci neuronowych 
z wykorzystaniem specjalizowanych układów scalonych. dec. 0314/R/
T02/2008/04

ROBERT SZCZYGIEŁ Z

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

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

11 Scalone układy elektroniki odczytu dla matryc detektorów półprzwodnikowych 
o dużej liczbie atomowej Z PAWEŁ GRYBOŚ Z

12 Niskoszumne wielokanałowe układy scalone dla potrzeb rejestracji sygnałów 
z żywych sieci neuronowych. PAWEŁ GRYBOŚ Z

Projekty badawcze



16     Newsletter Centrum Transferu Technologii AGH w Krakowie

13 System do bezprzewodowego monitorowania wewnętrznej aktywności mózgu 
z wykorzystaniem specjalizowanych wielokanałowych układów scalonych. MIROSŁAW ŻOŁĄDŹ O

14 Przetwornik A/C w technologii submikronowej dla potrzeb wielokanałowych 
układów scalonych. PIOTR OTFINOWSKI O

15 Niskomocowe układy scalone dla potrzeb rejestracji sygnałów z żywych sieci 
neuronowych - wielkokanałowy system pomniarowy. PAWEŁ GRYBOŚ O

16 Wielokanałowe szybkie układy elektroniki front - end do odczytu paskowych 
detektorów krzemowych. RAFAŁ KŁECZEK O

17

Niskomocowe układy scalone dla potrzeb rejestracji sygnałów z żywych 
sieci neuronowych - optymalizacja scalonych wzmacniaczy napięciowych 
w technologii submikronowej dla potrzeb matryc mikroelektrod przeznaczonych 
do złożonych eksperymentów neurobiologicznych.

PIOTR KMON O

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

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

20
Wielokanałowe szybkie układy elektroniki front - end do odczytu paskowych 
detektorów krzemowych. Szybkie układy elektroniki odczytu do nowej generacji 
detektorów promieniowania X.

PIOTR MAJ O

21
Estymacja szybkości indywidualnych pojazdów samochodowych na podstawie 
ich profili magnetycznych. Lokalizacja pojazdów samochodowych względem 
systemu pomiarowego w sekwencjach video.

ANDRZEJ SKALSKI O

22
Analiza właściwości metrologicznych układów do detekcji osi pojazdów 
z wykorzystaniem czujników indukcyjnych pętlowych. Implementacja 
algorytmów przetwarzania i wizualizacji wyników symulacji.

MIROSŁAW SOCHA O

23 Niskomocowy przetwornik analogowo - cyfrowy o bardzo małej powierzchni do 
zastosowań w systemach wielokanałowych. PIOTR OTFINOWSKI O

24
Niskomocowe, niskoszumne, szybkie układy kształtowania impulsów CMOS na 
potrzeby toru elektroniki odczytu front - end półprzewodnikowych detektorów 
promieniowania X.

RAFAŁ KŁECZEK O

25
Wielokanałowe scalone układy do równoczesnego pomiaru czasu interakcji 
i zdeponowanego ładunku dla potrzeb detektorów promieniowania o dużej 
pojemności zapewniające liniową charakterystykę przetwarzania.

KRZYSZTOF KASIŃSKI O
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1.1	Informatyka

Lp. Temat Kierownik Status*

1

Algorytmy optymalizacji dyskretnych procesów przemysłowych 
dużych rozmiarów oraz systemów obsługi sieci kolejkowych. 
- T.2011r-Metody i algorytmy  rozpoznawania wyszukiwania 
informacji oraz podejmowania decyzji w celu wykorzystania 
w systemach informatycznych.

EWA DUDEK-DYDUCH O

2 Metody, narzędzia i środowiska inżynierii oprogramowania 
i inżynierii wiedzy. ANTONI LIGĘZA O

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

4 Metodyka obliczeń wieloskalowych w heterogenicznych 
środowiskach sprzętowych ŁUKASZ RAUCH Z

5 Sieć aktywnych sensorów w oparciu o technologię Erlang WOJCIECH TUREK O

6 Badanie sieci sensorowych z wykorzystaniem eksperymentalnej 
platformy testowej TOMASZ SZYDŁO O

7 Metody reprezentacji,analizy wiedzy KRZYSZTOF KACZOR O

8 Metody projektowania reguł i procesów biznesowych KRZYSZTOF KLUZA O

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

10 Zastosowanie i rozwój metod odpornego planowania granularnego SEBASTIAN ERNST O

11 Semantyczne systemy informacyjne nowej generacji WERONIKA ADRIAN O

12 Wsparcie dla aplikacji wieloskalowych na chmurach obliczeniowych KATARZYNA RYCERZ O

13 Opracowanie nowych metod detekcji plagiatów. MARCIN KUTA O

14 Opracowanie zintegrowanego modułu dla systemu kontroli jakości 
w odlewni-QualityControlIDB. PAWEŁ MALINOWSKI O
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15
Komputerowe wspomaganie projektowania technologii ciągłego 
odlewania stali zintegrowanej z walcowaniem pasm 0365/R/
T02/2008/04

ZBIGNIEW MALINOWSKI Z

16 System inteligentnego monitoringu przestrzeni i obiektów 
szczególnego zanczenia - SIMPOZ

RYSZARD 
TADEUSIEWICZ O

17 Zaawansowane technologie informatyczne wspierające procesy 
przetwarzania danych w obszarze analizy kryminalnej.

MAREK KISIEL-
DOROHINICKI O

18 Nowoczesne technlogie dla/w procesie karnym i ich wykorzystanie - 
aspekty techniczne, kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne. LESZEK KOTULSKI O

19 Opracowanie metodyki obliczeń wieloskalowych z wykorzystaniem 
heterogenicznych architektur sprzętowych ŁUKASZ RAUCH O

20 Opracowanie metodyki "zwinnego"modelowania wieloskalowego PIOTR MACIOŁ O

21 Adaptacyjna metoda elementów skończonych w wieloskalowych 
zagadnieniach mechaniki KRZYSZTOF BANAŚ O

22 Kongitywne techniki analizy i interpretacji znaczeniowej map 
perfuzji mózgowia MAREK OGIELA O

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

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

25
Metody planowania dla problemów zarządzania grupami bytów 
o rożnym poziomie autonomii, sterowalności przewidywalności 
i obserwowalności.

WOJCIECH TUREK O

26
Wykorzystanie metod przetwarzania obrazów i sztucznej 
inteligencji(systemy ekspertowe) w rozponawaniu idiagnostyce 
różnicowej czerniaka złośliwego.

JOANNA JAWOREK O

27 Rekonfigurowalna implementacja modułów sprzętowych do 
przetwarzania i analizy złożonych sygnałów wizyjnych. TOMASZ KRYJAK O

28 Weryfikacja techniczna oraz określenie przydatności inteligentnych 
ubrańw warunkach domowych. ELIASZ KAŃTOCH O

29

Analiza cyfrowych danych georadarowych przy użyciu komputrowego 
przetwarzania  i rozpoznawania obrazów dla oceny stanu technicznego 
wałów przeciwpowodziowych oraz wykrywania niebezpiecznych zmian 
w strefach przypowierzchniowych ośrodka geologicznego.

PIOTR SZYMCZYK O
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30 Rozwój metod komputerowychdo wspomaganej skojarzonej 
rehabilitacji chorych po udarach mózgu. JACEK KITOWSKI Z

31 Metodologia wspieranej wiedzą organizacji dostępu do danych 
w środowisku gridowym. RENATA SŁOTA Z

32 Algorytmy modelowania dynamiki pieszych w oparciu 
o niehomogeniczne automaty komórkowe. JAROSŁAW WĄS Z

33 Wspomaganie decyzji w logistyce poprzez rozpoznawanie sytuacji 
i analizy wzorców z zastosowaniem metodologii agentowych. JAROSŁAW KOŹLAK O

34 Formalna metodyka realizacji systemów czasu rzeczywistego 
z wykorzystaniem wizualnej obiektowej algebry procesów. MARCIN SZPYRKA Z

35 Systemy kognitywnej kategoryzacji typu UBIAS i E-UBIAS MAREK OGIELA O

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

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

38 Algorytmiczna analiza systemów wyborczych. PIOTR FALISZEWSKI Z

39 Modelowanie wzrostu patologii w organizmach przy pomocy 
paradygmatu złożonego automatu. WITOLD DZWINEL O

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

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

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

MAREK KISIEL-
DOROHINICKI O

43
System interaktywnej symulacji metodami cząstek wybranych 
procesów biologicznych, sprzężonej z wizualizacją wysokiej 
rozdzielczości, w oparciu o archi

WITOLD ALDA O

44
Wielokryterialna optymalizacja portfelowa metodami programowania 
całkowitoliczbowego mieszanego.    N N519 405934 prof.Jan 
Tadeusz Duda

JAN DUDA Z

45 European Urban Simulation for Asymetric Scenarios Marcin Bubak O

46 Urbanflood/ URBANFLOOD  Witold Marton-Domeyko O
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47 Service Delivery & Service Level Management in Grid 
Infrastructures/ gSLM  Marian Bubak O

48 Multiscale Applications on European e-Infrastructures/ MAPPER  Marian Bubak O

49 Virtual Physiological Human: Sparing for Healthcare – a Research 
Environment/ VPH-SHARE Marian Bubak O

50 UNIVERsal open platform and reference Specification for Ambient 
Assisted Living – Enlarged EU / Universaal Krzysztof Zieliński O

51 Intelligent Information System Supporting Observation, Searching and 
Detection for Security of Citizens in Urban Environment/ Andrzej Dzieci O

52 Flexibla Architecture for Virtualizable wireless future Internet Access – 
Enlarged EU / Flavia Marek Natkaniec O

53 Predictive  reasoning and multi-source fusion empowering AntiCipation 
of attacks and Terrorist actions In Urban EnVironments/ PROACTIVE Marek Natkaniec O

54 Interfejs głosowy do obsługi komputera. BARTOSZ ZIÓŁKO O

55 Metody automatycznej klasyfikacji wzorców projektowych w procesach 
biznesowych i systemach. SZYMON BOBEK O

56 Metody wizualnego modelowania reguł  biznesowych. KRZYSZTOF KACZOR O

57 Metody oceny jakości procesów biznesowych zintegrowanych 
z regułami. KRZYSZTOF KLUZA O

58 Inteligentne systemy semantyczne. WERONIKA ADRIAN O

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

60 Modelowanie gramatyki formalnej dla języka polskiego. DAWID SKURZOK O

61 Badanie protokołów udostępniania serwisów w sieciach sensorowych. TOMASZ SZYDŁO O

62 Opracowanie metod i narzędzi realizacji adaptacji w wielowarstwowych 
systemach zorientowanych na usługi. DANIEL ŻMUDA O

63 Stworzenie rozbudowanego modelu skrzyżowania w mikroskali. 
KRZYSZTOF 

CETNAROWICZ O

64 Wieloagentowe negocjacje kontraktów dla potrzeb wykonywania usług 
webowych. 

KRZYSZTOF 
CETNAROWICZ O
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65 Budowa platformy dla dostarczania środowisk typu Cloud w modelu 
zfederalizowanym. MARCIN JARZĄB O

66 Adaptacyjne monitorowanie dynamicznych systemów zorientowanych 
na usługi. MAREK PSIUK O

67 Gromadzenie i wizualizacja danych z sieci aktywnych sensorów 
w oparciu o technologię Erlang. WOJCIECH TUREK O

68 Zastosowanie technologii śledzenia promieni do wizualizacji 
trójwymiarowych modeli numerycznych. ANDRZEJ LEŚNIAK O

69

Zaprojektowanie struktury regulatorów rozmytych wraz z algorytmem 
optymalizacji ich parametrów w układach symulacji sterowania 
wybranymi piecami odlewniczymi.( Analiza i ocena efektywności 
regulatorów rozmytych w układach sterowania wybranymi 
piecami odlewniczymi.)

PAWEŁ ŚMIERCIAK O

70 Metoda ujednoliconej wymiany reguł na poziomie semantycznym 
w systemach z bazą wiedzy. (SaMURal). KRZYSZTOF KACZOR O

71 Metodyka projektowania hierarchicznych procesów biznesowych 
zintegrowanych z regułami biznesowymi. KRZYSZTOF KLUZA O

72 Wielo - modelowe, wielo - kryterialne i wielo - adaptacyjne strategie 
rozwiązywania zadań odwrotnych. ROBERT SCHAEFER O

73 Lingwistyczny warsztat do analizy i rozpoznawania mowy. BARTOSZ ZIÓŁKO O

74 Automatyczne algorytmy hp adaptacyjne do przetwarzania  
danych tomograficznych. MARCIN SIENIEK O

75 Radiation Effects Modelling and Experimental Validation Stanisław Dubiel O

76 European Grid Initiative: Integrated Sustainable Pan-European 
Infrastructure for Researchers in Europe Aleksander Kusznir O

77 Holistic management  of brownfield regeneration Grzegorz Malina O

78 UNIVERsal open platform and reference Specification for Ambient 
Assisted Living – Enlarged EU Krzysztof Zieliński O

79 Modelowanie matematyczne przepływu spalin oraz lawy podczas 
topnienia skały w piecu szybowym ROBERT STRAKA O

80
Opracowanie i implementacja wysokiej wydajności zarządzania 
siatką obliczeniową w równoległych symulacjach adaptacyjną metodą 
elementów skończonych

KAZIMIERZ MICHALIK O

Projekty badawcze



22     Newsletter Centrum Transferu Technologii AGH w Krakowie

81 Problemy skalowalności i adaptacyjności w metodyce typu 
,,Data Farming". DARIUSZ KRÓL O

82 Bezplikowa architektura rozproszonych systemów informatycznych 
dużej skali. BARTOSZ KRYZA O

83 Wielopoziomowe populacyjne algorytmy rozwiązywania jedno- 
i wielokryterialnych problemów optymalizaci globalnej. EWA GAJDA-ZAGÓRSKA O

84 Interfejs użytkownika oparty na naturalnych dla ludzi metodach 
ekspresjii i komunikacji. BOGDAN KWOLEK O

85 Rozwój środowiska dla rozproszonych systemów przechowywania 
danych. JACEK KITOWSKI O

86 Równoległe strategie adaptacyjne i izogeometryczne do efektywnego 
dokładnego rozwiązywania trudnych problemów niestacjonarnych. MACIEJ PASZYŃSKI O

87
Połączenie metody gazu siatkowego Boltzmanna i metody 
poziomic w celu modelowania i symulacji przepływów ze swobodną 
powierzchnią w środowisku GPU/CUDA.

KRZYSZTOF BORYCZKO O

 1.2	Telekomunikacja

Lp. Temat Kierownik Status*

1

Problemy usług i sieci szerokopasmowych. a)Sieci optyczne nowej 
generacji, w tym zagadnienia niezawodności takich sieci, protekcji 
i odtwarzania, płaszyzny 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 Automatyzacja sieci FAN ROBERT WÓJCIK O

3 Optymalizacja jakości sekwencji USG w celuumożliwienia zdalnego 
wykonywania badań USG. LUCJAN JANOWSKI O

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

5 Ocena wpływu strat pakietów na jakość usług strumieniowania se-
kwencji wizyjnych. PIOTR ROMANIAK O

6 Analiza możliwości wystąpienia niwałaściwych zachowań węzłów w sie-
ciach mesh standardu IEEE 802.11s SZYMON SZOTT O
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7 Model matematyczny przepustowości sieci wykorzystujących wersję 
roboczą standardu IEEE 802.11aa

KATARZYNA KOSEK-
-SZOTT O

8 Weryfikacja wysokopoziomowych protokołów bezpieczeństwa w kryp-
tografii kwantowej. MARCIN NIEMIEC O

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

10 Inteligentne systemy rozproszone oparte na bezprzewodowych sie-
ciach sensorowych. PAWEŁ KUŁAKOWSKI O

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

12
Ochrona Krytycznej Infrastruktury Teleinformacyjnej dla zabezpie-
czenia ciągłości prozesów biznesowych w gospodarce, administracji 
i obronności.

ANDRZEJ PACH O

13 Zinetegrowany, inteligentny system monitoringu i identyfikacji obiek-
tów ruchomych dla celów bezpieczeństwa - INTOM. ANDRZEJ DZIECH Z

14 Prototyp terminala radiokomunikacyjnego o zwiększonej odporności 
na zakłócenia i podsłuchy, przeznaczony dla administracji publicznej ANDRZEJ PACH O

15 Analliza mozliwości uzycia lokalnych sieci bezprzewodowych standardu 
IEEE 802.11 w Internecie Przyszłości. KRZYSZTOF KOSEK O

16 Niezawodna transmisja o wysokiej jakości w wielowarstwowych sie-
ciach optycznych z zastosowaniem koncepcji Flow-Aware-Networking JERZY DOMŻAŁ O

17 Wpływ mobilności użytkowników, węzłów, sieci i domen w obszarze 
dostepu bezprzewodowego na architekturę sieci Interneti na usługi. PIOTR PACYNA Z

18 Optymalizacja planowania rozwoju sieci metropolitalnych z uwzględ-
nieniem zmienności parametrów ekonomicznych w czasie ANDRZEJ PACH Z

19 Analiza sieci ad-hoc standartu IEEE 802.11 dla funkcji EDCA w przy-
padku wyst epowania stacji ukrytych. ANDRZEJ PACH Z

20
Zapewnienie odpowiedniej jakości usług w sieciach ad-hoc typu multi-
-hop standardu IEEE 802.11 dla funkcji EDCA w przypadku wystepo-
wania węzłów samolub

ANDRZEJ PACH Z

21
Integracja technik wyszukiwania za pomocą podania przykładu (Query 
by Example) oraz dystrybucji multimediów w sieciach nakładkowych 
Peer-to-Peer przy

ZDZISŁAW PAPIR Z
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22 System wyszukiwania tras zapewniających efektywny rozpływ ruchu 
międzydomenowego w Srodowisku wielu operatorów. ANDRZEJ JAJSZCZYK Z

23 Autonomiczny system inżynierii ruchu i sterowania zasobami operator-
skich sieci agregacyjnych Ethernet ARTUR LASOŃ O

24
Zaawansowany system monitorowania w sieciach standardu IEEE 
802.11a/g/e o strukturze kraty ze wsparciem jakości świadczo-
nych usług.

ANDRZEJ PACH O

25 Metody zapewnienia niezawodności i jakości w sieciach nakładkowych. PIOTR CHOŁDA O

26
Opracowanie metod analizy cyklostacjonarnej do przetwarzania sy-
gnałów wibroakustycznych pochodzących ze źródeł o niestacjonar-
nym charakterze

JACEK URBANEK O

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

28 Anticipating the Network of the Future – From Theory to Design Andrzej Jaszczyk O

29 Socially Aware, collaborative, scalable Coding mEdia distribution – En-
larged EU / Saracen Krzysztof Papier O

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

31
Opracowanie systemu wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa osób nie-
widomych i słabo widzących ze szczególnym uwzględnieniem ruchu 
drogowego. Aspekty prawno - kryminologiczne i technologiczne.

ANDRZEJ DZIECH O

32
Przetwarzanie multimediów i technologia cyfrowych znaków wodnych. 
Analiza superrozdzielczości w celu poprawy trafności rozpoznawania 
obiektów. 

ANDRZEJ DZIECH O

33 Projekt i implementacja systemu analizy wizualnej dla terminali mobil-
nych. ANDRZEJ GŁOWACZ O

34 Ocena jakości wideo w bezprzewodowych sieciach korzystających ze 
standardu IEEE 802.11aa. 

KATARZYNA KOSEK-
-SZOTT O

35 Manipulacja przydziałem do klas ruchu w sieciach IEEE 802.11. SZYMON SZOTT O

36 Badanie porównywania wyników testów subiektywnych uzyskanych 
w rożnych eksperymentach. LUCJAN JANOWSKI O

37 Internet nowej generacji na podstawie sieci opartych na przepływy. ROBERT WÓJCIK O

Projekty badawcze
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38 Bezprzewodowe sieci sensorowe. PAWEŁ KUŁAKOWSKI O

39 Implementacja nowych algorytmów szyfrowania w środowisku siecio-
wym. MARCIN NIEMIEC O

40 Analiza rekonstrukcji obrazu z wykorzystaniem metody samo-wstawia-
nia i technik cyfrowych znaków wodnych. ANDRZEJ DZIECH O

41 Problemy usług i sieci szerokopasmowych. ANDRZEJ PACH O

42 Manipulacja przydziałem do klas ruchu w sieciach IEEE 802.11. SZYMON SZOTT O

43 Ocena jakości wideo w beprzewodowych sieciach korzystających ze 
standardu IEEE 802.11aa.

KATARZYNA KOSEK-
-SZOTT O

44 Bezprzewodowe sieci sensorowe. PAWEŁ KUŁAKOWSKI O

45 Uzupełnienie wyników pracy doktorskiej, wydanie w postaci książkowej 
oraz opublikowanie najistotniejszych wniosków w czasopiśmie. WOJCIECH GREGA O

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

47
Opracowanie systemu wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa osób ni-
widomych i słabo widzących ze  szczególnym uwzgkędnieniem ruchu 
drogowego. Aspekty prawno-kryminologiczne i technologiczne.

ANDRZEJ DZIECH O

48 Analiza możliwosci użycia lokalnych sieci bezprzewodowych srtandardu 
IEEE 802.11 w Internecie Przyszłości.

KATARZYNA KOSEK-
-SZOTT O

49 Niezawodna transmisja o wysokiej jakości w wielowarstwowych sieciach 
optycznych z zastosowaniem koncepcji Flow-Aware Networking. JERZY DOMŻAŁ O

50 Metody zapewniania niezawodności i jakości w sieciach nakładkowych. PIOTR CHOŁDA O

51 Accurate time/frequency comparison and dissemination through optical 
telecommunication networks Łukasz Śliwiński O

52
Groundwater and Dependent Ecosystems: New Scientific Basis on Cli-
mate change and Land-use impacts for the update of the EU groundwa-
ter directive

Stanisław Witczak O

53 Flexible Architecture for Virtualizable wireless future Internet Access – 
Enlarged EU Marek Natkaniec O

54 Socially Aware, collaborative, scalable Coding mEdia distribution – En-
larged EU Krzysztof Papier O
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55 Socially-aware Management of New Overlay Application Traffic combi-
ned with Energy Efficiency in the Internet Rafał Stankiewicz O

56 Analiza bezpieczeństwa i wydajności systemów z kwantową dystrybucją 
kluczy kryptograficznych. MARCIN NIEMIEC O

57 Analiza testów subiektywnych w celu dopracowania procedur testowych. LUCJAN JANOWSKI O

58 Neutralność sieci w Internecie przyszłości. ROBERT WÓJCIK O

59   Badanie wpływu parametrów strumienia wideo 3D na subiektywne 
oceny jakości. ZDZISŁAW PAPIR O

60 System identyfikacji wzorców z zastosowaniem przetwarzania równo-
ległego. ANDRZEJ GŁOWACZ O

 1.3	Elektronika

Lp. Temat Kierownik Status*

1 INITECH - Bezzegarowe asynchroniczne przetworniki analogowo-
cyfrowe z kompensacją ładunku MAREK MIŚKOWICZ O

2 INITECH Baza danych dla wyników symulacji procesów odlewniczych JÓZEF SUCHY O

3 Aplikacje systemów elektronicznych. (w 2009r - 7zad.), (w 2010r - 
6 zad.) STANISŁAW KUTA O

4 Nano i mikrostruktury dla zastosowania w mikroelektronice. (3 zad.) TADEUSZ 
PISARKIEWICZ O

5 Algorytmy i implementacja układów i systemów elektronicznych. (6-
zad.) STANISŁAW KUTA O

6
Projektowanie niskostratnych wieloelementowych układów antenowych 
zasilanych szeregowo-równoległymi układami formowania wiązki, do 
zastosowań w nowoczesnych systemach telekomunikacyjnych.

KRZYSZTOF WINCZA O

Projekty badawcze
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7 Interfejs głosowy do obsługi komputera. BARTOSZ ZIÓŁKO O

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

9 Zastosowanie prekoncentratora gazów w medycynie. ARTUR RYDOSZ O

10 Wykorzystanie detekcji koherentnej w celu pomiaru różnicy 
częstotliwości optycznych laserów półprzewodnikowych. ŁUKASZ BUCZEK O

11 Rozbudowa doświadczalnej bezprzewodowej sieci sensorowej ŁUKASZ KRZAK O

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

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

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

15 Badanie możliwości implementacji algorytmówprzetwarzania sygnałów 
i technologii mowy w systemach wbudowanych. MARIUSZ MĄSIOR O

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

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

18 Aplikacje technologii mowy w systemach bezpieczeństwa publicznego. MARIUSZ ZIÓŁKO Z

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

20
Bezprzewodowe sieci sensorowe zasilanie z autonomicznych 
generatorów termoelektrycznych wykorzystujących ciepło odpadowe 
z procesów przemysłowych.

PIOTR DZIURDZIA O

21 Technologia selektywnego miksowania dźwięków PIOTR KLECZKOWSKI O

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

23
Generator taktujący TCO sterowny temperaturą jako nowy 
element systemu zwiększenia mocy obliczeniowej i redukcji energii 
zasilania procesów.

ANDRZEJ KOS O

24 Elementy magnetoelektroniczne do detekcji i pomiaru słabego 
pola magnetycznego. PIOTR WIŚNIOWSKI O
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25 Badania nad liniami transmisyjnymi o ujemnej prędkości fazowej oraz 
ich zastosowaniem w nowych układach mikrofalowych.

SŁAWOMIR 
GRUSZCZYŃSKI O

26 Badania nad połączeniem metod tensorowych oraz obliczeń miękkich 
do rozpoznawania wzorców. BOGUSŁAW CYGANEK O

27 Akceleracja metod wyszukiwania informacji w dużych zbiorach danych 
metodami sprzętowymi. KAZIMIERZ WIATR O

28 Badanie właściwości interpolowanego DFT. KRZYSZTOF DUDA O

29 Niskoszumne scalone układy elektroniki odczytu o architekturze 
pikselowej dla potrzeb rejestracji sygnałów neurobiologicznych. PIOTR KMON O

30
Pomiary amplitudy impulsów dla cyfrowego obrazowania 
promieniowania X z wykorzystaniem pikselowychukładów odczytowych 
ASIC w nanometrycznych technolog iach CMOS

PAWEŁ GRYBOŚ O

31
Kwantowe nanostuktury w zastosowaniu do krzemowych-
germanowych cienkowarstwowych i mutlikrystalicznych ogniw 
słonecznych i innych przyrządów - przełom

ANDRZEJ KOŁODZIEJ O

32
Niskonapięciowe analogowe bloki funkcjonalne realizowane w oparciu 
o inverter CMOS w systemach VLSI. Metody projektowania, 
ograniczenia, struktury i arhitektury układowe oraz aplikacje.

WITOLD MACHOWSKI Z

33 Asynchroniczne przetwornikicyfrowo-analogowe oraz quasi-cyfrowo-
analogowe DARIUSZ KOŚCIELNIK Z

34 Nowe materiały elektrodowe dla energetyki wodorowej. KATARZYNA 
ZAKRZEWSKA O

35
Opracowanie skutecznych metod rozpoznawania oraz 
śledzenia obiektów w obrazach cyfrowych, ze szcsególnym 
uwzględnieniemalgorytmów czasu rzeczywistego.

BOGUSŁAW CYGANEK Z

36 Kompresja sygnału wyściowego asynchronicznych 
przetworników analogowo-cyfrowych. MAREK MIŚKOWICZ O

37
Wysokotemperaturowe tlenkowe ogniwa paliwowe (Solid Oxide Fuel 
Cells) wykonane w zaawansowanej technologii grubowarstwowej - 
badania fizykochemiczne i pomiary parametrów elektrycznych ogniw.

BARBARA DZIURDZIA O

38 Tranfer momentu spinowego w magnetycznych złączach tunelowych 
w zastosowniu do pamięci STT (Spin Transfer Torgue) RAM TOMASZ STOBIECKI O

39 Inteligentny system elektrochromowy zasilany bateria słoneczną 
w układach optycznych o regulowanej transmisji. TOMASZ STAPIŃSKI O
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40 Dalekosiężna, dwukierunkowa transmisja wzorcowych sygnałów czasu 
w łączach światłowodowych. ŁUKASZ ŚLIWCZYŃSKI O

41
Rozwój specjalizowanych układów scalonych o małym poborze mocy 
do wielokanałowej stymulacji elektrycznej i rejestracji sygnałów 
z komórek nerwowych w eksperymentach in-vivo.

WŁADYSŁAW 
DĄBROWSKI O

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

43 Nanoukłady elektroniki spinowej wykorzystujące transfer spinowego 
momentu pędu Tomasz Stobiecki O

44 Algorytmy i architektury systemów elektronicznych dla dedykowanych 
aplikacji. STANISŁAW KUTA O

45 Konstrukcja matrycy czujników gazów na bazie tlenków metali. KATARZYNA 
ZAKRZEWSKA O

46 Pomiary własności fizycznych materiałów z wykorzystaniem 
mikrofalowych metod reflektrometrycznych. 

SŁAWOMIR 
GRUSZCZYŃSKI O

47 Badania dynamiki parametrów optoelektronicznych układów  
elektrochromowych. AGNIESZKA STAŃCO O

48 Wykorzystanie detekcji koherentnej w celu pomiaru różnicy 
częstotliwości  optycznych laserów półprzewodnikowych. ŁUKASZ BUCZEK O

49 Wykonanie zabudowanego panelu dotykowego termicznego ekranu dla 
niewidomych. KRZYSZTOF BOROŃ O

50
System do stabilizacji pomiarów dalmierza na podczerwień dla 
mobilnego, elektronicznego systemu bezpieczeństwa dla osób 
niewidomych. 

ANDRZEJ KOS O

51 Badania dotyczące widzenia komputerowego w niekorzystnych 
warunkach pogodowych. ŁUKASZ SMOLAREK O

52 Detekcja metodami widmowymi stanów emocjonalnych w mowie. MARIUSZ ZIÓŁKO O

53 Badanie światła fluorescencyjnego o bardzo małych natężeniach. MATEUSZ BASZCZYK O

54 Zastosowanie prekoncentratora gazów w medycynie. ARTUR RYDOSZ O

55 Doskonalenie umiejętności projektowania detektorów promieniowania 
wykonanych w technologii SOI. SEBASTIAN GŁĄB O
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56 Analiza skupień w przestrzeni błędu klasyfikacj akustycznej. JAKUB GAŁKA O

57 Badanie promieniowania kosmicznego za pomocą krzemowych 
fotopowielaczy. WOJCIECH KUCEWICZ O

58
Projektowanie niskostratnych układów antenowych zasilanych 
szeregowo-równoległymi ukladami formowania wiązki, do zastosowań 
w nowoczesnych systemach telekomunikacyjnych.

KRZYSZTOF WINCZA O

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

60
System adaptacyjny do jednokanałowej transmisji radiowej 
w trybie full-duplex z wykorzystaniem techniki radia zdefiniowanego 
programowo. 

BOGUSŁAW CYGANEK O

61 Opracowanie algorytmów akceptacji rozwiązań w systemach 
rozpoznawania mowy oraz audiowizualnego rozpoznawania mowy. MARIUSZ ZIÓŁKO O

62 Opracowanie algorytmów przetwarzania sygnałów pochodzących 
z matrycy wielomikrofonowej MARIUSZ ZIÓŁKO O

63 Transmisja wzorcowych sygnałów czasu i częstoliwości w łączu 
światłowodowym z aktywną stabilizacją czasu propagacji. PRZEMYSŁAW KREHLIK O

64
Badania nad możliwością realizacji skalowalnych układów antenowych 
do zastosowań w antenach adaptacyjnych pracujących w szerokim 
zakresie częstotliwości.

KRZYSZTOF WINCZA O

65 Matryca nanosensorów jako nowe narzędzie w badanich oddziaływań 
gaz - ciało stałe - problem seletywności.

KATARZYNA 
ZAKRZEWSKA O

66 Autowizualne przetwarzanie mowy polskiej na potrzeby interfejsu 
człowiek - komputer. TOMASZ JADCZYK O

67 Nano i mikrostruktury dla zastosowania w mikroelektronice. TADEUSZ 
PISARKIEWICZ O

68 Algorytmy i architektury systemów elektronicznych dla 
dedykowanych aplikacji.

SŁAWOMIR 
GRUSZCZYŃSKI O

69 Mobilny system bezpieczeństwa dla niewidomych - MOBIAN. ANDRZEJ KOS O

70 Miniaturowe mikrofalowe szerokopasmowe sprzęgacze kierunkowe 
projektowane w technice elementów quasiskupionych. KRZYSZTOF WINCZA O

71 Elementy elektromagnetoelektroniczne do detekcji i pomiaru słabego 
pola magnetycznego. PIOTR WIŚNIOWSKI O
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72 Badania nad liniami transmisyjnymi o ujemnej prędkości fazowej oraz 
ich zastosowaniem w nowych układach mikrofalowych

SŁAWOMIR 
GRUSZCZYŃSKI O

73 Badania nad połączeniem metod tensorowych oraz obliczeń miękkich 
do rozpoznawania wzorców. BOGUSŁAW CYGANEK O

74 Akceleracja metod wyszukiwania informacji w duzych zbiorach danych 
metodami sprzętowymi. KAZIMIERZ WIATR O

75
Kwantowe nanostruktury w zastosowaniu do krzemowych - 
germanowych cienkowarstwowych i multikrystalicznych ogniw 
słonecznych i innych przyrządów - przełom w sprawnosciach.

ANDRZEJ KOŁODZIEJ O

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

77
Wysokotemperaturowe tlenkowe ogniwa paliwowe (Silod Oxide Fuel 
Cells) wykonane w zaawansowanej technologii grubowarstwowej, 
badania fizykochemiczne i pomiary parametrów elektrycznych ogniw.

BARBARA DZIURDZIA O

78 Transfer momentu spinowego w magnetycznych złączach tunelowych 
w zastosowaniu do pamięci STT (SPIN TRANSFER TORQUE) RAM. TOMASZ STOBIECKI O

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

80 Dalekosiężna dwukierunkowa transmisja wzorcowych sygnałów czasu 
w łączachświatłowodowych. ŁUKASZ ŚLIWCZYŃSKI O

81
Generator traktujący TCO sterowany temperaturą jako nowy 
element systemu zwiększenia mocy obliczeniowej i redukcji energii 
zasilania procesów.

ANDRZEJ KOS O

82 Nanoukłady elektroniki spinowej wykorzystujące transfer spinowego 
momentu pędu TOMASZ STOBIECKI O

83 Zrównoważone użytkowanie zlewni zbiorników wodnych BEATA HEJMANOWSKA O

84
Przetwarznie sygnałów próbkowanych przez zdarzania 
i reprezentowanych przez sporadyczne rekordy danych poniżej 
częstości nyquista.

MAREK MIŚKOWICZ O

85 Struktura krystaliczna, modele oraz własności magnetoelektryczne 
układów wielowarstwowych nanoelektroniki spinowej. JAROSŁAW KANAK O

86
Zastosowanie mikroprekoncentratora gazów do analizy śladowej 
ilości lotnych związków organicznych obecnych w ludzkim 
oddechu. 

ARTUR RYDOSZ O

87 Systemy detekcji i rozpoznawania gazów na bazie na 
nanosensorów. PATRYK GWIŻDŻ O
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88 Zastosowanie nanoefektów w krzemowym absorberze 
cienkowarstwowego ogniwa słonecznego. 

TADEUSZ 
PISARKIEWICZ O

89

Opracowanie metod realizacji niskostratnych 
szerokopasmowych układów antenowych oraz układów 
antenowych o rekonfigurowalnej polaryzacji z wykorzystaniem 
linii transmisyjnych sprzężonych przez szczelinę we wspólnym 
ekranie.

KRZYSZTOF WINCZA O

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

91 Badania dynamiki parametrów optoelektronicznych układów 
elektrochromowych. AGNIESZKA STAŃCO O

92 Szerokopasmowe pomiary parametrów rozproszenia 
z wykorzystaniem wielowrotowej techniki pomiarowej. KAMIL STASZEK O

93 Badanie wpływu rozmiaru ziarna nanosensora na bazie TiO2 na 
poprawę własności sensorowych. 

BARBARA ŁYSOŃ-
SYPIEŃ O

94

Opracowanie algorytmu kalibracji i sterowania liniami 
opóźniającymi w systemie aktywnej stabilizacji czasu propagacji 
dla systemów optycznej transmisji atomowych wzorców czasu 
i częstotliwości.

PRZEMYSŁAW 
KREHLIK O

95
Wykorzystanie detekcji koherentnej w celu pomiaru różnicy 
częstotliwości optycznych laserów półprzewodnikowych - etap 
trzeci. 

ŁUKASZ BUCZEK O

96 Automatyzacja układu pomiarowego elementów elektroniki 
w szerokim zakresie temperatur. 

WITOLD 
SKOWROŃSKI O

97 Badanie światła luminescencyjnego wybranych materiałów za 
pomocą krzemowych fotopowielaczy. MATEUSZ BASZCZYK O

98

Wykonanie wzornika temperatury służącego do kalibracji 
kamery termowizyjnej wykorzystywanej w pomiarach 
termicznych w generatorze taktującym sterowanym 
temperaturą.

KRZYSZTOF BOROŃ O

99 Adaptacja stacji probierczej do pomiarów w prostopadłym polu 
magnetycznym nanostruktur elektroniki spinowej. TOMASZ STOBIECKI O

100
Budowa systemu do kompensacji zmian wzmocnienia 
krzemowego fotopowielacza spowodowanych fluktuacjami 
temperatury. 

PIOTR DOROSZ O

Projekty badawcze
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101
Obrazowanie w widmie promieniowania rentgenowskiego przy 
zastosowaniu bezpośredniej detekcji w krzemowych detektorach 
SOI. 

SEBASTIAN GŁĄB O

102
Badanie własności termicznych układu scalonego wraz 
z modelami termicznymi procesora dla generatora taktującego 
sterowanego temperaturą. 

ANDRZEJ KOS O

103 Rekonstrukcja sygnału o zmiennym lokalnym paśmie z probek 
liniowych przekształceń sygnału. MAREK MIŚKOWICZ O

 2.1	Nanotechnologie

Lp. Temat Kierownik Status*

1 Rozwój technologii inżynierii powierzchni JAN KUSIŃSKI O

2 Mechanizmy zmian struktury i zjawiska powierzchniowe 
w odkształcanych i obrabianych cieplnie materiałach MARIA RICHERT O

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

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

5 Zjawisko transferu spinowego momentu siły w magnetycznych 
zlączach tunelowych. TOMASZ STOBIECKI O

6 Mikrofalowy układ pomiarowy precesji spinowej 
nanostruktur magnetycznych. STOMASZ STOBIECKI O

7
Charakterystyka struktury i wybranych właściwości cienkich 
warstw B-Al-Mg modyfikowanych Ni i otrzymywanych techniką 
ablacji laserowej

AGNIESZKA 
RADZISZEWSKA O

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

9
Wielokanałowe mieszane układy scalone typu 3D 
w technologiach submikronowych do odczytu dwuwymiarowych 
detektorów półprzewodnikowych

PIOTR MAJ O

10 Nanomateriałowe podejście do walidacji teorii dla rozcieńczonych 
półprzewodników magnetycznych na osnowie azotku galu JERZY JANIK O

11 Micro and Nano Technologies based on Wide Band gap Materials for 
Future transmitting Receiving and Sensing Systems KONRAD SZACIŁOWSKI O

Projekty badawcze
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12 Supersonic deposition of nano-structured surfaces  JAN KUSIŃSKI O

13 Nanostructured energy – harvesting thermoelectrics based on 
MG2Si/ THERMOMAG  Elżbieta Godlewska O

14 Nowe nanokompozytowe materiały filtracyjne do adsorpcyjnego 
oczyszczania wody DARIUSZ PRZYBYLSKI O

15 Biocompatability of Carbon nanoparticles with tissues of the 
neuromuscular system

 
STANISŁAW BŁAŻEWICZ O

16 Nanostruktury na bazie tlenków metali dla rezystancyjnego sensora 
gazu. 

BARBARA ŁYSOŃ-
SYPIEŃ O

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

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

19 Micro and Nano Technologies based on Wide Band gap Materials for 
Future transmitting Receiving and Sensing Systems KONRAD SZACIŁOWSKI O

20 Nowe nanokompozytowe materiały filtracyjne do adsorpcyjnego 
oczyszczania wody DARIUSZ PRZYBYLSKI O

21 Earth observation for monitoring and assessment of the environmental 
impact of energy use ARTUR WYRWA O

22 Enabling Science and Technology through European 
Electron Microscopy

ALEKSANDRA CZYRSKA-
FILEMONOWICZ O

23 NanoEIS – Nanotechnology Education for Industry and Society BARTLOMIEJ SZAFRAN O

 2.2	Inżynieria	materiałowa	i	technologie	materiałowe

Lp. Temat Kierownik Status*

1 Badania nad otrzymywaniem i strukturą kompozytów ferroelektryk/
Terfenol-D PAWEŁ STOCH Z
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2
Rozpoznawanie obrazu,klasyfikacja obiektów oraz elementy sztucznej 
inteligencji w zastosowaniu do projektowania technologii i kontroli 
przebiegu procesów przemysłowych

MIROSŁAW GŁOWACKI O

3 Nowe  techniki wysokorozdzielczej spektroskopii mechanicznej LESZEK MAGALAS O

4 Przeróbka plastyczna kompozytów na osnowie aluminium-opracowa-
nie parametrów wytwarzania i własności STEFAN SZCZEPANIK O

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

6 Modelowanie przemian fazowych i rozwoju mikrostruktury w kon-
strukcyjnych stalach niskostopowych. HENRYK ADRIAN O

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

8 Badanie materiałów rentgenowskimi metodami dyfrakcyknymi STANISŁAW SKRZYPEK Z

9 Badania wplywu warunków wytwarzania na mikrostrukturę i własno-
ści materiałów spiekanych i kompozytów ANDRZEJ CIAŚ Z

10
Badanie kinetyki przemian fazowych i strukturalnych wpływających 
na własności materiałów konstrukcyjnych i specjalnych w aspekcie 
inżynierii i edukacj

EDMUND TASAK Z

11 Kompleksowa charakterystyka mikrostruktury nowoczesnych mate-
riałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych materiałów gradientowych

ALEKSANDRA CZYRSKA-
-FILEMONOWICZ Z

12 Kształtowanie struktury i własności nowoczesnych  materiałow MAREK BLICHARSKI Z

13 Przemiany fazowe w stopie Ti6Al4V i ich wpływ na wybrane własności JERZY PACYNA O

14 Kompleksowa analiza własności i mikrostruktury nowoczesnych mate-
riałów stosowanych w procesach spajania ANNA ZIELIŃSKA-LIPIEC Z

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

16 Otrzymywanie i badania strukturalne powłok i materiałów krzemiano-
wych. MIROSŁAW HANDKE Z

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

18 Szkła i szkłoceramika dla zastosowań technicznych i proekologicz-
nych. JAN WASYLAK O
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19 Materiały ceramiczne, specjalne i ogniotrwałe oraz surowce mineralne 
i odpadowe do ich produkcji. JERZY LIS O

20

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

WŁADYSŁAW KUBIAK O

21 Nanoskalowe procesy elektrochemiczne w układach wieloskładniko-
wych. MAREK DANIELEWSKI Z

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

23

Optymalizacja wytwarzania odlewów o podwyższonych właściwo-
ściach użytkowych ze stopów odlewniczych z uwzględnieniem: me-
chanizacji oraz wysokowydajnych  bezpiecznych, nowoczesnych 
i proekologicznych technologii.

WITOLD KRAJEWSKI O

24 Transformacje odkształceniowe w monokryształach metali i stopów. BORYS MIKUŁOWSKI O

25 Strukturalny aspekt wytwarzania wysokowytrzymałych       stopów na 
osnowie metali lekkich i miedzi. LUDWIK BŁAŻ O

26 Badanie mechanizmów plastycznego płynięcia metali i stopów nieże-
laznych w aspekcie zjawisk strukturalnych HENRYK DYBIEC O

27 Fotoelektrochemia i spektroskopia szerokopasmowych półprzewodni-
ków hybrydowych KONRAD SZACIŁOWSKI O

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

29 Opracowanie modelu zachowania materiału podczas walcowania stali 
w stanie współistnienia fazy ciekłej i stałej. DARIUSZ JĘDRZEJCZYK Z

30

Opracowanie bazy wiedzy dla systemu wspomagania decyzji (SWD) 
w zakresie doboru parametrów technologicznych, w procesie wy-
twarzania elementów maszyn z żeliwa sferoidalnego,zapewniających 
oczekiwanie własności użytkowe-strukturyzacja i formalizacja zapi-
sów wiedzy technologicznej

BARBARA MRZYGŁÓD Z

31

Wieloskalowe numeryczne modelowanie procesu ciągnienia spe-
cjalnych stopów magnezytu przy wykorzystaniu Metody Elementów 
Brzegowych z uwzględnieniem mechanizmu pękania na poziomie mi-
krostruktury.

ANDRIY MILENIN O
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32
Mikrostruktura, własności mechaniczne oraz analiza DSC połączeń 
stopu Al-Zn-Mg-Cu modyfikowanego Se wykonanych metodą zgrze-
wania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeliny

STANISŁAW DYMEK Z

33
Opracowanie metody odwrotnej wspomaganej analizą wrażliwości 
dla identyfikacji własności wielofazowych stali wysokowytrzymały-
ch(AHSS)

JAN KUSIAK Z

34 Opracowanie nowej zaawansowanej technologii walcowania stali wie-
lofazowej typu CP MICHAŁ DZIEDZIC Z

35 Badania strukturalne krzemianowych i glinokrzemianowych sorben-
tów naturalnych. KATARZYNA BARCZYK O

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

37 Siloksany i sileseskwioksany jako prekursory do otrzymywania krze-
mionki mezoporowatej. MAGDALENA KWAŚNY O

38 Opracowanie podstaw technologii wytwarzania powłok metodą CVD BARTŁOMIEJ WIERZBA Z

39 Zastosowanie spektroskopii fourierowskiej w podczerwieni do badania 
destrukcji termicznej mas formierskich i rdzeniowych. ARTUR BOBROWSKI O

40
Ocena jakości powłoki ochronnej w aspekcie optymalizacji technologii 
cynkowania zanurzeniowego,jak i wytwarzania odlewów z żeliwa sfe-
roidalnego.

ANDRZEJ SZCZĘSNY O

41 Wpływ mikrostruktury oraz naprężeń mechanicznych na lokalne stę-
żenie jonów wodorowych. ZBIGNIEW SZKLARZ O

42
Rozbudowanie modelu procesu zalewania formy odlewniczej,oparte-
go o metodę siatkową Boltzmanna,możliwość symulacji przepływów 
w środowisku trójwymiarowym.

MICHAŁ SZUCKI O

43
Opracowanie algorytmu rozwiązywania nieliniowego równania róż-
niczkowego transportu ciepła przy pomocy metody  Kwadratur Róż-
niczkowych Sterowanego Rzędu.

PAWEŁ ŻAK Z

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

WŁODZIMIERZ BOCH-
NIAK Z

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

46 Analiza mechanizmów odkształcenia w procesie wyciskania z cyklicz-
ną zmianą drogi deformacji PAWEŁ OSTACHOWSKI Z
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47 Termiczne efekty adsorpcji nanostrukturalnych materiałów węglo-
wych. ELIZA WOLAK O

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

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

50
Opracowanie i weryfikacja przemysłowa kompleksowego systemu 
kontrolowanego chłodzenia odkuwek matrycowych bezpośrednio 
po kuciu

JAN SIŃCZAK Z

51
Technologia wytwarzania materiałów typu szkło-ceramika o podwyż-
szonej wytrzymałości mechanicznej opartej na stłuczce odpadowej 
z kineskopó3w telewizyjnych i komputerowych.

JAN WASYLAK O

52 Opracowanie technologii formowania wyrobów z jednofazowego wę-
glika krzemu z zawiesin wodnych. LUDOSŁAW STOBIERSKI Z

53
Opracowanie podstaw nowoczesnej technologii ceramicznych mate-
riałów budowlanych wykorzystujących popioły lotne z węgla kamien-
nego. dec. 0434/T02/2008/04

JAN MAŁOLEPSZY Z

54 Ceramiczne i kompozytowe materiały multiferroiczne                                                  
dec. 0433/R/T02/2008/04 MIROSŁAW BUĆKO Z

55 Pokrycie barwne na szkło na bazie materiałów hybrydowych.                                           
dec. 0367/R/T02/2008/04

MARIA BORCZUCH-
-ŁĄCZKA Z

56 Innowacyjna technologia materiałów magnezyjno-cerkonowych 
z tlenkiem wapnia.      Dec. 0616/R/T02/2009/06 JACEK SZCZERBA O

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

58 Innowacyjne technologie ograniczajace korozję w transporcie samo-
chodowym wywołaną eksploatacją biopaliw. ZBIGNIEW GRZESIK O

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

60
Nowa generacja materiałów przewodowych o silnie rozdrobnionej 
strukturze z przeznaczeniem na linie  energetyczne o podwyższonej 
obciążalności prądowej dec. 0432/R/T02/2008/04

HENRYK DYBIEC Z

61 Innowacyjne rozwiązania technologiczne ochrony powierzchni łopatek 
wentylatorów przemysłowych MARIA RICHERT O
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62 Opracowanie platformy modelowania wieloskalowego procesów dyna-
miki płynów wielofazowych na potrzeby procesów metalurgicznych PIOTR MACIOŁ O

63
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

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

65 Model kinetyki wydzielania węglikoazotków w stalach mikrostopo-
wych o róźżnej zawartości azotu HENRYK ADRIAN O

66 Wpływ długotrwałego wyżarzania na mikrostrukturę i własności me-
chaniczne stopu Ni-25M0-8Cr STANISŁAW DYMEK O

67
Zastosowanie metody tarciowej z mieszaniem materiału(FSP) 
do optymalizacji mikrostruktury i własności mechanicznych war-
stwy wierzchniej

MAREK BLICHARSKI O

68
Zastosowanie zarómno subrezonansowej,jak i rezonansowej spektro-
skopii mechanicznej do badań zjawisk relaksacyjnych w stopach me-
tali

LESZEK MAGALAS Z

69
Opracowanie metodyki optymalizacji technologii cyklu produkcji blach 
cienkich ze stali wielofazowych w oparciu o analizę wrażliwości i me-
tamodelowanie

JAN KUSIAK O

70
Hybrydowy system wspomagania decyzji w zakresie doboru para-
metrów technologicznych wytwarzania elementów maszyn  z żeliwa 
sferoidalnego w celu poprawy ich własności uzytkowych.

BARBARA MRZYGŁÓD O

71
Mikrostruktura i własności mechaniczne połączeń stopu Al-Zn-Mg mo-
dyfikowanego Sc wykonanych metodą zgrzewania tarciowego z mie-
szaniem materiału zgrzeiny.

MATEUSZ KOPYŚCIAŃ-
SKI O

72

Zastosowanie nowych metod spektroskopii mechanicznej do badań 
dyfuzji w skondensowanych atmosferach Cottrella i przemian fazo-
wych. Spektometr mechaniczny sprzężony z dylatometrem lasero-
wym.

LESZEK MAGALAS O

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

74

Opracowanie i zastosowanie modelu naprężania uplastyczniającego 
z uwzględniemiem rekrystalizacji i relaksacji opartego o zmienne 
wewnętrzne działającym w szerokim zakresie zmienności parame-
trów odkształcenia

JAROSŁAW NOWAK O
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75
Opracowanie wieloskalowego modelu komory wspomagania pracy 
serca uwzględniającego zjawisko utraty spójności na granicy pomię-
dzy biozgodną nanopowłoką azotku tytanu i polimerem

MAGDALENA KOPERNIK O

76 Kształtowanie własności funkcjonalnych nowoczesnych stali wysoko-
manganowych JOANNA KOWALSKA O

77 Optymalizacja parametrów procesu nanoszenia powłok ze stopów 
niklu na podłoże stalowe,ze względu na mikrostrukturę i właściwości

MAGDALENA ROZMUS-
-GÓRNIKOWSKA O

78
Wieloskalowe modelowanie ewolucji mikrostruktury w trakcie od-
kształcenia z wykorzystaniem kompleksowego środowiska programi-
stycznego do automatów komórkowych

ŁUKASZ MADEJ O

79 Wpływ morfologii austenitu na produkty indukowanej odkształceniem 
przemiany ferrytycznej DOMINIK DZIEDZIC O

80 Przemiany fazowe podczas niskiego i średniego odpuszczania oraz ich 
wpływ na wlasności stali RAFAŁ DZIURKA O

81 Modelowanie koalugacji i fibrynolizy krwi uwzględniające zjawiska 
i procesy fizjologiczne

ALEKSANDRA JAKUBO-
WICZ O

82
Wytwarzane techniką ablacji laserowej cienkie warstwy tlenku ko-
baltu domieszkowanego wapniem i lantanem o optymalnych własno-
ściach elektrycznych

ŁUKASZ CIENIEK O

83 Kształtowanie mikro/nanostruktury warstw kwazikrystalicznych 
w celu poprawy właściwości stopów tytanu TOMASZ MOSKALEWICZ O

84
Komputerowe wspomaganie metodologii określania zależności od-
kształcenie-napreżenie dla odkształcanych pasm stalowych z krzep-
nącym rdzeniem

MARCIN HOJNY Z

85

Opracowanie techniki spiekania średnio-i wysokowytrzymałych,be-
zniklowych stali konstrukcyjnych,zawierających pierwiastki stopowe 
o dużym powinowactwie chemicznym do tlenu,z wykorzystaniem 
efektu lokalnej mikroatmosfery

MACIEJ SUŁOWSKI O

86
Opracowanie wieloskalowego modelu numerycznego procesu ciągnie-
nia na zimno drutów z niskoplastycznych stopów magnezu o podwyż-
szonej biozgodności

ANDRIY MILENIN O

87 Optymalizacja mikrostruktury i własności mechanicznych połączeń 
stopów AL-Zn-Mg-Cu modyfikowanych skandem i cyrkonem STANISŁAW DYMEK O

88 Struktura i własności połączeń zgrzewanych stali i staliw stosowanych 
w kolejnictwie EDMUND TASAK Z
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89
Opracowanie nowych,stopowych proszków żelaza,otrzymywanych 
metodą mechanicznej syntezy i przeznaczonych do produkcji narzę-
dziowych kompozytów metaliczno-diamentowych

JANUSZ KONSTANTY O

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

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

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

93
Opracowanie wieloelektrodowych platform przeznaczonych do budo-
wy planarnych mikroogniw potencjometrycznych i ich zastosowanie 
w pomiarach biochemiczny

JAN MIGDALSKI O

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

95 Wysokotemperaturowy segmentowy moduł termoelektryczny. KRZYSZTOF WOJCIE-
CHOWSKI O

96 Nowej generacji bioresorbowalne materiały do sterowanej regenera-
cji tkanek. ELŻBIETA PAMUŁA O

97
Wpływ hydrogranatów i scawtytu na jakość autoklawizowanych two-
rzyw wapienni-piaskowych otrzymanych z zestawów surowcowych 
o zmodyfikowanym składzie.

ZDZISŁAW PYTEL O

98 Silseskwioksany jako prekursory ceramiczne MACIEJ SITARZ O

99 Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych metodami ceramiki ja-
drowej PAWEŁ STOCH O

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

MARIA BORCZUCH-
-ŁĄCZKA O

101 Nanostruktury TiO2 modyfikowane nanoczasteczkami. ANITA TRENCZEK-ZAJĄC O

102
Kompozytowe ceramiczne przewodniki protonowe nowej generacji 
- mechanizm poprawy odporności chemicznej i wzrostu przewodnic-
twa elektrycznego.

PAWEŁ PASIERB O

103
Wpływ sterylizacji UV, tlenkiem etylenu i niskotemperaturową plazmą 
na właściwości porowatej mieszanki PU/PLDL do regeneracji nerwów 
obwodowych oraz b

PAULINA BEDNARZ O

104 Kierowana krystalizacja szkieł krzemianowo-fosforanowych. KATARZYNA BUŁAT O
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105
Opracowanie elektroanalitycznych procedur z wykorzystaniem elek-
trod drukowanych w badaniach nad uwalnianiem metali ciężkich 
z wyrobów budowlanych.

ANDRZEJ BOBROWSKI O

106
Opracowanie wpływu składu i mokrostruktury podłoża oraz pary 
wodnej w atmosferze na żaroodporność i mechanizm utleniania oraz 
degradacji nowoczesnych

JERZY JEDLIŃSKI O

107 Czynniki stabilizujace barwę pigmentów nieorganicznych. EWA STOBIERSKA Z

108 Opracowanie i badania właściwości kompozytu cementowo-fosforano-
wegoo GRZEGORZ MALATA Z

109
Wykorzystanie elektrochemicznych czujników błonkowych w stri-
pingowej analizie chronopotencjometrycznej N N507 457034 Prof.A-
.W.Bobrowski

ANDRZEJ BOBROWSKI Z

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

WIESŁAWA NOCUŃ-
-WCZELIK Z

111 Protonowo przewodzące membrany ceramiczne dla reaktorów kon-
wersji dwutlenku wegla do paliw płynnych. JANINA MOLENDA Z

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

113 Badania nanokompozytów z cząstkami ceramicznymi technikami 
spektroskopii oscylacynej.

CZESŁAWA PALUSZKIE-
WICZ Z

114
Opracowanie podstwa określaniaoptymalnej trwałości powłok żarood-
pornych w oparciu o wyniki badań kinetyki i mechanizmu utleniania 
dwu- i trójskładniko

MAREK DANIELEWSKI Z

115
Badanie efektywności technik formowaniakonstrukcyjnych materiałów 
ceramicznych w aspekcie optymalizacji ich właściwości mechanicz-
nych.

BEATA MACHERZYŃSKA Z

116 Badania wpływu łupka karbońskiego na proces spiekania mas cera-
micznych. JÓZEF STOLECKI Z

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

KATARZYNA TKACZ-
-ŚMIECH Z

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

119 Modelowy opis spiekania ceramiki weglikowej. AGNIESZKA GUBERNAT O

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

Projekty badawcze
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121 Struktura defektów i własności transportowe CuO ZBIGNIEW GRZESIK Z

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

WŁODZIMIERZ MOZGA-
WA O

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

124 rezystancyjne sensory gazu na bazie nanokrystalicznych tlenków me-
tali TiO2 i SnO2 oraz ich kompozytów. MARTA RADECKA O

125 Mechanochemiczna synteza szkieł i kompozytów zeszklistą matrycą MAŁGORZATA CIECIŃ-
SKA O

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

127 Kompozyty ziarniste w układzie Al2O3 - YAG; preparatyka i właściwo-
ści. KRZYSZTOF HABERKO Z

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

129
Formowanie z zawiesin submikronowych i nanometrycznych prosz-
ków MgAl2O4 i Y2O3 w celu wytworzenia drobnokrystalicznych, prze-
zroczystych tworzyw cerami

ŁUKASZ ZYCH O

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

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

KRZYSZTOF WOJCIE-
CHOWSKI Z

132 Światłoutwardzalne pasty nanokrzemiankowe do formowania mikro-
reaktorów chemicznych. DARIUSZ KATA Z

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

MARIA BORCZUCH-
-ŁĄCZKA O

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

135 Narzędzia skrawajace z węglków spiekanych pokrywane warstwą 
Al2O3 z metaloorganicznych zwiazków AGATA SAWKA O

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

137 Kompozyty polimerowe zawierajace modyfikatory o działaniu anty-
bakteryjnym i bioaktywnym stosowane na implantylaryngologiczne. JAN CHŁOPEK Z

Projekty badawcze
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138 Nanokompozyty z cząstkami magnetycznymi dla potrzeb inżynie-
rii biomedycznej MARTA BŁAŻEWICZ O

139
Opracowanie podstaw technologii wytwarzania żaroodpornych warstw 
dyfuzyjnych na powierzchniach łopatek i segmentów stacjonarnych 
części gorącej silnik

BARTŁOMIEJ WIERZBA O

140 Otrzymywanie kompozytów na bazie hydroksyapatytu. JADWIGA BRZEZIŃSKA-
-MIECZNIK O

141 Cementowy kompozyt szybkotwardniejący. JAN MAŁOLEPSZY O

142 Warstwy o mieszanym przewodnictwie na elektrolicie stałym Y2o3-
-ZrO2 MIECZYSŁAW RĘKAS O

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

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

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

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

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

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

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

150
Opracowanie technologii wykorzystania gez wapiennych jako aktyw-
nego dodatku do cementów powszechnego użytku i betonówo pod-
wyższonej trwałości na korozje.

MAREK GAWLICKI O

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

152

Wpływ parametrów fizykochemicznych na mechanizm i kinety-
kę elektrochemicznego tworzenia i osadzania nanocząstek tlen-
ków tytanu,żelaza i niklu w organicznych roztworach elektrolitów. 
N N507 435834.

JACEK BANAŚ Z
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153
Opracownie technologii wytwarzania supercienkościennych odle-
wów z żeliwa sferoidalnego o osnowie ausferrytycznej (SOADI). 
N N507 372135

EDWARD FRAŚ Z

154 Odlewnicze masy formierskie IV generacji-masy wiązane biopolime-
rami.N N508 391435 STANISŁAW DOBOSZ Z

155 Sterowanie właściwosciami odlewniczych mas formierskich przy uży-
ciu sieci neuronowych.N N508 387335 JAROSŁAW JAKUBSKI Z

156 Nowy anizotropowy kompozyt "in situ" Ni3Al/C, wytwarzanie, ocena 
właściwości i zastosowanie. ANDRZEJ JANAS Z

157 Nowe kompozycje polimerowe oparte na biopolimerach pochodzenia 
roślinnego jako spoiwa do mas odlewniczych. BEATA GRABOWSKA Z

158
Opracowanie modelu matematycznego krystalizacji z udziałem trzech 
faz w układzie dwuskładnikowym z wykorzystaniem automatu komór-
kowego.

ANDRIY BURBELKO Z

159 Zastosowanie techniki ultradźwiękowej do monitorowania procesów 
zachodzących przy wykonywaniu rdzeni z mas szybkowiążących. JERZY ZYCH Z

160

Analiza ruchu ciekłego metalu w układach wlewowych stosowanych 
przy produkcji odlewów wielkogabarytowych oraz opracowanie nume-
rycznego modelu tego procesu w oparciu o Metodę Siatkową Bolt-
zmanna. N N508 480638.

JÓZEF SUCHY Z

161
Procesy zachodzące we wnęce formy odlewniczej jako czynniki po-
wodujące powstawanie wad powierzchni odlewów ze stopów zelaza 
związanych z oddziaływaniem metal-forma.

ANDRZEJ CHOJECKI O

162 Wpływ dodatku koloidalnych nanocząsteczek tlenków metali na wła-
ściwo ści spoiwa odlewniczego. BARBARA STYPUŁA O

163
Oddziaływanie składników mas formierskich na powierzchniową 
strukturę odlewów jako czynnik determinujący system generacji 
wad odlewniczych.

STANISŁAW DOBOSZ O

164
 Efektywne odzyskiwanie osnowy kwarcowej z zużytych mas formier-
skich i rdzeniowych metoda termiczną w urzadzeniu nowej konstruk-
cji.

MARIUSZ ŁUCARZ O

165 synteza in situ kompozytowych warstw gradientowych typu Me/Ti-
C,Me/NbC(gdzie:Me-stopy zelaza) EWA OLEJNIK O

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

Projekty badawcze
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167 Wpływ temperatury na zmiany strukturalne i właściwości wiążące 
bentonitów odlewniczych. MARIUSZ HOLTZER O

168
Opracowanie modelu i oprogramowania symulacyjnego przemian fa-
zowych dla technologii odlewów cienko-i supercienkosciennych z żeli-
wa sferoidalnego.

WOJCIECH KAPTURKIE-
WICZ O

169 Symlacja krzepnięcia ferrytu delta w staliwach Fe-Cr18-Ni11-Mo-
-C przeznaczonych na odlewy pomp. JAN GŁOWNIA O

170 Badanie wpływ rozdrobnienia struktury na własciwosci wytrzymało-
ściowe i tłumiące stopów Zn-Al.

GRZEGORZ PIWOWAR-
SKI O

171 Struktura i własciwosci żeliwa z wydzieleniami kulek węglików VC. MAGDALENA KAWALEC O

172
Opracowanie modelu matematycznego do badań przemian fazowych 
w układach perytektycznych z wykorzystaniem metody automatu ko-
mórkowego.

ANDRIY BURBELKO O

173 Nowa metoda mechanicznego rozdrabniania struktury w płaskich wy-
robach metalicznych                     Nr N N507 355435

WŁODZIMIERZ BOCH-
NIAK Z

174 Analiza mechanizmów umocnienia odkształceniowego w monokrysz-
tałach magnezu BARTOSZ SUŁKOWSKI Z

175 Zaawansowane badania wlasności i mechanizmów odkształcenia 
układów osnowa-bliźniak w materiałach RSC MAREK SZCZERBA O

176
Wpływ morfologii elektrody na  elektrokatalityczną redukcję organicz-
nych halogenków zachodzącą na powierzchni nanodrutów Ag w roz-
tworach wodnych

AGNIESZKA BRZÓZKA O

177
Strukturalne i mechaniczne właściwości lekkich materiałów meta-
licznych wytwarzanych metodami mechanicznej syntezy składników 
i szybkiej krystalizacji

LUDWIK BŁAŻ O

178
porowate formy nanokrystaliczne proszków i ceramiki azotku galu 
GaN dla nowoczesnych zastosowań w ceramice i elektronice.N N507 
4435 34

JERZY JANIK Z

179 Nowe materiały katodowe z grupy pniktydów dla ogniw typu Li-Ion. JACEK MARZEC O

180
Perowskity podwójne z grypy Ba1-xAxY1-yByMn2O5+q(A:Sr,Ca-
,B:Sc,Pr,Sm,Gd) dla technologii magazynowania tlenu i katalizato-
rów trójdrożnych.

KONRAD ŚWIERCZEK O

181 Zaawansowana tomografia elektronowa i mikroskopia elektronowa 
dla innowacyjnych materiałów dla reaktorów syntezy jądrowej

Aleksandra Czyrska-File-
monowicz O

182 Innovative Dual mEmbrAne fueL Cell  Kazimierz Przybylski O
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183 Advanced Technologies for the Profduction of Cement and Clean Ag-
gregates from Construction and Demolition Waste/ C2CA  Jan Deja O

184
Innovative material solutions for transport, energy and biomedical 
sectors by strengthening integration and enhancing research dynami-
ce of KMM-VIN/ INNVIN

Aleksandra Czyrska-File-
monowicz O

185 Wpływ mikrostruktury i sposobów jej kształtowania na własności ma-
teriałów metalicznych. STANISŁAW DYMEK O

186 Zastosowanie nowych metod mikroskopii, tomografii i holografii elek-
tronowej w badaniach innowacyjnych materiałów metalicznych.

ALEKSANDRA CZYRSKA-
-FILEMONOWICZ O

187
Opracowanie narzędzia informatycznego do modelowania i optymali-
zacji procesów przeróbki plastycznej stopów Mg stosowanych w me-
dycynie.

ANDRIY MILENIN O

188
Wpływ odkształceń zbędnych na kinetykę procesu wydzieleniowego 
w procesach odkształcania na gorąco stali mikroskopowych o pod-
wyższonej wytrzymałości.

KRZYSZTOF MUSZKA O

189 Badania korozyjne stopów aluminium i ich połączeń wykonanych me-
todą zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny. IZABELA KALEMBA O

190
Kształtowanie mikrostruktury i właściowści nowoczesnych materiałów 
konstrukcyjnych i stopów specjalnych w aspekcie ich wytwarzania 
i spajania.

ANNA ZIELIŃSKA-LIPIEC O

191 Zastosowanie dyfrakcyjnych metod rentgenowskich do badań mate-
riałów nano i drobnokrystalicznych i o silnie zdefektowanych sieciach. STANISŁAW SKRZYPEK O

192
Zastosowanie techniki metalurgii proszków do wytwarzania innowa-
cyjnych materiałów otrzymywanych w oparciu o stopy żelaza i metali 
nieżelaznych oraz badanie własności tych materiałów.

ANDRZEJ CIAŚ O

193 Opracowanie stanowiska do ciągnienia trudnoodkształcalnych stopów 
magnezu w podwyższonej temperaturze. PIOTR KUSTRA 2

194 Struktura i właściowści mechaniczne nowoczesnych wysokowytrzy-
małych stopów Al-Li o niskiej gęstości.

JOANNA AUGUSTYN-PIE-
NIĄŻEK O

195 Zbadanie morfologii oraz ułamka objętości wydzieleń Inconel 718 
przy użyciu tomografii FIB/SEM.

ALEKSANDRA CZYRSKA-
-FILEMONOWICZ O

196

Optymalizacja własności materiałów z układu Ni-Al na powłoki typu 
Bond Coat stosowane w Zaroodpornych systemach ochronnych typu 
TBC (Thermal Barier Coating) metodami inżynierii składu i powierzch-
ni. 

JERZY JEDLIŃSKI O

Projekty badawcze
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197
Uogólnienie opisu dyfuzji w ciałach stałych; unifikacja metody dyfuzji 
wzajemnej i termodynamiki procesów nieodwracalnych dla projekto-
wania nowych materiałów.

MAREK DANIELEWSKI O

198 Nowe narzędzie w projektowaniu funkcjonalnych materiałów dla 
ogniw typu Li-ion. JANINA MOLENDA O

199 Advanced Technologies for the Profduction of Cement and Clean Ag-
gregates from Construction and Demolition Waste/ C2CA Jan Deja O

200 Smart grids materials technology/ Smart Grid Aleksandra Czyrska-File-
monowicz O

201 Zastosowanie nowych źródeł jonów do spektrometrów masowych. JERZY SILBERRING O

202 Nanometryczne materiały włókniste. STANISŁAW BŁAŻEWICZ O

203 Kinetyka i drogi reakcji w układach wielofazowych. MAREK DANIELEWSKI O

204 Powłoki ochronne zawierające SiO2 otrzymywane metodą zol-żel na 
bazie różnego typu prekursorów - synteza i badania strukturalne MIROSŁAW HANDKE O

205

Zastosowanie algorytmu Fractional Step do stabilizacji modelu prze-
pływów z powierzchnią opartego o metodę siatkową Boltzmanna.
(Zastosowanie metody siatkowej Boltzmanna do modelowania ruchu 
ciekłego metalu.)

MICHAŁ SZUCKI O

206
Wpływ przeróbki plastycznej na zimno na rozwój mikrostruktury 
austenitycznej dla stali niskowęglowych i umacnianych cząstkami faz 
obcych 

JANUSZ MAJTA O

207 Właściowści elektryczne wybranych związków o strukturze perowskitu MAGDALENA OSIADŁY O

208 Pigmenty wysokotemperaturowe w układzie Y2O3-Al2O3-Cr2O3 KATARZYNA KUŹMIŃSKA O

209
Opracowanie teoretycznego algorytmu odtwarzania rozkładu wiel-
kości podłoża do zarodkowania heterogenicznego.(Wpływ wielkości 
cząstek podłoża na rozkład gęstości ziaren w stopach metali lekkich.)

BEATA GRACZ O

210 Opracowanie modelu matematycznego zachowania się frontu krysta-
lizacji jednofazowej w przestrzeni trójwymiarowej. JACEK POCZĄTEK O

211

Wpływ parametrów fizykochemicznych na proces elektrochemicznego 
wytwarzania nanocząsteczek tlenku cynku.(Parametry fizykochemicz-
ne procesu elektrochemicznego wytwarzania nanocząsteczek tlen-
ku cynku)

MICHAŁ HAJOS O

212

Numeryczna analiza rozkładu szybkości krzepnięcia w odlewie żeliw-
nym przy pomocy metody Kwadratur Różniczkowych Sterowanego 
Rzędu.(Zastosowanie metody kwadratur różniczkowych w kompute-
rowej symulacji zagadnień przepływu ciepła i krystalizacji.)

PAWEŁ ŻAK O
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213 Wpływ obróbki cieplnochemicznej na odporność korozyjną stali chro-
mowo-niklowej. DOMINIK KASPRZYK O

214 Synteza i badanie właściwości fizykochemicznych tlenkowych prze-
wodników protonowych. WOJCIECH ZAJĄC O

215 Przezroczyste pokrystaliczne materiały ceramiczne. MIROSŁAW BUĆKO O

216 Masywne kompozyty amorficzno-krystaliczne na osnowie miedzi TOMASZ KOZIEŁ O

217 Cienki warstwy tlenku bizmutu domieszkowanego erbem i niobem 
wytwarzane techniką PLD SŁAWOMIR KĄC O

218
Opracowanie nowej generacji modeli rozwoju mikrostruktury i ich za-
stosowanie do projektowania technologii produkcji zaawansowanych 
wysokowytrzymałych stali.

MACIEJ PIETRZYK O

219 Nanokompozyty poliuretanowe zawierajace grafen do akumulacji 
energii cieplnej. KINGA PIELICHOWSKA O

220 Elektrody funkcjonalne o odnawialnej i modyfikowanej powierzchni 
dla woltamperometrii. BOGUSŁAW BAŚ O

221 Badanie niestabilności i kryteriów ewolucji płaszczyzny Kirkendalla 
w układach dwu i wieloskładnikowych. BARTŁOMIEJ WIERZBA O

222
Wpływ odkształcenia plastycznego i orientacji krystalograficznej 
ziaren na elektrochemiczne zachowanie się aluminium i stopu AIMg2 
w mikro-skali.

HALINA KRAWIEC O

223
Opracowanie algorytmu odtwarzania rozkładu wielkości podkładek 
zarodkowania heterogenicznego w stopach heterofazowych w oparciu 
o model swobodnego wzrostu (Free-Growth).

JANUSZ LELITO O

224 Numeryczna i doświadczalna analiza przepływów cieczy heterofazo-
wych w oparciu o procesy występujace przy produkcji odlewów. JÓZEF SUCHY O

225
Badania mechanizmu oddziaływania produktów destrukcji termicznej 
spoiw na warstwę powierzchniową odlewów z żeliwa wysokojakościo-
wego.

MARIUSZ HOLTZER O

226

Ewolucja struktury i własności mechanicznych trudnoodkształcalnych 
stopów lekkich walcowanych w warunkach cyklicznej zmiany drogi 
odkształcenia z geometrycznie ograniczoną strefą plastycznego pły-
nięcia.

WŁODZIMIERZ BOCH-
NIAK O

227 Kompleksowe badania dotyczące nowych matrtiałów hybrydowych na 
bazie TiO2 i BiVo4 modyfikowanych związkami analizryny. JUSTYNA MECH O

228 Materiały kompozytowe dla optoelektroniki molekularnej KONRAD SZACIŁOWSKI O

Projekty badawcze
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229
Odporne na osadzanie węgla oraz siarkę materiały anodowe dla sta-
łotlenkowych ogniw paliwowych typu SOFC zasilanych gazem synte-
zowym.

KUN ZHENG O

230
NIekonwencjonalne, nieliniowe i dynamiczne warunki odkształcenia 
austenitu jako sposób kształtowania morfologii produktów jego prze-
miany

KRZYSZTOF MUSZKA O

231

Optymalizacja własności materiałów z układu Ni-Al na powłoki typu 
Bond Coat stosowane w Zaroodpornych systemach ochronnych typu 
TBC (Thermal Barier Coating) metodami inzynierii składu i powierzch-
ni.

JERZY JEDLIŃSKI O

232 Advanced Technologies for the Profduction of Cement and Clean Ag-
gregates from Construction and Demolition Waste Jan Deja O

233 Nanostructured energy – harvesting thermoelectrics based on MG2Si Elżbieta Godlewska O

234 Accelerated Metallurgy – the accelerated discovery of alloy formula-
tions using combinatorial principles Elżbieta Godlewska O

235 Accelerated Metallurgy – the accelerated discovery of alloy formula-
tions using combinatorial principles Jarosław Nęcki O

236
Innovative Materials solutions for transport, energy and biomedical 
sectors by strengthening and enhancing research dynamics of KMM-
-VIN 

Aleksandra Czyrska-File-
monowicz O

237 PRedictive  reasoning and multi-source fusion empowering AntiCipa-
tion of attacks and Terrorist actions In Urban EnVironments Marek Natkaniec O

238
Materiały o specjalnych właściwościach, wytwarzane z wykorzysta-
niem indukowanej odkształceniem nanostruktury wielowarstwowej 
w obecności cząstek faz obcych.

JANUSZ MAJTA O

239

Opracowanie wielkoskalowego modelu rekrystalizacji, zachodzącej 
w cienkich drutach z biozgodnych stopów Mg podczas ciągnienia 
w podwyższonej temperaturze dla srednic drutów, porównywalnych 
z wielkością ziarna mikrostruktury.

ANDRIY MILENIN O

240 Wykorzystanie metod informatyki do wspomagania projektowania 
technologii i kontroli przebiegu procesów przemysłowych MIROSŁAW GŁOWACKI O

241
Charakterystyka mikro- i nanostruktury nanowłókien polimerowych 
technikami zaawansowanej mikroskopii elektronowej i tomogra-
fii elektronowej

ALEKSANDRA CZYRSKA-
-FILEMONOWICZ O

242 Badania plastometryczne odkształcalności stali Fe-0,85Mo-0,65Si-
-1,4C otrzymanej metodą metalurgii proszków PIOTR NIKIEL O
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243 Wstrzykiwalne i wszczepialne biomateriały wzbogacone w sferyczne 
mikro/nanonośniki leków przeznaczone do leczenia chorób kości ELŻBIETA PAMUŁA O

244 Właściwości strukturalne i elektryczne kompozytów na osnowie tetra-
gonalnego ditlenku cyrkonu MIECZYSŁAW RĘKAS O

245 Otrzymywanie i charzkterystyka kompozytów poliuretaowych o wła-
ściwościach samoregenerujących zawierających włókna węglowe. PIOTR SZATKOWSKI O

246 Szkliste nośniki miedzi i cynku jako potencjalne fungicydy glebowe. JUSTYNA SUŁKOWSKA O

247 Termoelektryczne materiały gradientowe. KAMILA JANUSZKO O

248
Sterownie procesem krystalizacji powłoki cynkowej w aspekcie opty-
malizacji technologii jej wytwarzania na powierzchni wyrobów ze 
stopów zelazo-wegiel.

DARIUSZ KOPYCIŃSKI O

249 Mechanizmy zmian struktury i kształtowanie własności polikryształów 
i monokryształów metali i stopów metali nieżelaznych MARIA RICHERT O

250
Korelacja pomiędzy własciwosciami strukturalnymi i transportowymi 
w materiałach o przewodnictwie tlenowym,protonowym oraz jo-
nów lit.

KONRAD ŚWIERCZEK O

251 Elektrolit stały dla nowej generacji ogniw litowych typu all-solid-sta-
te. WOJCIECH ZAJĄC O

252 Badanie skłonności do pęknięć oraz własności mechanicznych połą-
czeń spawanych stali 7CrMoVTiB10-10 (T24) w obecności wodoru 

KRZYSZTOF PAŃCIKIE-
WICZ O

253 Wymywalność metali ciężkich z materiałów budowlanych, JAN DEJA O

254 Materiały funkcjonalne do zastosowań w energetyce i ochronie środo-
wiska. MARTA RADECKA O

255
Struktura defektów i własności transportowe związków o złożonej 
strukturze defektów w warunkach bliskich inwersji zdefektowania 
dom dominującego 

ZBIGNIEW GRZESIK O

256
Synteza i optymalizacja właściwości transportowych nowych materia-
łów termoelektrycznych na bazie Mg2Si do konwersji energii cieplnej 
na energięelektryczną

PAWEŁ NIERODA O

257 Struktura elektronowa i mechanizm przewodnictwa nanokompozytów 
tlenków metali w fotoelektrochemii MARTA RADECKA O

258 Modyfikowana szkło-ceramika z układu Li2O-Al2O3-SiO2 (LAS) KAROLINA ŁĄCZKA O

Projekty badawcze
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259
Elektrochemiczna analiza metabolizmu narkotyków i związków psy-
choaktywnych z zastosowaniem spektrometrii mas - krok w kierunku 
przewidywania toksyczności substancji

PRZEMYSŁAW MIELCZA-
REK O

260 Badania nad wykorzystaniem procesów samoorganizacji cząstek ko-
loidalnych w technologii ceramicznych tworzyw spiekanych. 

BARTŁOMIEJ WÓJTO-
WICZ O

261
Sterownie procesem krystalizacji powłoki cynkowej w aspekcie opty-
malizacji technologii jej wytwarzania na powierzchni wyrobów ze 
stopów zelazo-wegiel. 

DARIUSZ KOPYCIŃSKI O

262
Opracowanie teoretycznych podstaw rozwoju nowych,odlewanych 
stopów na osnowie Al-Zn o sterowanej strukturze i specjalnych wła-
sciwościach. 

WITOLD KRAJEWSKI O

263

Określenie próbek z AL oraz niektórych jego stopów na potrzeby ba-
dań krystalizacji metalu w Uniwersalnym symulatorze i Analizatorze 
procesów Metalurgicznych(UMSA)(Wplyw wielkości cząstek podłoża 
na rozkład gęstości ziaren w stopach metali).

BEATA GRACZ O

264 Opracowanie i ulepszeniemetodyki ujawniania ziaren w żeliwie sza-
rym.(Analiza ziaren pierwotnych w żeliwie szarym) JÓZEF DORULA O

265 Wpływ mikrostruktury na korozję stopów magnezu. IWONA KOT O

266
Zaprojektowanie stanowisk urzadzeń pomiarowych,wykonanie wstęp-
nych badań.(Oznaczenie właściwości termofizycznych wybranych 
materiałów w funkcji temperatury)

PAWEŁ KRAJEWSKI O

267

Opracowanie algorytmu rozwiązywania równań modelowych:opraco-
wanie optymalnej struktury danych:rozpoczęcie prac nad oprogramo-
waniem.(Wykorzystanie metody CALPHAD w modelowaniu kompute-
rowym procesu krystalizacji stopów metali)

MAREK WRÓBEL O

268
Identyfikacja nanostrukturalnych efektów generowanych w cyklicznie 
zmiennym schemacie deformacji na przykładzie czystego aluminium 
i jego stopupo odkształceniu metodą KoBo

KRZYSZTOF PIEŁA O

269 Perowskity z grupy Gd-Ba-Sr-Co-Fe z uporządkowaniem w podsieci 
A jako materiały dla ogniw paliwowych IT-SOFC. JANINA MOLENDA O

 2.3	Metalurgia
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1 Właściwości termodynamiczne ciekłych faz i relacje fazowe w ukła-
dach: Cu-Sb-Sn, Ag-Sn-Sb i Au-Sn-Sb Krzysztof Fitzner O

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

3 Rozwinięcie badań nad własnościami fizycznymi i chemicznycmi cie-
kłych żużli i metali domieszkowych związkami tytanu. ANDRZEJ ŁĘDZKI O

4 Modelowanie procesów metalurgicznych w ciągu technologicznym 
rafinacja pozapiecowa stali-COS JAN FALKUS O

5 Wybrane zagadnienia kucia dokładnego JAN SIŃCZAK Z

6 Modelowanie własności plastycznych w materiałach ultradrobnoziarni-
stych JANUSZ MAJTA Z

7 Modelowanie kinetyki reakcji utleniania i redukcji w układach wielofa-
zowych

MIROSŁAW KARBOWNI-
CZEK O

8 Studium procesu wydłużania tulei rurowych w walcarce skośnej 
typu alongator. JAN KAZANECKI O

9 Identyfikacja warunków brzegowych w zagadnieniach nagrzewania 
i chłodzenia materiałów TADEUSZ TELEJKO O

10 Inżynieria wytwarzania nowoczesnych wyrobów walcowanych płaskich 
i długich STANISŁAW TURCZYN O

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

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

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

14 Odzysk metali z materiałów odpadowych i złomów STANISŁAW MAŁECKI O

15 Analiza procesu spiekania i właściwości stopów z proszku Distaloy SA 
z dodatkiem boru i węgla

JOANNA KARWAN-BA-
CZEWSKA O

16
Algorytmy do tworzenia statystycznie reprezentacyjnych cyfrowych 
mikrostruktur do zastosowań w symulacjach o charakterze wieloska-
lowym.

ŁUKASZ MADEJ Z

Projekty badawcze
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17 Elektrochemiczna metoda otrzymywania kompozytów tlenek-meta-
l(stop) o wlasnościach magnetycznych IWONA DOBOSZ Z

18 Synteza nonocząsteczek złota oraz platyny z wykorzystaniem mikro-
systemów(mgr inż.Magdalena Luty -Błocho) KRZYSZTOF FITZNER Z

19 Badania płynięcia materiału w nowym procesie walcowania rur na 
zimno w walcarkach  pielgrzymkowych(mgr inż.Daniel Pociecha) WOJCIECH LIBURA Z

20
Opracowanie metody i oprogramowania do wyznaczania współczyn-
nika przejmowania ciepła w procesach chłodzenia metali za pomo-
ca płynów.

TADEUSZ TELEJKO O

21
Określenie parametrów technologii odzysku telluru z półproduktów 
oraz materiałów odpadowych towarzyszących procesowi produkcji 
miedzi w HM"Głogów" dec 0364/R/T02/2008/04

ANDRZEJ FITZKE Z

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

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

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

25 Opracowanie empirycznego modelu właściwości reologicznych cie-
kłych metali na przykładzie roztworów żelaza

MARTA KOROLCZUK-
-HEJNAK O

26

Opracowanie trójwymiarowego modelu i oprogramowania opartego 
o frontalne automaty komórkowe do modelowania rozwoju mikro-
struktury w procesie walcowania oraz cyfrowej reprezentacji materia-
łów

ŁUKASZ ŁACH O

27
Badania wpływu geometrii walcowanych monometalicznych rur obu-
stronnie żebrowanych ze spiralnym skręceniem wzdłużnych żeber 
wewnętrznych na proces przenikania ciepła

TADEUSZ TELEJKO Z

28 Minimalizacja zużycia paliwa w wielkim piecu poprzez sterowanie ilo-
ścią dodatków do dmuchu oraz jego parametrami MIKOŁAJ BERNASOWSKI Z

29
Nowa technologia wytwarzania wyrobów ciągnionych z zastosowa-
niem zmiennej drogi odkształcenia w urządzeniu KWC(kątowe wielo-
stopniowe ciągnienie

JANUSZ MAJTA Z

30 Numeryczne modelowanie zjawiska segregacji i pękania wlewka 
w końcowym etapie ciągłego odlewania stali ANDRIY MILENIN Z
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31 Właściwości termodynamiczne i równowagi fazowe w układzie Cu-Ag-
-Ga

DOMINIKA JENDRZEJ-
CZYK-HANDZLIK O

32
Badania przestrzennych stanów naprężenia i odkształcenia oraz 
sił walcowania w nowym procesie walcowania pielgrzymowego rur 
na zimno

JAN OSIKA O

33
Parametryzacja cech materiałowych  miedzi beztlenowej o zróżnico-
wanym stanie strukturalnym kształtowanym w procesie ciągłego odle-
wania

TADEUSZ KNYCH O

34
Badania doświadczalne nad procesem ciągnienia przewodów jezdnych 
z wykorzystaniem ciągadeł z polikrystalicznego diamentu syntetycz-
nego

TADEUSZ KNYCH O

35 Elektrochemiczna synteza nanometrycznych warstw półprzewodniko-
wych REMIGIUSZ KOWALIK O

36 Analiza mechanizmu współosadzania stopów kobaltu z platynowcami KRZYSZTOF MECH O

37
Badanie procesu walcowania asymetrycznego metali o sieci regularnej 
i heksagonalnej w aspekcie uzyskiwania struktury ultra- drobnoziarni-
stej.

KRZYSZTOF WIERZBA-
NOWSKI O

38 Property oriented design of hard constituent hardness and morpholo-
gy in continuously annealed/galvanized DP sheets Maciej Pietrzyk O

39 Accelerated Metallurgy – the accelerated discovery of alloy formula-
tions using combinatorial principles/ AccMet  Elżbieta Godlewska O

40 Accelerated Metallurgy – the accelerated discovery of alloy formula-
tions using combinatorial principles/ InGOS  Jarosław Nęcki O

41 Wpływ mikrostruktury i sposobów jej kształtowania na własności ma-
teriałów metalicznych. STANISŁAW DYMEK O

42 Zastosowanie nowych metod mikroskopii, tomografii i holografii elek-
tronowej w badaniach innowacyjnych materiałów metalicznych.

ALEKSANDRA CZYRSKA-
-FILEMONOWICZ O

43
Opracowanie narzędzia informatycznego do modelowania i optymali-
zacji procesów przeróbki plastycznej stopów Mg stosowanych w me-
dycynie.

ANDRIY MILENIN O

44
Wpływ odkształceń zbędnych na kinetykę procesu wydzieleniowego 
w procesach odkształcania na gorąco stali mikroskopowych o podwyż-
szonej wytrzymałości.

KRZYSZTOF MUSZKA O

45 Badania korozyjne stopów aluminium i ich połączeń wykonanych me-
todą zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny. IZABELA KALEMBA O
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46
Kształtowanie mikrostruktury i właściowści nowoczesnych materiałów 
konstrukcyjnych i stopów specjalnych w aspekcie ich wytwarzania 
i spajania.

ANNA ZIELIŃSKA-LIPIEC O

47 Zastosowanie dyfrakcyjnych metod rentgenowskich do badań mate-
riałów nano i drobnokrystalicznych i o silnie zdefektowanych sieciach. STANISŁAW SKRZYPEK O

48
Zastosowanie techniki metalurgii proszków do wytwarzania innowa-
cyjnych materiałów otrzymywanych w oparciu o stopy żelaza i metali 
nieżelaznych oraz badanie własności tych materiałów.

ANDRZEJ CIAŚ O

49 Opracowanie stanowiska do ciągnienia trudnoodkształcalnych stopów 
magnezu w podwyższonej temperaturze. PIOTR KUSTRA 2

50 Struktura i właściowści mechaniczne nowoczesnych wysokowytrzyma-
łych stopów Al-Li o niskiej gęstości.

JOANNA AUGUSTYN-PIE-
NIĄŻEK O

51 Zbadanie morfologii oraz ułamka objętości wydzieleń Inconel 718 
przy użyciu tomografii FIB/SEM.

ALEKSANDRA CZYRSKA-
-FILEMONOWICZ O

52

Optymalizacja własności materiałów z układu Ni-Al na powłoki typu 
Bond Coat stosowane w Zaroodpornych systemach ochronnych typu 
TBC (Thermal Barier Coating) metodami inżynierii składu i powierzch-
ni. 

JERZY JEDLIŃSKI O

53
Uogólnienie opisu dyfuzji w ciałach stałych; unifikacja metody dyfuzji 
wzajemnej i termodynamiki procesów nieodwracalnych dla projekto-
wania nowych materiałów.

MAREK DANIELEWSKI O

54 Nowe narzędzie w projektowaniu funkcjonalnych materiałów dla 
ogniw typu Li-ion. JANINA MOLENDA O

55 Advanced Technologies for the Profduction of Cement and Clean Ag-
gregates from Construction and Demolition Waste/ C2CA Jan Deja O

56 Smart grids materials technology/ Smart Grid Aleksandra Czyrska-File-
monowicz O

57 Fizyczne i analityczne modelowanie procesów kucia. JAN SIŃCZAK O

58 Generator cyfrowej reprezentacji struktur nanowarstwowych dla ko-
mercyjnych aplikacji numerycznych. KONRAD PERZYŃSKI O

59 Mikrostruktury i własności mechaniczne odkształcanych termo,mecha-
nicznie stali mikrostopowych i wielofazowych. JANUSZ MAJTA O

60 Recycling metali ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. STANISŁAW PIETRZYK O
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61
Synteza nanomateriałów tlenkowych przeznaczonych do budowy 
superkondensatorów stosowanych w systemach przeznaczonych do 
gromadzenia energii elektrycznej.

PIOTR HANDZLIK O

62 Wpływ warunko szybkiej krystalizacji na strukturę i własności sto-
pów lekkich HENRYK DYBIEC O

63 Kinetyka adsorpcji kompleksów chlorkowych Au,Pt,Pd na węglu ak-
tywnym. KRZYSZTOF FITZNER O

64 Właściwości termodynamiczne tlenu w ciekłych rozcieńczonych roz-
tworach na bazie srebra. BOGUSŁAW ONDERKA O

65
Analiza skutków rozdrobnienia składników strukturalnych w stopach 
aluminium 7N01(7005),2024 i 2219 na ich podatność do umocnienia 
wydzieleniowego podczas starzenia.

LUDWIK BŁAŻ O

66 Wieloskalowa metodologia 3D wyznaczania własności mechanicznych 
stali odkształcanej w ekstra-wysokich temperaturach MARCIN HOJNY O

67
Różne drogi zarodkowania metastabilnej fazy "beta bis" w utwar-
dzalnych wydzieleniowo stopach AlMgSi oraz ich wpływ na strukturę 
i własności

PIOTR OSUCH O

68 Property oriented design of hard constituent hardness and morpholo-
gy in continuously annealed/galvanized DP sheets Maciej Pietrzyk O

69
Badania mikrostrukturalnej korozji stopów TiAl6V4 i Ti12M05Zr w roz-
tworach fizjologicznych przy użyciu lokalnych technik elektrochemicz-
nych

Halina Krawiec O

70 Urządzenia elektroniki spinowej sterowane polem elektrycznym E-
-CONTROL Tomasz Stobiecki O

71 Modelowanie reakcji zachodzących podczas utylizacji materiałów od-
padowych

MIROSŁAW KARBOWNI-
CZEK O

72 Identyfikacja warunków radiacyjnej wymiany ciepła w zagadnieniach 
nagrzewania i chłodzenia materiałów ZBIGNIEW MALINOWSKI O

73 Przeróbka plastyczna kompozytów na osnowie metalowej umocnio-
nych kierunkowo STEFAN SZCZEPANIK O

74 Badanie i kształtowanie własnosci użytkowych nowoczesnych wyro-
bów walcowanych na gorąco i na zimno STANISŁAW TURCZYN O

75 Opracowanie modelu numerycznego procesu ciągłego odlewania spe-
cjalnych stopów magnezu wykorzystywanych w medycynie TOMASZ REC O
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76 Fotoelektrochemia tlenojodku bizmutu i sulfojodku antymonu-badania 
nad nowymi półprzewodnikami do zastosowań optoelektronicznych PRZEMYSŁAW KWOLEK O

77 Optymalizacja procesów chemicznej syntezy materiałów funkcjonal-
nych BOGUSŁAW ONDERKA O

78 Zaawansowane i specjalistyczne procesy w przetwórstwie metali i sto-
pów WOJCIECH LIBURA O

79 Badania wpływu technologii wytwarzania stopów AlZr na własności 
drutów przeznaczonych na cele elektryczne TADEUSZ KNYCH O

80 Badanie warunków syntezy cząstek Au-Pd typu "core-shell" w roztwo-
rach wodnych KRZYSZTOF FITZNER O

81 Charakterystyka mechaniczna cynku po dużych deformacjach pla-
stycznych i jej interpretacja strukturalna

WŁODZIMIERZ BOCH-
NIAK O

82
Optymalizacja rozkładu rzędów metody kwadratur różniczkowych 
sterowanego rzędu dla układów funkcji tworzących rozwiązania anali-
tyczne wybranych problemów przewodzenia ciepła.

PAWEŁ ŻAK O

 2.4	Inżynieria	biomedyczna

Lp. Temat Kierownik Status*

1

Zaawansowane metody analizy, rozpoznawania i rozumienia sygnałów 
biomedycznych dla potrzeb Społeczeństwa Informacyjnego w kon-
tekście rozwoju telemed. T2011r-Badanie relacji pomiędzy różnymi 
sposobami definiowania i implementacji automatycznego rozumienia 
sygnałów biomedycznych.

RYSZARD TADEUSIE-
WICZ O

2

Algorytmy optymalizacji dyskretnych procesów przemysłowych dużych 
rozmiarów oraz systemów obsługi sieci kolejkowych. -T.2011r-Klasyfi-
kacja zbiorów danych medycznych metodami statystyki matematycz-
nej.

WIESŁAW WAJS O

3
Badania nad opracowaniem materiałów kompozytowych złożonych 
z polimerów termoplastycznych modyfikowanych włóknami i nanoczą-
steczkami niemetalicznymi.

STANISŁAW BŁAŻEWICZ Z

4 Telemedyczny system nadzoru rehabilitacji człowieka ELIASZ KAŃTOCH O

5
Opracowanie metod szybkich pomiarów głównych parametrów wielo-
kanałowych układów scalonych przeznaczonych do rejestracji sygna-
łów

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

7 Lokalna dystrybucja oraz odpowiedź układu peptydowego mózgu na 
podanie i.c.v. wybranych narkotyków. Badania techniką DESI-MS. PIOTR SUDER O

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

9 Analiza fizyko-chemicznych i biologicznych właściwości nanoform wę-
gla przeznaczonych dla zastosowań medycznych. MARTA BŁAŻEWICZ O

10 Badania nad trwałością włóknistych kompozytów węglowo-ceramicz-
nych poddanych działaniu obciażeń cyklicznych. TERESA GUMUŁA O

11 Implanty polimerowe wspomagajace ukierunkowaną regenerację 
uszkodzonych nerwów obwodowych (kontynuacja badań). JADWIGA LASKA O

12 Nanokompozytowe materiały dla medycyny regeneracyjnej MARTA BŁAŻEWICZ Z

13 Badania nad opracowaniem kompozytów węgiel-węgiel zawierających 
nanocząsteczki ceramiczne STANISŁAW BŁAŻEWICZ Z

14 Opracowanie biomateriału kompozytowego włókno węglowo/polietero-
eeteroketon na implanty konstrukcyjne. STANISŁAW BŁAŻEWICZ Z

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

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

17
Badanie wybranych pierwiastków śladowych i biomekuł w glejowych 
nowotworach mózgu i ich otoczeniu w relacji do stopnia złośliwo-
ści guza.

MAREK LANKOSZ O

18 Biochemiczne podłoże zmian neurodegeneracyjnych w epileptycznym  
mózgu szczura. JOANNA CHWIEJ O

19
Badanie korelacji między strukturą szkeletu błonowego oraz przepusz-
czalności O2 i Na+/K+ czerwonych ciałek krwi pacjentów z nadciśnie-
niem.

MAGDALENA KACZMAR-
SKA O

20 System rozpoznawania i rozumienia obrazów medycznych. Temat 
2012 r - Baza danych wzorców medycznych dla choroby Downa. WIESŁAW WAJS O
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21 Szacowane niepewności anizotropii włókien mięśniowych lewej komory 
serca na podstawie obrazów tensora dyfuzji (DT-MRI). TOMASZ PIĘCIAK O

22 Detekcja i analiza obiektów w strumieniu video przy wykorzystaniu 
układów FPGA. MAREK GORGOŃ O

23 Reprogramowalny sterownik urządzenia ruchomego oparty na sprzę-
żeniu wizyjnym wykorzystujący algorytm śledzenia obiektu. MAREK GORGOŃ O

24 Wykorzystanie informacji 3D oraz obrazu termowizyjnego w zaawan-
sowanych systemach monitoringu wizyjnego. TOMASZ KRYJAK O

25 Telemedyczny system nadzoru rehabilitacji człowieka. ELIASZ KAŃTOCH O

26 Zastosowanie aptamerów w metastazie nowotworów prostaty – kwasy 
nukleinowe w celowanej terapii i diagnostyce Jerzy  Silberring O

27 Supersonic deposition of nano-structured surfaces Jan Krusiński O

28 Virtual Physiological Human: Sparing for Healthcare – a Rese-
arch Environment Marian Bubak O

Zaawansowane algorytmy informatyki kognitywnej i kryptografii. MAREK OGIELA

Ocena przydatności heterogenicznych środowisk obliczeniowych w za-
daniach detekcji i śledzenia obiektów. TOMASZ KRYJAK

Rozpoznawanie wzorców sygnałów akustycznych dla diagnostyki ma-
szyny synchronicznej. ADAM GŁOWACZ

Odporne metody statystyczne w estymacji tensorów dyfuzji mięśnia 
sercowego. TOMASZ PIĘCIAK

Telemedyczny system nadzoru rehabilitacji człowieka. ELIASZ KAŃTOCH

Projekty badawcze
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Wykorzystanie technik agregacji danych w przestrzennym modelowa-
niu i kognitywnej analizie zobrazowań tomografii komputerowej (TK) 
unaczynienia wieńcowego.

MIROSŁAW TRZUPEK

Implementacja zaawansowanych algorytmów analizy cech osób na 
platformie rekonfigurowalnej. MAREK GORGOŃ

 2.5	Geoinżynieria

Lp. Temat Kierownik Status*

1 Badanie zderzeń relatywistycznych hadronów i jonów w eksperymen-
cie STAR przy akceleratorze RHIC w BNL Mariusz Przybycień O

 3.0	Środowisko	i	zmiany	klimatyczne

Lp. Temat Kierownik Status*

1 Historyczna i współczesna transformacja punktowych i obszarowych 
źródeł zanieczyszczeń. DARIUSZ CISZEWSKI O

 3.1	Inżynieria	środowiska

Lp. Temat Kierownik Status*

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

URSZULA ALEKSANDER-
-KWATERCZAK O

2 Wykorzystanie metod przeróbczych w inżynierii środowiska w zakresie 
ochrony wód, powietrza i utylizacji odpadów. 4 zad.

STANISŁAWA SANAK-RY-
DLEWSKA Z

3
Wykorzystanie zintegrowanych systemów i metod pomiarowych do 
oceny stanu technicznego oraz bezpieczeństwa obiektów budowlanych 
i inżynierskich.

ALEKSANDER WODYŃ-
SKI O

4 Systemowe rozwiązania z zakrsu inżynierii środowiska. MARIAN MAZUR O

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

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

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

BRONISŁAW BARCHAŃ-
SKI O

8 Badania fizykochemiczne wód zbiornika "Machów" powstałego po re-
kultywacji wyrobiska kopalni siarki :Machów"Etap I

JOLANTA MARCINIAK-
-KOWALSKA Z

9

Charakterystyka terenów ujętych w programie NATURA 2000 w Ma-
łopolsce i na Podkarpaciu .Dokumentacja złóż kruszyw naturalnych 
w dolinie Raby. Analiza typowych modeli budowy geologicznej złóż 
kruszyw naturalnych w dolinach rzecznych na podstawie dokumentacji 
archiwalnych.Etap I.

WIKTORIA SOBCZYK O

10
Możliwości wykorzystania odpadów z przeróbki węgla oraz odpadów 
organiczno-mineralnych do produkcji paliw alternatywnych oraz nawo-
zów.Etap I.

JOLANTA MARCINIAK-
-KOWALSKA O

11

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

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

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

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

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

16 Pomiary liczby i wielkości cząstek stałych w powietrzu miejskim z wy-
korzystaniem metody optoelektrycznej. MARIAN MAZUR O

17 Rozpoznanie zmienności stężeń substancji zanieczyszczających 
gazy dlotowe. MARIAN MAZUR O

18 Zmiany właściwosci utworów glebowych wprowadzone na alkaliczne 
odpady posodowe. JOANNA URBAŃSKA O

19 Określenie warunków stosowania techniki strzelniczej w budownictwie-
,uwzględniających zapobieganie zagrożeniom środowiska PAWEŁ BATKO Z

20 Metoda oceny możliwości prowadzenia odkrywkowej działalności gór-
niczej oddziałującej na obszary Natura 2000

ZBIGNIEW KASZTELE-
WICZ Z

Projekty badawcze
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21 Formalno-finansowy model realizacji procesu rewitalizacji w regio-
nach górniczych. ANNA OSTRĘGA O

22
Wpływ zabiegów rekultywacyjnych na mobilność ołowiu, cynku, kad-
mu i arsenu w glebach zdegradowanych przez górnictwo i hutnictwo 
cynkowo-ołowiowe na Gó

TOMASZ BAJDA O

23 Wykorzystanie metod geostatystycznych do przygotowania i analizy 
danych PSInSAR. ANDRZEJ LEŚNIAK Z

24
Wykorzystanie wybranych metod analizy szeregów czasowych do ilo-
ściowego rozpoznania charakteru czasowej zmienności podstawowych 
parametrów pracy oczys

ADAM WALANUS Z

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

26 Potencjał tworzenia sie lotnych halogenowych organicznych produktów 
chlorowania w systemach dystrybucji wody.

AGNIESZKA WŁODYKA-
-BERGIER Z

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

30 Główne determinaty wzrostu gospodarczego w Polsce w latach 2000-
2009 ŁUKASZ LACH O

31 A Full Techno-Economic Analysis for Industrial Co2 Storage/ SiteCHAR Stanisław Nagy O

32 Numeryczna analiza stateczności składowisk odpadów. JUSTYNA ADAMCZYK O

33 Analiza możliwości wykorzystania odpadów z termicznego przekształ-
cenia komunalnych osadów ściekowych. ZBIGNIEW PIOTROWSKI O

34
Ocena możliwości zastosowania odpadów energetycznych jako skład-
ników materiałów termoizolacyjnych lub wiążących w podwyższo-
nej temperaturze.

MACIEJ MAZURKIEWICZ O

35 Ocena własciwości filtracyjnych gruntów ilastych na podstawie prze-
biegu konsolidacji w warunkach stałego obciążenia. HENRYK WOŹNIAK O

36
Opracowanie procedury przetwarzania satelitarnych danych polaryme-
trycznych w celu identyfikacji obszarów gwałtownych osuwisk w połu-
dniowej Polsce. 

JACEK STRZELCZYK O

Projekty badawcze
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37 Badanie wodoprzepuszczalności zapór ziemnych LESZEK OPYRCHAŁ O

38 Ocena dynamiki procesów bioremediacji terenów zanieczyszczonych 
związkami ropopochodnymi TADEUSZ GOŁDA O

39 A Full Techno-Economic Analysis for Industrial Co2 Storage Stanisław Nagy O

40
Długoterminowe przemiany wietrzeniowe odpadów elektrownianych 
i wpływ tych procesów na ruchliwość pierwiastków śladowych zawar-
tych w odpadach.

EWA KMIECIK O

41 Ocena możliwosci stosowania wentylacji wzdłuznej w długich tunelach 
drogowych.

NATALIA SCHMIDT-PO-
LOŃCZYK O

42 Migracja zanieczyszczeń organicznych na obszarze Zakładów Chemicz-
nych ,,Zachem" w Bydgoszczy. JACEK MOTYKA O

43 Modelowanie emisji biogennych lotnych związaków organicznych. MARIAN MAZUR O

44 Potencjał tworzenia się kwasów halogenooctowyc w systemach dystry-
bucji wody 

STANISŁAW GRUSZ-
CZYŃSKI O

45 Zastosowanie metod termowizji w ocenie zjawisk filtracji w zaporach 
ziemnych i ich otoczeniu LESZEK OPYRCHAŁ O

 3.2	Ochrona	środowiska

KB Temat Kierownik Status*

1 Ocena wielkości wymiany dwutlenku węgla między atmosferą, ekosys-
temami lądowymi i wodnymi na obszarze zurbanizowanym Krakowa Mirosław Zimnoch O

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

3 Próba oceny możliwości Lokowania w formacjach geologicznych CO2 
pozyskanego w procesie spalania węgla.

BRONISŁAW BARCHAŃ-
SKI Z

4 Badanie spalania gazu ziemnego z niskoazotowym utleniaczem ZOFIA KALICKA Z

5
Racjonalna gospodarka zasobami wodnymi na obszarach naturalnych 
oraz poddanych antropopresji, z uwzględnieniem ekosystemów zwią-
zanych z wodami podziemnymi

JADWIGA SZCZEPAŃ-
SKA-PLEWA O

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

Projekty badawcze
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7 Modelowanie biodynamicznego układu narzędzie ręczne -kończyna 
górna człowieka ROBERT BARAŃSKI O

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

9
Badanie właściwości geochemicznych osadów jeziora Wigry oraz ich 
zanieczyszczenia metalami ciężkimi ze szczególnym uwzględnie-
niem ołowiu.

ANNA KOSTKA O

10
Określenie mobilności metali ciężkich w osadach i glebach terenów 
mokradłowych oraz stopnia ich bioakumulacji w roślinach w doli-
nie Matylda.

DARIUSZ CISZEWSKI O

11 Zastosowanie technik chemometrii do analizy wyników badań w geo-
chemii środowiska.

EDELTRAUDA HELIOS-
-RYBICKA O

12 Badania właściwości reologicznych ciekłych mas ceramicznych wytwo-
rzonych na bazie spoiw koloidalnych nowej generacji. JOANNA KOLCZYK O

13
Kinetyka sorpcji i kinetyka odkształceń węgla w procesie CO2-ECBM 
enhanced coal bed methane recovery)-badania laboratoryjne na prób-
kach monolitycznych

KATARZYNA CZERW O

14 Nowe  rozwiązania materiałowe przegród warstwowych w projektowa-
niu zabezpieczeń  wibroakustycznych maszyn i urządzeń JAN SIKORA O

15
Zastosowanie hetrogenicznych kompozycji elastomerowych na podłożu 
stalowym w rozwiązaniach konstrukcyjnych zabezpieczeń wibroaku-
stycznych dec 0048/R/T02/2008/04

JAN SIKORA Z

16 Projekt zintegrowanego systemu monitoringu akustycznego z automa-
tyczną detekcją źródeł zaklóceń WOJCIECH BATKO O

17
Ocena szkodliwości materiałów stosowanych w odlewnictwie podda-
nych działaniu wysokiej temperatury w celu zmniejszenia zanieczysz-
czenia środowiskai poprawy warunków pracy.

MARIUSZ HOLTZER O

18 Badania wpływu hałasu infradźwiękowego na człowieka CEZARY KASPRZAK O

19 Rozpoznawanie obrazów akustycznych w monitoringu środowiska 
i technice MACIEJ KŁACZYŃSKI O

20 Analiza przydatności nowych idei diagnostycznych  w budowie syste-
mów monitorujących                  Nr N N504 403835 WOJCIECH BATKO Z

21 Przestrzenno-czasowa analiza zmienności składu chemicznego wód 
leczniczych rejonu Buska-Zdroju. KATARZYNA WĄTOR O
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22
Zapis holoceńskich zmian klimatycznych w torfowisku Puścizna Wielka 
w świetle analiz dendrochronologicznych,palinologicznych i geologicz-
nych.

MAREK KRĄPIEC O

23
Remobilizacja ołowiu w środowisku pod wpływem kwasu glukozowego 
w wyniku rozpuszczania piromorfitu Pb5(P04)3CL przez bakterie Pseu-
domonas putida.

MACIEJ MANECKI O

24 Ocena intensywności procesu denitryfikacji w wo-  dach podziemnych.                                 
N N525 2058 33. ANNA ŻUREK Z

25 Remobilizacja Pb w środowisku w wyniku rozpuszczania piromorfitu 
Pb5(PO4)3Cl w obecności bakterii. N N307 101535 MACIEJ MANECKI Z

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

27
Opracowanie i weryfikacja metodyki likwidacji zagrożenia ujęć  wód 
podziemnych zanieczyszczonych trichloroetenem (TCE) i tetrachloro-
etenem (PCE).

TADEUSZ SZKLARCZYK O

28
Długookresowa migracja metali ciężkich i jej wpływ  na środowisko 
wodne w wybranych subsystemach silnie zanieczyszczonych do-
lin rzecznych.

DARIUSZ CISZEWSKI Z

29 Materiały ceramiczne dla neutralizacji skażeń środowiska glebowego. IRENA WACŁAWSKA Z

30
Opracowanie zintegrowanego systemu otworowych wymienników cie-
pła i kolektorów słonecznych w aspekcie poprawy efektywności gospo-
darowania ciepłem w górotworze.

TOMASZ ŚLIWA O

31 Analityka pozostałości produktów farmaceutycznych i innych nowopo-
jawiajacych się zanieczyszczeń w ściekach komunalnych. JANUSZ GOŁAŚ O

32 Analiza możliwosci ograniczenia emisji rteci z procesów energoche-
micznego przetwórstwa wegla. JANUSZ GOŁAŚ O

33
Badanie poziomu i przestrzennego rozkładu zanieczyszczeń niektóry-
mi radionukleidami i pierwiastkami ciężkimi w ekosystemie Głównego 
Grzbietu Karpat Fliszowych na obszarze Polski.

BARBARA KUBICA O

34
Określenie szybkości sedymentacji oraz zbadanie wpływu niektórych 
jonów na proces sorpcji i desorpcji gamma radionukleidu 137 Cs 
w osadach dennych pobranych ze Zbiornika Dobczyckiego.

BARBARA KUBICA O

35
Opracowanie metody datowania wód podziemnych z wykorzystaniem 
środowiskowych znaczników gazowych (SF5CF3, SF6, CFC-12, CFC-
13).

KAZIMIERZ RÓŻAŃSKI O
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36

Oszacowanie bilansu wodoru w atmosferze Polski Południowej na 
podstawie danych pochodzących z pomiarów stężenia i składu izotopo-
wego wodoru na Kasprowym Wierchu, Krakowie i wybranych punktach 
Podhala i Górnego Śląska.

JAROSŁAW NĘCKI O

37 Earth observation for monitoring and assessment of the environmental 
impact of energy use Artur Wyrwa O

38 Spalanie gazu propan-butan przy pomocy stałych nośników tlenowych. ZOFIA KALICKA O

39 Technologia węgla i procesy sorpcji w aspekcie ochrony środowiska. JANUSZ GOŁAŚ O

40 Metody eksploracji wiedzy dla wybranych danych środowiskowych. MONIKA CHUCHRO O

41 Wpływ wybranych substancji toksycznych na mikroorganizmy glebo-
we. ANNA KOSTKA O

42 Testowanie biologicznych metod usuwania związków zawierających 
cyjanki oraz wymywania metali ciężkich z wód i osadów rzecznych.

EDELTRAUDA HELIOS-
-RYBICKA O

43 Ocena wielkości wymiany CO2 między atmosferą, ekosystemami lądo-
wymi i wodnymi na obszarze zurbanizowanym Krakowa Mirosław Zimnoch O

44 Assessment of the quality of the environment in the V4 Countries Slavka Gałaś O

45 Biocompatability of Carbon nanoparticles with tissues of the neuromu-
scular system Stanisław Błażewicz O

46 Urbanflood Witold Marton-Domeyko O

47
Analiza procesu spalania gazu ziemnego w atmosferach modyfikowa-
nych z użyciem palnika kinetycznego-dyfuzyjnego z centralnym dopro-
wadzeniam CO2

WOJCIECH JERZAK O

48 Geomorfologiczne, hydrogeologiczne i hydrochemiczne kryteria oceny 
funkcjonowania strefy hyporeicznej rzek zanieczyszczonych. DARIUSZ CISZEWSKI O

49 Analiza i ocena chemometryczna stanu zanieczyszczenia rzeki Kłodnicy 
i jej dopływów. AGNIESZKA GIELAR O

50 Zmienność czasowa i przestrzenna podtlenku azotu w atmosferze po-
łudniowej Polski: oszacowanie regionalnych stężeń oraz strumieni N2O MICHAŁ GAŁKOWSKI O

51 Dobór probabilistycznych formalizmów modelowych dla potrzeb zarzą-
dzania klimatem akustycznym WOJCIECH BATKO O

52 Estymacja przedziałów ufności wskaźników zagrożeń hałasowych śro-
dowiska BARTŁOMIEJ STĘPIEŃ O
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53 Analiza  niepewności w modelowaniu akustycznym wnętrz DOMINIK MLECZKO O

54 Synteza i charakterystyka węglanowego hydroksylpiromorfitu 
Pb5(PO4)OH. MACIEJ MANECKI O

55
Holoceńskie zmiany klimatyczne na podstawie analizy dendrochronolo-
gicznej subfosylnego  drewna sosnowego z wybranych torfowisk Polski 
NW. 

JOANNA BARNIAK O

56 Procedura analizy ryzyka jako narzędzie identyfikacji środowiskowych 
zagrożeń zdrowia. AGNIESZKA GRUSZECKA O

57 Specjacja rtęci odlotowych emitowanych w procesach spalania wegli 
energetycznych. JANUSZ GOŁAŚ O

 3.3	Gospodarka	surowcami	i	odpadami

Lp. Temat Kierownik Status*

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

JOLANTA MARCINIAK-
-KOWALSKA O

2 Wybrane problemy ekonomiki zarzadzania i modelowania procesów 
oraz likwidacji składowisk odpadów w przemyśle wydobywczym. ROMAN MAGDA O

3 Zarządzanie i efektywność w przemyśle górniczym. Etap II ZDZISŁAW GAŁAŚ O

4 Metody diagnostyki środowiska oraz sposoby ograniczania zagrożeń 
odpadami. Etap II MACIEJ MAZURKIEWICZ O

5
Metody modyfikacji odpadów poflotacyjnych z przeróbki rud cynkowo-
-ołowiowych z Zakładów Górniczno-Hutniczych ,,Bolesław" w Bukow-
nie.

AGNIESZKA GRUSZECKA O

6 Badania czynników warunkujacych prawidłowy przebieg procesu grud-
kowania pyłów poregeneracyjnych. JADWIGA KAMIŃSKA O

7
Badania struktury i wybranych własciwości warstw wieloskładnikowych 
a-SiCxNyH osadzanych metodą PACVD na stalach chromowo-niklo-
wych.

DOMINIK KASPRZYK O

8 Modyfikacja szkła wodnego pod kątem poprawy wybijalności i zdolno-
ści do regeneracji sypkiej masy z jego udziałem. ANGELIKA KMITA O
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9 Badania żużli z instalacji wysokotemperaturowego zgazowania węgla 
w aspekcie ich wykorzystania w technologiach górniczych. MACIEJ MAZURKIEWICZ O

10
Badania mechanizmu wielokrotnej regeneracji osnowy odzyskiwanej 
w zakresie niskiej i normalnej temperatury obróbki regeneracyjnej 
z trudno regenerują

RAFAŁ DAŃKO Z

11 Mining and mineral processing waste management innovation network Anna Ostręga O

12 Holistic management  of brownfield regeneration/ HOMBRE  Grzegorz Malina O

13
Efekt segregacji chromu,niklu i węgla na morfologię ferrytu delta.
(Morfologia ferrytu delta w staliwach o strukturze ausstenicznej i fer-
rytyczno-austenicznej.)

PAULINA MALATYŃSKA O

14 Gospodarka kwaśnymi odpadami górniczymi. ELŻBIETA JAROSZ-
-KRZEMIŃSKA O

15 Mining and mineral processing waste management innovation network Anna Ostręga O

 3.4	Zrównoważony	rozwój

Lp. Temat Kierownik Status*

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

KRYSTIAN PYKA O

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

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

BRONISŁAW BARCHAŃ-
SKI O

4 Wybrane elementy budowy geologicznej Niecki Nidziańskiej i ich zna-
czenie dla zachowania georóżnorodności i rozwoju regionu. MAREK DOKTOR O

5
Technologia biochemicznej remediacji i magazynowania wód po-
wierzchniowych w podziemnych strukturach hydrogeologicznych dla 
ujęć komunalnych wód w dolinach.

JADWIGA SZCZEPAŃ-
SKA-PLEWA O
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6 Public energy alternatives-sustainable energy strategies as a chance 
for regional development Tadeusz Uhl O

7 Sustainable and efficient Energy for Rural Region Wojciech Górecki O

8 Advancing Sustainable In Situ Remediation for Contaminated Land and 
Groundwater/ ADVOCATE Grzegorz Malina O

9 MSc  Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems / SE-
LECT Wojciech  Suwała O

10 Wykorzystanie GIS w zarządzaniu ryzykiem środowiskowym. SLAVKA GAŁAŚ O

11 Ochrona złóż kopalin w gospodarce przestrzennej na przykładzie wy-
branych gmin wojwództwa małopolskiego. SLAVKA GAŁAŚ O

12 Sustainable and efficient Energy for Rural Region Wojciech Górecki O

13 Intelligent Information System Supporting Observation, Searching and 
Detection for Security of Citizens in Urban Environment Andrzej Dziech O

14 Advancing Sustainable In Situ Remediation for Contaminated Land 
and Groundwater Grzegorz Malina O

 4.0	Energia	i	jej	zasoby

Lp. Temat Kierownik Status*

1
Facjalno-strukturalne uwarunkowania akumulacji weglowodorów 
dolomitu głównego (Ca2) w granicznej strefie platformy węglanowej 
w obszarze Gorzow - Pniewy.

ROMAN SEMYRKA O

 4.1	Technologie	energetyczne

Lp. Temat Kierownik Status*

1 Analiza perspektyw poszukiwawczych za złożami gazu ziemnego 
w utworach formacji dolnego permu na Niżu  Polskim. WOJCIECH GÓRECKI O

2 Analiza zjawisk termodynamicznych oraz transportu masy,pędu i cie-
pła w zaawansowanych systemach energetycznych.cał.2014 JANUSZ SZMYD O

3 Zagadnienia fizyczne i systemowe energetyki jądrowej. STEFAN TACZANOWSKI O

4 Metody doskonalenia efektywnosci procesów i technologii energetycz-
nych. JAN GÓRSKI O

5 Analiza transportu masy,pędu i energii w układzie SOFC z wewnętrz-
nym reformerem. GRZEGORZ BRUS O
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6 Napędy małej mocy do zasilania bezzałogowych środków latających 
z wykorzystaniem ogniw paliwowych. MAGDALENA DUDEK O

7
Analiza eksperymentalna procesów konwekcyjnych z wykorzystaniem 
mwtod:Particale Umage Velocimetry(PIV),Particale Image Thermome-
try(PIT) PROMOTORSKI

JANUSZ SZMYD O

8 Biomethane as Alternative Source for Transport and Energy Renais-
sance Maciej Mazurkiewicz O

9
Górna granica procesu generowania gazu z węgli kopalnych o różnym 
stopniu przeobrażenia oraz ocena ich potencjału węglowodorowego za 
pomocą pirolizy wodnej

 Maciej Kotarba O

10 Lead-cooled European Advanced Demonstration Reactor/ LEADER  Jerzy Cetnar O

11 Nuclear data – action 2: nuclear data experiments and techniques/ 
NUDATA_Exper GRT_56  Wladyslaw Pohorecki O

12 Advanced High-Temperature Reactors for Cogeneration of Heat and 
Electricity R&D/ ARCHER Jerzy Cetnar O

13 Fast Reactor Experiments for hYbryd Applications/ FREYA Jerzy Cetnar O

14 Energy System Analysis Agency Wojciech Suwała O

15 Development of a Coal Gasification Technology For High-Efficiency 
Fuel and Power Production Janusz Gołaś O

16 Innovative Nuclear Experimental  Platform  & Training / INEPT Mariusz Kopeć O

17 PhD School  Clean Coal Technology Teresa Grzybek O

18 ICT Solutions for Active Distribution Networks and Customer Interac-
tion /INSTINCT Jerzy Nabielec O

19 Advanced near zero emission Coal fired Power Plant /ACoPP Aleksandra Czyrska-File-
monowicz O

20 New Materials for Energy Systems /NewMat  Aleksandra Czyrska-Fi-
lemonowicz O

21 Electric Energy Storage Adam Piłat O

22 Controllable and Intelligent  Power Components /CIPOWER Zbigniew Hanzelka O
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23 Advanced High-Temperature Reactors for Cogeneration of Heat and 
Electricity R&D/ ARCHER Jerzy Cetnar O

24 Multiscale Applications on European e-Infrastructures Marian Bubak O

25 Fast Reactor Experiments for hYbryd Applications Jerzy Cetnar O

26 Zastosowanie optycznych metod pomiarowych transportu masy i cie-
pła w różnorodnych geometriach pomiarowych. REMIGIUSZ NOWAK O

 4.2	Odnawialne	źródła	energii

Lp. Temat Kierownik Status*

1
Ocena krajowych zasobów energii odnawialnej i ich efektywnego 
wykorzystania w aspekcie ochrony środowiska. Budowa stanowiska 
badawczego. 

IRENEUSZ SOLIŃSKI Z

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

3
Analiza możliwości zagospodarowaniawód geotermalnych Zapadliska 
Przedkarpackiego do celów balneoterapeutycznych i rekreacyjnych 
oraz ciepłowniczych.

WOJCIECH STRZETELSKI Z

4 Analiza możliwości wykorzystania wód termalnych z obszaru Niżu Pol-
skiego do celów balneologicznych i rekreacyjnych. N N525 169135. MIROSŁAW JANOWSKI Z

5

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

Wojciech Górecki O

6
Badania nad wykorzystaniem hybrydowych,wiatrowo-gazowych elek-
trowni stabilizujących dostawę energii elektrycznej do operatora syste-
mu elektroenergetycznego.

IRENEUSZ SOLIŃSKI O

7

Ocena możliwości zagospodarowania energii geotermalnej uzyskanej 
z nieczynnych otworów wiertniczych do celów balneologicznych, cie-
płowniczych oraz do produkcji energii elektrycznej na obszarze Zapa-
dliska Przedkarpackiego.

WOJCIECH GÓRECKI O

8
Analiza i ocena możliwości produkcji energii elektrycznej przy wyko-
rzystaniu energii cieplnej zakumulowanej w wodach geotermalnych na 
obszarze województwa Małopolskiego.

WOJCIECH STRZETELSKI O

9 Biomethane as Alternative Source for Transport and Energy Renais-
sance Maciej Mazurkiewicz O
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10

"Analiza i ocena zasobów wód i energii geotermalnej  
oraz stref perspektywicznych na obszarze transgranicznym Karpat 
wschodnich oraz ich wykorzystanie w sektorze energetycznym dla ce-
lów technologicznych, w rolnictwie, balneoterapii i rekreacji"

Wojciech Górecki O

11
Analiza możliwości pozyskiwania i wykorzystania energii geoter-
malnej w warunkach polskich w sposób konwencjonalny i alter-
natywny. 

MICHAŁ STEFANIUK O

 5.1	Technologie	górnicze	

Lp. Temat Kierownik Status*

1
Ograniczenie zagrożeń i skutków działalności górniczej w oparciuo 
badania geomechaniczne.   (w 2009r - 6 zad.), (w 2010r - 6 zad.)
(2011r-8zad.)

TADEUSZ MAJCHERCZYK O

2 Prognozowanie i zwalczanie zagrożeń w górnictwie. (w 2009r - 
4 zad.); (w 2010r-6 zad.), (w 2011r - 4 zad.) ANDRZEJ ZORYCHTA O

3 Badania stateczności wyrobisk.  ( 2009r - 3 zad.), (w 2011r - 4 zad.) WALDEMAR KORZE-
NIOWSKI O

4 Zwalczanie zagrożenia temperaturowego i metanowego w wyrobi-
skach górniczych. NIKODEM SZLĄZAK O

5 Optymalizacja systemów klimatyzacji przemysłowej. NIKODEM SZLĄZAK O

6
Rozwiązywanie aktualnych uwarunkowań technologicznych, sozolo-
gicznych i projektowych w górnictwie odkrywkowym i geoinżynierii. 
2011r - 6 zad.

ZBIGNIEW KASZTELE-
WICZ O

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

8
Opracowanie technologii ujmowania niskometanowych mieszanin ga-
zów w procesach odmetanowania pokładów w kopalniach węgla oraz 
ich utylizacji.

STANISŁAW NAWRAT O

9 Doskonalenie metod monitoringu i prognozowania skutków podziem-
nej eksploatacji złóż kopalin użytecznych.

RYSZARD HEJMANOW-
SKI Z

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

11

Optymalizacja funkcji celu określającej koszty zwałowania na zwa-
łowisku zewnętrznym;optymalizacja funkcji celu określającej koszty 
zwałowania na przedpolu frontu zwałowego;Optymalizacja funkcji celu 
określającej koszty zwałowania w wyrobisku końcowym.Etap I

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

13 Metoda dostosowania wielkości produkcji kruszyw żwirowych do struk-
tury popytu.Etap I. DOROTA ŁOCHAŃSKA O

14 Metodyka kompleksowego szacowania ryzyka szkody na zdrowiu pra-
cowników na wybranych górniczych stanowiskach pracy.Etap I

DAGMARA NOWAK-SEN-
DEROWSKA O

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

16
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 Z

17 Ocena jakości pracy chłodziarek bezpośredniego działania typoszeregu 
TS.Etap I RAFAŁ ŁUCZAK Z

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

19
Wpływ geometrii pręta obudowy kotwiowej na przejmowanie obcią-
żeń dynamicznych w aspekcie utrzymania stateczności wyrobisk po 
wstrząsach niskoenergetycznych.Etap I.

KRZYSZTOF SKRZYP-
KOWSKI O

20 Analiza właściwości chemicznych oraz ocena toksyczności cieczy 
szczelinujacych w aspekcie neutralizacji ich szkodliwości. ALEKSANDRA JAMROZIK O

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

22
Badania aerologiczne i termiczne składowisk odpadów kopalnianych 
celem prognozowania rozwoju ognisk samozagrzewania oraz możliwo-
ści ich likwidacji

STANISŁAW WASILEW-
SKI Z

23 Ocena schematów obudowy i skuteczności projektowania wyrobisk 
korytarzowych w kpalniach węgla kamiennego. TADEUSZ MAJCHERCZYK O

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

25

Badania obciążeń wyrobisk przyścianowych przy eksploatacji pokładu 
węgla o małej miąższości na podstawie dynamiki obciążeń obudowy 
zmechanizowanej i kompleksu strugowego w warunkach LW Bogdan-
ka.

WALDEMAR KORZE-
NIOWSKI Z

26 Nowoczesne metody i urządzenia pomiarowe w badaniach surowców 
i odpadów mineralnych. KAZIMIERZ TRYBALSKI O
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27
Energetyczno-technologiczna optymalizacja pracy nowoczesnych 
układów rozdrabniania surowców mineralnychz wysokociśnieniowymi 
prasami walcowymi z uwzgl

DANIEL SARAMAK O

28
Wykorzystanie nieklasycznych metod analiz wielowymiarowych wła-
ściwości materiałów uziarnionych w projektowaniu i ocenie układów 
przeróbki surowców mineralnych.

TOMASZ NIEDOBA O

29 Rozprzestrzenianie sie pyłu w wyrobiskach górniczych kopalń wę-
gla kamiennego. DARIUSZ OBRACAJ O

30 Wpływ temperatury na właściwości zawiesin i spoiw mineralnych sto-
sowanych w profilaktyce pożarowej w kopalniach węgla kamiennego RADOSŁAW POMYKAŁA O

31 Badania zaopatrzenia materiałowego w robotach górniczych. RYSZARD SNOPKOWSKI O

32 Kryteria oceny wyboru lokalizacji zwałowiska zewnętrznego. MACIEJ ZAJĄCZKOWSKI O

33 Wpływ skojarzonych zagrożeń naturalnych na bezpieczeństwo 
w kopalniach wegla kamiennego i rud miedzi. ANDRZEJ ZORYCHTA O

34 Badania technologicznych uwarunkowań efektywnej i innowa-
cyjnej eksploatacji złóż. 

WALDEMAR KORZE-
NIOWSKI O

35 Okreslenie zależności między intensywnością drgań parasej-
smicznych, a stanem naprężeń w obiekcie budowlanym. 

ANDRZEJ BIESSIKIR-
SKI O

36 Analiza parametrów geologiczno-górniczych złóż węgla brunat-
nego w Polsce. MATEUSZ SIKORA O

37 Eksperymentalne i numeryczne badania przepływu powietrza 
w laboratoryjnych modelach wyrobisk ślepych. MARIAN BRANNY O

38 Inertyzacja zrobów ścian zawałowych. NIKODEM SZLĄZAK O

 5.2	Gospodarka	surowcami	energetycznymi

Lp. Temat Kierownik Status*
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1 Analiza rozdrabniania warstwowego na podstawie efektów rozdrabnia-
nia pojedynczego ziarna.Etap I MARIAN BROŻEK O

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

3
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

4
Uwarunkowania zagospodarowania perspektywicznych złóż wegla bru-
natnego na przykładzie planowanej wieloodkrywkowej kopalni Gubin-
-Mosty-Brody.

ZBIGNIEW KASZTELE-
WICZ Z

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

6
Opracowanie podstaw systemu doradczego wspomagającego planowa-
nie robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w kopalniach wę-
gla kamiennego.

EDYTA BRZYCHCZY O

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

8
Aktualizacja układu paleogeograficznego basenu dolomitu głównego 
w zachodniej części platformy wielkopolskiej i zatoce zielogórskiej oraz 
jego implikacje naftowe.

PAWEŁ KOSAKOWSKI O

9

Charakterystyka morfologiczna, litologiczna oraz petrologiczno-pali-
nologiczna pokładów węglagórnego odcinka warstw libiąskich (west-
fal=astur) w rejonie Dębu koło Chrzanowa (GZW) w celu określenia 
ich genezy.

IRENEUSZ LIPIARSKI O

10 Zarys stanu i perspektyw energetyki polskiej. Studium AGH. (drugie 
wydanie ) Et.I ANTONI TAJDUŚ O

11 Innovative Sensor  for Material Ageing and Radation Testing/ I-SMART Jerzy Cetnar O

12 Wybrane problemy ekonomiki,zarządzania i modelowania procesów 
w przemyśle wydobywczym. ROMAN MAGDA O

13 Analiza wybranych modeli inżynierii finansowej w aspekcie zastosowa-
nia w górnictwie. ROMAN MAGDA O

 5.3	Inżynieria	naftowa	i	gazownicza

Lp. Temat Kierownik Status*
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1 Badania nad doskonaleniem i wprowadzaniem nowych technologii 
w wiertnictwie, kopalnictwie i inżynierii złożowej. ANDRZEJ GONET Z

2
Efektywne technologie w zakresie geoinżynierii,gazownictwa i inżynie-
rii konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż ropy i gazu ziemne-
go(w tym:gazu łupkowego oraz metanu z pokładów wegla)

ANDRZEJ GONET O

3 Ocena potencjału uszczelniajacych skał nadległych utworów zbiorniko-
wych Niżu polskiego w procesie sekwestracji CO2. ŁUKASZ KLIMKOWSKI O

4
Metodyka określania zailenia skał piaszczystych na podstawie labo-
ratoryjnych badań kąta przesunięcia elektrycznego ich próbek w sta-
nie powietrzno-suchym.

JANUSZ KROCHMAL Z

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

6
Badania zjawisk fizycznych zachodzących podczas zatłaczania dwu-
tlenku wegla do sczerpanych złóż gazu ziemnego w aspekcie sekwe-
stracji CO2.N N524 46743

JACEK BLICHARSKI O

7

Porównanie genezy ropy naftowej i gazu ziemnego  
i potencjału węglowodorowego skał macierzystych utworów paleozo-
iczno-mezozoiczno-kenozoicznych wybranych obszarów Niżu Polskiego 
i podłoża zapadliska przedkarpackiego oraz irańskiego sektora Zato-
ki Perskiej

Maciej Kotarba O

8 Analiza i modelowanie systemów naftowych. MICHAŁ STEFANIUK O

9 Analiza zjawisk równowagowych ciecz-para dla wieloskładniko-
wych gazów kondensatowych ze złóż niekonwencjonalnych. SZYMON KUCZYŃSKI O

 5.4	Geotechnika	i	budownictwo

Lp. Temat Kierownik Status*

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

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

3
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

4 Analiza stateczności skarp i zboczy w kopalniach odkrywkowych wegla 
brunatnego w oparciu o metodę redukcji wytrzymałości na ścinanie. MAREK CAŁA Z
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5 Numeryczna analiza stanu zagrożenia tapaniami w rejonie zabu-
rzeń tektonicznych. ANTONI TAJDUŚ Z

6 Wpływ mineralizacji ewaporatowej na właściwości mechaniczne drew-
na w zabytkowych kopalniach soli TADEUSZ MIKOŚ O

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

8 Zstosowanie koncepcji zarządzania łańcuchami dostaw (SCM) w przed-
sięwzięciach budownictwa drogowego ANNA SOBOTKA O

9 Wpływ chemizmu filtrującej wody na mierzoną wartość przepuszczal-
nosci gruntów. RYSZARD DROŻDŻAK Z

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

11 Badania in situ nad zachowaniem się wyrobisk korytarzowych. TADEUSZ MAJCHERCZYK O

12 Wpływ eksploatacji górniczej na górotwór,powierzchnię terenu,je-
go zabudowę. TADEUSZ MAJCHERCZYK O

13 Wpływ nieciągłości ośrodka skalnego na zachowanie się tunelu na ma-
łej głębokości. TADEUSZ MAJCHERCZYK O

14 Opracowanie wieloetapowego testu reakcji termicvznej otworo-
wych wymienników ciepła. ALBERT ZŁOTKOWSKI O

 6.0	Inżynieria	elektryczna	i	mechaniczna

Lp. Temat Kierownik Status*

1 Dokładne stacjonarne i pokładowe systemy ważące pojazdy w ruchu. PIOTR BURNOS O

 6.1	Elektrotechnika

Lp. Temat Kierownik Status*

1 Analiza pól elektromagnetycznych w aspekcie ich wpływu na organi-
zmy żywe WOJCIECH KRASZEWSKI O

2 Analiza i modelowanie układów nieliniowych. ZBIGNIEW GALIAS O

3 Numeryczna analiza pól sprzężonych EUGENIUSZ KURGAN O
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4 Jakość i racjonalizacja przetwarzania i uzytkowania energii elektrycz-
nej. MACIEJ TONDOS O

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

6 Analiza narażeń przepięciowych transformatorów energetycznych. PIOTR PAJĄK O

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

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

9 Badania symulacyjne stanów zakłóceniowych w sieciach wysokich na-
pięć wywołanych przepięciami atmosferycznymi. MARIUSZ BENESZ O

10 Badania energooszczędnych źródeł światła KRZYSZTOF CHMIELO-
WIEC O

11 Ocena własności metrologicznych obwodów wejściowych przyrządów 
do pomiarów w elektroenergetyce ANDRZEJ BIEŃ O

12 Dokładne stacjonarne i pokładowe systemy ważące pojazdy w ruchu PIOTR BURNOS O

13 Metoda pomiaru średnicy zastępczej pręta zbrojeniowego RYSZARD SROKA O

14 Badania silnika tarczowego z magnesami trwałymi do zastosowań 
w napędach trakcyjnych. TOMASZ LERCH O

15 Diagnostyka silników elektrycznych z magnesami trwałymi. JAROSŁAW KOZIK O

16

Badania wpływu szybkozmiennych narażeń napięciowych na inicjowa-
nie i rozwój wyładowń niezupełnych w układach izolacyjnych urządzeń 
elektroenergetycznych w celu optymalizacji technologii ich produkcji 
i zwiększenia niezawodności                        dec.0320/R/T02/2008/04

BARBARA FLORKOWSKA Z

17 Rozproszony system monitoringu i oceny jakości dostawy energii elek-
trycznej. BOGUSŁAW ŚWIĄTEK O

18 Metodyka i narzędzia do oceny poprawy efektywności energetycznej 
budynków zgodnych z normą PN-EN ISO/IEC 14908. MARIAN NOGA O

19 Weryfikacja pomiarowa obliczeń analitycznych maszyn elektrycznych 
z magnesami trwałymi JERZY SKWARCZYŃSKI O
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20
Wielopoziomowy falownik napięcia z poziomowaniem diodowym (NPC)
zasilany z wyodrębnionych alternatywnych źródeł energii,pracujących 
przy różnych wartościach mocy maksymalnej(MPP)

MIŁOSZ SZAREK O

21 Modelowanie systemów fotowaltaicznych w układach FPGA. ROBERT STALA Z

22 Metodyka badania funkcjonalności bezpieczeństwa systemów automa-
tyki budynków. ZBIGNIEW HANZELKA Z

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

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

25
Wielokryterialna optymalizacja konstrukcji energooszczednych wybra-
nych maszyn elektrycznych w aspekcie nowych klas sprawności IE1-
-IE4

WIESŁAW JAŻDŻYŃSKI O

26 Wind harvesting and energy storage supported by Active Magnetic 
Levitation Technology Wojciech Grega O

27
Modelowanie, projektowanie i pomiary maszyn elektrycznych w syste-
mach napędowych, głównie w aspekcie ich diagnostyki i optymalizacji. 
(2 zad.)

ZYGFRYD GŁOWACZ O

28 Eksploatacja i optymalizacja urządzeń elektroenergetycznych. JAKUB FURGAŁ O

29 Analiza narażeń przepięciowych transformatorów energetycznych PIOTR PAJĄK 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 Zastosowanie metod optymalizacyjnych w algorytmach rekonstrukcji 
konduktacji prostokątnych siatek rezystancyjnych PIOTR ZEGARMISTRZ O

33 Analiza rozkładu prądów wirowych powstających podczas leczenia zła-
mań przy pomocy pola magnetycznego PRZEMYSŁAW SYREK O

34 Modelowanie pola magnetycznego w układzie współrzędnych sferoidy 
wydłużonej MIKOŁAJ SKOWRON O

35 Analiza przepięć przenoszonych przez uzwojenia transformatorów 
energetycznych MACIEJ KUNIEWSKI O

Projekty badawcze



81     Newsletter Centrum Transferu Technologii AGH w Krakowie

spis treści

36 Pomiar pola magnetycznego wytworzonego przez aplikatory używane 
do magnetoterapii WOJCIECH KRASZEWSKI O

37 Numeryczne modelowanie przepływu ciepła w hipertermii eletroma-
gnetycznej. PIOTR GAS O

38 Zastosowanie ukladów mikroprocesorowych do lokalizacji źródeł zabu-
rzeń jakości energii elektrycznej. 

KRZYSZTOF CHMIELO-
WIEC O

39 Diagnostyka silników ekektrycznych z magnesami trwałymi. JAROSŁAW KOZIK O

40

Metoda analizy parametrów metrologicznych obwodów wejściowych 
w pomiarowej aparaturze elektroenergetycznej - próbkowanie przy-
padkowe w pomiarach wartości definiowanej przez operację uśrednia-
nia i całkowania.

ANDRZEJ BIEŃ O

41

Metoda analizy parametrów metrologicznych odwodów wejściowych 
w pomiarowej aparaturze elektroenergetycznej - mutliplekser czasu 
rzeczywistego dla systemu światłowodowej synchronizacji i transmisji 
danych pomiarowych w systemie energetycznym.

ANDRZEJ WETULA O

42 Jednofazowe przekształtniki DC - AC i AC - DC z eliminacją podwójnej 
częstotliwości po strnie DC. ŁUKASZ STAWIARSKI O

43 Badanie własności metrologicznych nowej, nieinwazyjnej metody po-
miaru impedancji harmonicznej systemu elektroenergetycznego. DARIUSZ BORKOWSKI O

44 Próbkowanie przypadkowe sygnałów w pomiarach wartości defi-
niowanej przez operację uśredniania i całkowania. JAKUB KOWALSKI O

45 Optymalizacja budowy aplikatora eliptycznego służącego w ma-
gnetoterapii. PRZEMYSŁAW SYREK O

46 Badania symulacyjne stanów zakłóceniowych w sieciach wyso-
kich napięć  wywołanych przepięciami atmosferycznymi. MARIUSZ BENESZ O

47 Numeryczne modelowanie przepływu ciepła w hipertermii elek-
tromagnetycznej. PIOTR GAS O

48
Wpływ parametrów i kształtu aplikatorów pola magnetycznego 
przy użyciu symulacji numerycznych pod kątem ich optymaliza-
cji. 

WOJCIECH KRASZEW-
SKI O

49 Analiza i modelowanie sieci elektroenergetycznych dla oceny 
warunków eksploatacyjnych. ANDRZEJ MAKUCH O

50 Modelowanie pola magnetycznego w materiałach o właściwo-
ściach paramagnetycznych. MIKOŁAJ SKOWRON O
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51 Zastosowanie arytmetyki wysokiej precyzji w algorytmach re-
konstrukcji siatek rezystorów. PIOTR ZEGARMISTRZ O

52 Analiza mechanizmow procesów degradacji w polimerowych 
układach wysokich napięć. JÓZEF ROEHRICH O

53 Analiza narażeń przepięciowych transformatorów energetycz-
nych. PIOTR PAJĄK O

54 Opracowanie rozwiązań zmniejszających zużycie energii elek-
trycznej. JAKUB GRELA O

55 Analiza przepięć przenoszonych przez uzwojenia transformato-
rów energetycznych. MACIEJ KUNIEWSKI O

56 Techniczna oraz ekonomiczna ocena skutków niespełniania po-
prawnych warunków  zasilania obiektów przemysłowych. 

KRZYSZTOF CHMIELO-
WIEC O

57 Projekt i budowa urządzenia do pomiarów diagnostycznych 
w przemyśle. JAROSŁAW KOZIK O

58 Metody analizy, modelowania i projektowania układów elek-
trycznych. ZBIGNIEW GALIAS O

59 Techniczne  i ekonomiczne aspekty rozwoju elektroenergetyki. WIESŁAW NOWAK O

60 Analiza pól sprzężonych. EUGENIUSZ KURGAN O

61 Platforma technologiczna Smart Grids. ZBIGNIEW HANZELKA O

62 Zaawansowane metody analizy i optymalizacji w projektowaniu, 
wytwarzaniu i eksploatacji maszyn elektrycznych. TOMASZ DRABEK O

63 Diagnostyka i pomiary, narzędzia wspomagające decyzje. ANDRZEJ BIEŃ O

 6.2	Mechanika,	eksploatacja	i	budowa	maszyn

Lp. Temat Kierownik Status*

1 Bezprzewodowy system diagnostyki pojazdu autobusowego. TADEUSZ UHL O

2 Analiza warunków i możliwości rozwoju enegetyki   wykorzystującej 
odnawialne źródła energii JACEK ZIMNY O

3 Kształtowanie bezpieczeństwa i efektywności urządzeń transportu lino-
wego MARIAN WÓJCIK O
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4
Projektowanie i badania systemów mechanizacyjnych oraz maszyn dla 
efektywnego  i bezpiecznego zastosowania w ekstremalnych warun-
kach górniczych.

ANTONI KALUKIEWICZ O

5 Inżynieria wibroakustyczna w technice i środowisku WOJCIECH BATKO O

6 Rozwój systemów wytwarzania MAREK HRYNIEWICZ O

7 Wpływ parametrów konstrukcyjnych na trwałość i niezawodność w in-
żynierii mechanicznej i bioinżynierii JÓZEF SALWIŃSKI O

8 Bezpieczne,efektywne i ekologiczne środki transportu linowego MARIAN WÓJCIK O

9 Badania procesu urabiania narzędziami dyskowymi w aspekcie kon-
strukcji głowicy nowej generacji ANTONI KALUKIEWICZ O

10 Badania wpływu obciążenia na opory obracania krążników PIOTR KASZA O

11 Wpływ własności reologicznych taśmy na parametry eksploatacyj-
ne przenośnika JACEK ZARZYCKI O

12 Wyznaczenie strategii prewencyjnych wymian wybranych podzespołów 
przenośników taśmowych PIOTR KULINOWSKI O

13 Ocena obciążenia jednoorganowego kombajnu ścianowego na podsta-
wie badań analitycznych KRZYSZTOF KRAUZE O

14 Możliwość intensyfikacji procesu mielenia w rurowych młynach wibra-
cyjnych przez zmianę konstrukcji komory JAN SIDOR O

15 Badania efektywności procesu kruszenia w wibracyjnych kruszar-
kach szczękowych JAN SIDOR O

16
Dobór środków transportu samochodowego w odkrywkowych kopal-
niach surowców mineralnych z uwzględnieniem aspektów  techniczno-
-ekonomicznych

KAZIMIERZ FURMANIK O

17 Badania zaworu szybkoupustowego stojaka hydraulicznego z przepły-
wem wewnętrznym dla upodatniania obudowy hydraulicznej ANTONI KALUKIEWICZ Z

18 Tłumienie drgań własnych sprężyn śrubowych. KRZYSZTOF MICHAL-
CZYK O

19 Teoretyczna oraz doświadczalna analiza zjawiska wyciskania cie-
czy magnetoreologicznej WOJCIECH HORAK O

20 Wpływ wybranych parametrów na trwałość obrotowych uszczelnień 
z cieczą ferromagnetyczną w środowisku wodnym JÓZEF SALWIŃSKI O
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21 Badanie wpływu wybranych parametrów cieplnych i przepływowych 
sprężarkowych pomp ciepła (SPC) na ich efektywnosć energetyczną KRZYSZTOF SZCZOTKA O

22 Modyfikowane struktury rozpraszające dźwięk ANNA SNAKOWSKA O

23 Opracowanie psychoakustycznej metody oceny wnętrz JERZY WICIAK O

24 Aspekty akustyczne struktur widowni w salach koncertowych JERZY WICIAK O

25 Modyfikacja nadstopów o kompozycji na bazie niklu i chromu poprzez 
odkształcenie w procesie walcowania

ANDRZEJ ŚWIĄTONIOW-
SKI O

26 Mechatroniczne projektowanie robotów do diagnostyki i konserwacji 
zbiorników z cieczą MARIUSZ GIERGIEL O

27 Pięcioosiowa frezarka na bazie robota równoległego MACIEJ PETKO O

28 Tymczasowa zmechanizowana obudowa chodnikowa dla wyrobisk ko-
rytarzowych KRZYSZTOF KRAUZE O

29 Pneumatyczno-mechaniczny przetwornik energii      Dec:0358/R/
T02/2008/04 STANISŁAW GUMUŁA Z

30 Unikalna zautomatyzowana maszyna wiercąco-kotwiąca do eksploata-
cji rud miedzi w rejonie Głogów-Głęboki. JANUSZ REŚ O

31 Przenośny system diagnozowania maszyn wirnikowych wykorzystujący 
metody synchronizowane cyklem roboczym WITOLD CIOCH Z

32 Stanowisko i procedury pomiarowe dla badania ustrojów rozpraszają-
cych dźwięk TADEUSZ KAMISIŃSKI O

33 Rozwój konstrukcji układu jezdnego pasażerskiego pojazdu szynowego 
dla dużych prędkości w warunkach polskich TADEUSZ UHL Z

34 Panele niskoczęstotliwościowe źródło dźwięku do oddziaływania od-
straszającego w zastosowaniach specjalnych WOJCIECH BATKO O

35
Autonomiczne Bezzałogowe Statki Powietrzne wyposażone w środki 
monitorowania i nadzorowania wspomagające działania policji i stra-
ży pożarnej

TADEUSZ UHL O

36 Metoda identyfikacji modeli nieliniowych układów mechanicznych 
w warunkach eksploatacyjnych oraz jej zastosowanie JOANNA IWANIEC O

37 Badania nad zastosowaniem sedymentacji wielostrumieniowej do 
oczyszczania zawiesin nieziarnistych

WŁODZIMIERZ KOWAL-
SKI Z
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38 Analiza teoretyczna i badania właściwości zawiesin nieziarnistych w za-
stosowaniu do projektowania i eksploatacji wielostrumieniowych MARIAN BANAŚ O

39 Zastosowanie MES do konstruowania dzwonów o zadanych parame-
trach akustycznych ANDRZEJ GOŁAŚ Z

40 Redukcja drgań urządzeń wirujących metodą ciągłej zmiany masy ko-
rekcyjnej(PROMOTORSKI) JACEK CIEŚLIK O

41 Modelowanie matematyczne pracy krzyżowo-prądowych wymienników 
ciepła z rur ożebrowanych DAWID TALER O

42 Określenie kierunków modernizacji dźwigów elektrycznych eksploato-
wanych w Polsce JERZY KWAŚNIEWSKI O

43 Teoretyczna i eksperymentalna analiza pracy wzdłużnych łożysk ślizgo-
wych smarowanych cieczą magnetyczną w warunkach oddziaływania JÓZEF SALWIŃSKI O

44
Badania wpływu wybranych parametrów konstrukcyjnych i eksploata-
cyjnych narzędzi urabiających na ich obciążenie termiczne w aspekcie 
zwiększenia trwałości i bezpieczeństwa pracy.

JANUSZ REŚ O

45 Zastosowanie sztucznej inteligencji w mechatronicznym projektowaniu 
gąsienicowych robotów inspekcyjnych. JÓZEF GIERGIEL O

46 Wykorzystanie nieliniowych zjawisk falowych do detekcji uszkodzeń 
w materiałach kompozytowych. WIESŁAW STASZEWSKI O

47 Kompleksowa metoda doboru geometrycznych cech konstrukcyjnych 
i elektrod ulotowych elektrofiltrów przemysłowych. RYSZARD MACHNIK O

48 Analiza niepewności w modelowaniu zagrożeń wibroakustycznych. WOJCIECH BATKO O

49 Wykorzystanie metod symulacyjnych do syntezy pola akustycznego. ANDRZEJ GOŁAŚ Z

50 Modelowanie obciążenia kombajnu ścianowego z cięgnowym napędem 
posuwu w niskich ścianach KRZYSZTOF KRAUZE O

51 Aspekty tribologiczne w doskonaleniu konstrukcji przenośników taśmo-
wych KAZIMIERZ FURMANIK O

52 Badania symulacyjne procesów górniczych realizowanych przez ma-
szyny zmechanizowanego kompleksu ścianowego ANTONI KALUKIEWICZ O

53 Aktywna redukcja dźwięków strukturalnych w środowisku wodnym na 
przykładzie płyty kołowej jednostronnie obciążonej wodą JERZY WICIAK O

54 Automatyzacja ekstrakcji cech diagnostycznych w celu wykrywania 
uszkodzeń przekładni i łożysk w turbinach wiatrowych TOMASZ BARSZCZ O
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55
Ocena wpływu obciążeń zmęczeniowych na rozwój pęknięć lameral-
nych w  blachach na wieloletnio eksploatowanych dźwigarów suwnico-
wych

ARTUR BLUM O

56
Analiza i ocena procesów hamowania jednolinowych kolei krzeseł-
kowych w celu optymalizacji wpływu oddziaływań dynamicznych na 
pasażerów i elementy

MARIAN WÓJCIK O

57 Nowe,efektywniejsze metody analizy i redukcji amplitud maksymal-
nych w rezonansie przejściowym maszynwibracyjnych TADEUSZ BANASZEWSKI Z

58
Teoretyczne podstawy monitorowania stanu technicznego konstrukcji 
przez  rozwiązanie zagadnienia odwrotnego z uwględnieniem niepew-
ności

TADEUSZ UHL O

59 Planowanie i harmonogramowanie procesów produkcyjnych w hucie 
surowcowej                             Wniosek: N N504 407235 BOLESŁAW KARWAT Z

60 Estymacja niepewnosci wskaźników zagrożeń hałasowych środowiska WOJCIECH BATKO Z

61
Ocena stopnia niejednorodności medium na podstawie poruszającego 
się względem niego układu mechanicznego.(Statystyczne cechy drgań 
układów  ciągłych

AGNIESZKA OZGA O

62 Zastosowanie metody inwersji w analizie własności akustycznych po-
mieszczeń przemysłowych JANUSZ PIECHOWICZ Z

63 Prognozowanie trwałości zmęczeniowej połączeń nitowych w konstruk-
cjach lotniczych z uwzględnieniem wpływu technologii nitowania MAŁGORZATA SKORUPA O

64 Opracowanie zautomatyzowanych metod oceny stanu turbin wiatro-
wych. TOMASZ BARSZCZ Z

65 Opracowanie kryteriów projektowania wybranych elementów nośnych 
naczynia wyciągowego STANISŁAW WOLNY Z

66 Analiza wpływu technologii wytwarzania oraz warunków eksploatacji 
kompozytowych tworzyw sztucznych na ich trwałość TADEUSZ UHL Z

67 Minimalizacja transmisji i promieniowania  dźwięku przez płaskie struk-
tury JERZY WICIAK Z

68 Badania modelowe i doświadczalne wpływu parametrów geometrycz-
nych i materiałowych elementów pizoelektrycznych na redukcję drgań i JERZY WICIAK O

69 Ograniczenie oddziaływań dynamicznych pojazdów szynowych na kon-
strukcje inżynierskie JAN TARGOSZ O

70 Wielokanałowy system kreowania dźwięku w wydzielonym obszarze 
przestrzeni otwartej ANDRZEJ GOŁAŚ O
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71
Zastosowanie modeli o strukturze równań fizycznych strojonych na 
podstawie danych pomiarowych dla potrzeb diagnostyki bloku energe-
tycznego

JAROSŁAW BEDNARZ O

72 Analiza i ocena parametrów pracy silnika spalinowego w stanach dyna-
micznych z zastosowaniem sztucznej sieci neuronowej JAN SZYBKA O

73 Krzesło ergonomiczne ANDRZEJ UHRYŃSKI O

74 Percepcja wibracji na nadgarstku osób niewidomych JERZY WICIAK O

75 Analiza uwarunkowań objętościowych przy pomiarze współczynnika po-
chłaniania ustrojów akustycznych w komorze pogłosowej WOJCIECH BATKO O

76 Akustyczne aspekty konstrukcji fosy orkiestrowej w kontekście interre-
akcji ze sceną WOJCIECH BATKO O

77 Redukcja drgań w płycie z wykorzystaniem materiałów z pamięcią 
kształtu JERZY WICIAK O

78 Wytrzymałość  materiałów oraz konstrukcji STANISŁAW WOLNY O

79 Aktywna redukcja dźwięków powietrznych i strukturalnych przewodów 
wentylacyjnych JERZY WICIAK O

80 Badania wskaźników zdolności skrawanej wysokociśnieniowego stru-
mienia wodościernego w procesach cięcia EDWARD WANTUCH O

81
Opracowanie  wersji przedprototypowej urządzenia do ciagłego pomiaru 
średnicy i długości skoku liny oraz opracowanie procedur pomiaru para-
metrów geometrycznych

GRZEGORZ OLSZYNA O

82 Analiza i ocena procesów hamowania jednolinowych kolei krzesełko-
wych TOMASZ MAGIERA O

83
Ocena stanu technicznego taśmy typu GTP-ST 3150 z linkami stalowy-
mi na przenośniku Bogda 1400 w KWK Jankowice na podstawie badań 
magnetycznych 

JERZY KWAŚNIEWSKI Z

84 Rozszerzenie klasycznego modelu falowodu cylindrycznego bez odgrody 
pod kątem możliwości kontrolowania hałasu generowanego przez wylot ANNA SNAKOWSKA O

85
Badanie zintegrowanego  wpływu procesu nitowania i obciążenia ze-
wnętrznego na własności zmęczeniowe zakładkowego połączenia nito-
wego w kadłubie samolotu.

MAŁGORZATA SKORUPA O

86 Zaawansowane metody symulacji podwozi i zawieszeń: optymalizacja 
dynamiki trakcji pojazdów inteligentnych Tadeusz Uhl O

87 Badania symulacyjne wybranych maszyn i urządzeń górniczych GRZEGORZ STOPKA O
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88 Wykorzystanie własności reologicznych taśm przenośnikowych 
do oceny cech eksploatacyjnych przenośnika JACEK ZARZYCKI O

89 Systemy wykonawcze maszyn inspirowane przyrodą:opis i ste-
rowanie WOJCIECH LEPIARZ O

90 Kształtowanie odbicia dźwięku na krawędzi paneli refleksyjnych TADEUSZ KAMISIŃSKI O

91 Optymalizacja synchronicznego eliminatora drgań w stanach 
ustalonych i procesach przejściowych SEBASTIAN PAKUŁA O

92 Auralizacja pola akustycznego technikami wielokanałowymi PAWEŁ MAŁECKI O

93 Modelowanie płyty rezonansowej instrumentu Viola Organista PIOTR KLECZKOWSKI O

94 Stanowisko do pomiaru akustycznej rezystancji przepływu ARTUR FLACH O

95 Badanie pola akustycznego ustrojów o symetrii cylindrycznej ANNA SNAKOWSKA O

96 Modelowanie oddziaływań dynamicznych od transportu na środo-
wisko dla celów projektowania mechatronicznego TADEUSZ UHL O

97 Strukturalna identyfikacja oraz analiza systemów zmiennych 
w czasie. 

WIESŁAW STASZEW-
SKI O

98

Opracowanie algorytmu umożliwiającego przewidywanie bez-
piecznego czasu eksploatacji górniczego urządzenia wyciągo-
wego(skipu,klatki) na podstawieanalizy nierówności torów pro-
wadzenia,rzeczywistych wartości sił wzajemnego oddziaływania 
naczynia i zbrojenia -szybu i zużycia prowadników

FILIP MATACHOWSKI O

99 Badania procesu sedymentacji zawiesiny węglowej WŁODZIMIERZ KO-
WALSKI O

 6.3	Automatyka	i	robotyka

Lp. Temat Kierownik Status*

1 Metody modelowania, sterowania i diagnostyki w procesach automaty-
ki. WITOLD BYRSKI O

2
Komputerowe sterowanie procesami przemysłowymi. - T.2011r-Me-
tody identyfikacji i obserwacji w diagnostyce systemów. Algorytmy 
sterowania systemami  nieliniowymi.

WITOLD BYRSKI O
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3

Cyfrowe systemy pomiarowo-sterujące w zastosowaniu do robotów 
przemysłowych, układów fotowoltaicznych (konwersji energii) oraz 
systemów i  urządzeń ochrony środowiska. -T.2011r-Algorytmy nawi-
gacji i realizacji ruchu w nieznanym otoczeniu dla robotów mobilnych.

MIECZYSŁAW ZACZYK O

4 Komputerowe sterowanie procesami przemysłowymi. -T.2011r-Modelo-
wanie i sterowanie układów dynamicznych. WOJCIECH MITKOWSKI O

5 Interdyscyplinarne problemy w projektowaniu mechatronicznym TADEUSZ UHL O

6 Elementy i układy sterowania w strukturach dynamicznych JANUSZ KOWAL O

7 Wytrzymałość materiałów oraz konstrukcji STANISŁAW WOLNY O

8 Modelowanie populacji pacjentów ośrodków podstawowej opieki zdro-
wotnej JERZY BARANOWSKI O

9 Analiza metod sterowania i zarządzania energią w robocie mobilnym 
zasialanym energią słoneczną ŁUKASZ WIĘCKOWSKI O

10 Planowanie trajektorii dla wybranej klasy robotów mobilnych z punktu 
widzenia ich sterowalności MACIEJ GARBACZ O

11 Metody sterowania rozproszonymi systemami grzewczymi. WOJCIECH KREFT O

12 System diagnostyczny energetycznych linii przesyłowych MAREK IWANIEC O

13 Tłumiki magnetoreologiczne z elektromagnetycznymi przetwornikami 
energii mechanicznej BOGDAN SAPIŃSKI O

14
Autonomiczna,uniwersalna platforma gąsienicowa do zadań logistycz-
nych i bojowych według standardów  współczesnego pola walki O ROO 
OO48 05

ANDRZEJ JURKIEWICZ Z

15 Opracowanie  układu wykorzystującego sygnał EEG do sterowania wy-
branym urządzeniem mechanicznym AGATA NAWROCKA O

16 Inteligentne, energooszczędne systemy sterowania orientowanymi 
systemami solarnymi.

KRZYSZTOF OPRZĘDKIE-
WICZ O

17  Algorytmy sterowania i zarządzania budynkami mieszkalnymi. MAREK DŁUGOSZ O

18 Zastosowania i analiza sterowanych układów dynamicznych.                                                  
N N514 414034 WOJCIECH MITKOWSKI Z

19
Badanie multimodalnych pomiarów wybranych parametrów biologicz-
nych człowieka i ich ocena w zastosowaniu do wyposażenia mieszka-
nia osoby niepełnosprawnej.

PIOTR AUGUSTYNIAK O
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20 Programowalny sterownik analogowy aktywnego łożyska magnetycz-
nego ADAM PIŁAT Z

21 Problemy sterowania robotami kroczącymi - generatory chodu hexa-
poda. ANDRZEJ TURNAU O

22 Mikro-i makroskopowa analiza stopów z magnetyczną pamięcia kształ-
tu oraz badania możliwości ich zastosowania w elektropłynowych STANISŁAW FLAGA O

23 Aktywne układy redukcji drgań konstrukcji smukłych JACEK SNAMINA O

24 Monitorowanie naprężeń w konstrukcjach mechanicznych wykorzystu-
jące efekt autodynowy JANUSZ KWAŚNIEWSKI O

25 Sterowana sprężyna magnetyczna i jej zastosowanie w układach re-
dukcji drgań z systemem odzysku energii JACEK SNAMINA O

26 Semiaktywny układ redukcji drgań elektrowni wiatrowej z tłumika-
mi MR PAWEŁ MARTYNOWICZ O

27 Sterowanie adaptacyjne układami o zmiennych parametrach AGATA NAWROCKA O

28 Zintegrowany system sterowania mechanizmami ruchu suwnic JAROSŁAW SMOCZEK O

29 Robot neurochirurgiczny do operacji stereotaktycznych mózgu. MAREK SIBIELAK O

30
Samodostrajające się układy redukcji drgań z tłumikami magneto-
reologicznymi wykorzystujące ruch obiektu do generacji sterującego 
pola magnetycznego

BOGDAN SAPIŃSKI Z

31
Opracowanie metody optymalizacji masy pojazdu szynowe-
go z uwzględnieniem niepewności modelu                 Wniose-
k:N N509 353934

PIOTR KUROWSKI Z

32 Adaptacyjny układ sterowania drganiami platformy  balansowej                                                  
Wniosek:N N501 324935 ANDRZEJ KOT Z

33 Opracowanie systemu do badania pomp wielotłoczkowych                                                  
Wniosek:N N501 325135 JERZY STOJEK Z

34 Metodyka utrzymania gotowości wielomodalnego systemu transporto-
wego                                 Wniosek:N N509 290835 JANUSZ SZPYTKO Z

35
Technologia wykonania mikronapędu piezoelektrycznego o dwóch nie-
zależnych stopniach swobody do zastosowań w obrabiarkach,robotyce 
i medycynie

GRZEGORZ KARPIEL O

36 Opracowanie zbioru koncepcji urządzeń wzorowanych na sposobach 
poruszania się organizmów w środowisku wodnym ANDRZEJ SIOMA O
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37 Metoda wielokryterialnej optymalizacji konstrukcji mikroukładów 
z uwzględnieniem niepewności technologicznych ANDRZEJ KLEPKA Z

38 Sterowanie drganiami wymuszonymi poprawiającymi koncentrację kie-
rowcy JANUSZ KWAŚNIEWSKI Z

39 Semiaktywne tłumienie drgań i stabilizacja układów ciągłych z cie-
czą magnetoreologiczną JACEK SNAMINA O

40 Zastosowanie stopów z pamięcią kształtu w układach wykonawczych 
do prac głębinowych WALDEMAR RĄCZKA O

41 Opracowanie wzorcowego programu dla przedmiotu Bionika ANDRZEJ SAMEK O

42 Aktywna kolumna zawieszenia pojazdu kołowego JANUSZ KOWAL O

43 Efekt Magnusa w mechanice i biomechanice MAREK IWANIEC O

44 Active Sub-Station Wojciech Grega O

45 Sterowanie procesów cieplnych z wykorzystaniem modeli niecałkowi-
tego rzędu. WOJCIECH MITKOWSKI O

46 Modelowanie zachowań pacjentów korzystających z podstawowej opie-
ki zdrowotnej. JERZY BARANOWSKI O

47 Synteza i badanie algorytmów sterowania aktywną kolumną zawiesze-
nia JANUSZ KOWAL O

48 Zintegrowany system audynowy w pomiarze przyrostu naprężeń JANUSZ KWAŚNIEWSKI O

49 Drgania belki z cieczą magnetoreologiczną:modelowanie,sterowanie 
i badania eksperymentalne BOGDAN SAPIŃSKI O

50
Analiza i badania doświadczalne zintegrowanych elektromagnetycz-
nych przetworników energii z tłumikami z cieczą magnetoreologiczną 
dla  ruchu liniowego oraz obrotowego

BOGDAN SAPIŃSKI O

51 Układy redukcji drgań z tłumikami magnetoreologicznymi i elektroma-
gnetycznymi przetwornikami energii mechanicznej ŁUKASZ JASTRZĘBSKI O

52 Automatyczne sterowanie robotem jednokołowym MARIUSZ GIERGIEL O

53 Optymalizacja  konstrukcji pojazdów samochodowych,oparta na 
modelu,z zastosowaniem technologii morfingu TADEUSZ UHL O

54 Automatyczne systemy dialogowe w języku naturalnym. WITOLD GŁOWACZ O
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55 Zaawansowane algorytmy sterowania wykorzystujące sygnały 
biologiczne JANUSZ KOWAL O

56 Wielomateriałowa optymalizacja struktur pojazdów samochodo-
wych TADEUSZ UHL O

 6.4	Mechatronika

Lp. Temat Kierownik Status*

1 Zaawansowane metody symulacji podwozi i zawieszeń: optymalizacja 
dynamiki trakcji pojazdów inteligentnych Tadeusz Uhl O

2

Opracowanie koncepcji i wykonanie prototypu obudowy łożyskowej 
wykorzystującej energię strat cieplnych do zaslenia bezprzewodowego 
węzła monitorującego oraz do zasilenia układu redukcji drgań oparte-
go o materiały pizoelektryczne

TADEUSZ UHL O

3 Problemy symulacji i eksperymentu w projektowaniu mechatroniczny-
m(Eksperymentalne badanie jakości pomiarów wizyjnych) JACEK CIEŚLIK O

4

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

5
Weryfikacja i walidacja modeli numerycznych względem niepewnych 
danych eksperymentalnych(Problemy symulacji i eksperymentu w pro-
jektowaniu mechatronicznym

ŁUKASZ PIECZONKA O

6
Hybrydowe modelowanie i optymalizacja konstrukcji kompozytowy-
ch(Temat 4:Podniesienie funkcjonalności i niezawodności produktów 
poprzez zastosowanie podejścia mechatronicznego)

ANDRZEJ MŁYNIEC O

7
Weryfikacja metod badań własności materiałowych za pomocą wi-
brometru laserowego(Podniesienie funkcjonalności  i niezawodności 
produktów poprzez zastosowanie podejscia  mechatronicznego)

TADEUSZ UHL O

8

Opracowanie i implementacja wieloskalowych algorytmów symula-
cyjnych do numerycznej analizy uszkodzeń konstrukcji z wykorzysta-
niem przetwarzania równoległego opartego o procesory graficzne(Zad 
1:Problemy symulacji i eksperymentu w projektowaniu mechatronicz-
nym)

TADEUSZ UHL O
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9 Technologia mikroprzetworników ultradźwiękowych w monitoringu 
konstrukcji z zastosowaniem fal Lamba. MICHAŁ MAŃKA O

10 Technologia mikromanipulacji z wykorzystaniem wizyjnego sprzęże-
nia zwrotnego. MACIEJ PETKO O

11 Identyfikacja uszkodzeń wybranych kontrukcji wsporczych napowietrz-
nych linii elektroenergetycznych ANDRZEJ GOŁAŚ O

12 Naprężenia,odkształcenia ,równania konstytutywne KINGA NALEPKA O

13 Badania wpływu rozmieszczenia wymienników na efektywnośćgrunto-
wych magazynów energii cieplnej JERZY WOŁOSZYN O

14 Badanie  retardera jako reaktora w procesie uolejenia biomasy WŁODZIMIERZ KOWAL-
SKI O

15
Opracowanie i implementacja nowych rozwiązań mechatronicz-
nych w mikrorobotyce z wykorzystaniem precyzyjnych mikrona-
pędów pizoelektrycznych 

DANIEL PRUSAK O

16 Badania bezprzewodowych czujników opartych na technologii 
RFID 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

2 Studium sedymentologiczne warstw cergowskich w jednostce dukiel-
skiej i przeddukielskiej Karpat fliszowych. MAREK WENDORFF O

3 Wykonanie pomiarów i wstępna obróbka danych pomiarowych w za-
kresie podatności magnetycznej gleb z rejonu Krakowa. JADWIGA JARZYNA O

 7.1	Matematyka

Lp. Temat Kierownik Status*

1 Zagadnienia równań różniczkowych i metod numerycznych matematy-
ki dyskretnej, geometrii oraz zastosowań matematyki. MARIUSZ WOŻNIAK O

2 Wybrane zagadnienia z teorii i zastosowań matematycznych. MARIUSZ WOŻNIAK O
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3 Złożoność obliczeniowa całkowania stochastycznego w sensie Ito./
PROMOTORSKI/ N N201 392137 BOLESŁAW KACEWICZ Z

4 Multigrafowe i diagrafowe dekompozycje z resztą. ZDZISŁAW SKUPIEŃ O

5 Aproksymacje najmocniejszych niezmienniczych testów zgodności dla 
rozkładów wielowymiarowych. ZBIGNIEW SZKUTNIK Z

6 Procesy dyfuzji ze skokami w bayesowskiej ekonometri finansowej.
Model Mertona oraz model DEJD. MACIEJ KOSTRZEWSKI O

7 Grafy stabilne i podziały cykliczne hipergrafów. ADAM WOJDA O

8 Estymatory falkowe w problemach odwrotnych dla procesów Poissona. BOGDAN ĆMIEL O

9 Etykietowanie i dekompozycje grafów SYLWIA CICHACZ-PRZE-
NIOSŁO O

10 Efektywne ogólne metody liniowe dla równań różniczkowych zwyczaj-
nych. MICHAŁ BRAŚ O

11 Strukturalne własności systemów trójek. MARIUSZ MESZKA O

12 Kolorowania grafów rozróżniajace wierzchołki. JAKUB PRZYBYŁO O

13 Śledzenie pseudo-orbit, mieszanie i chaos PIOTR OPROCHA O

14 Dyfuzja w układach hamiltonowskich MACIEJ CAPIŃSKI O

 7.2	Fizyka

Lp. Temat Kierownik Status*

1 Badanie oddziaływań elektronów z protonami w eksperymencie ZEUS 
na akceleratorze HERA w ośrodku DESY w Hamburgu Danuta Kisielewska O

2 Eksperyment ATLAS : rejestracja i analiza danych oraz utrzymanie 
i rozwój detektorów Danuta Kisielewska O

3 Eksperyment LHCb w CERN – obsługa detektora i uczestnictwo w pro-
gramie badawczym Bogdan Muryn O

4 Fizyka i technika jądrowa i ich zastosowanie w fizyce cząstek elemen-
tarnych i fizyce medycznej. ANDRZEJ KREFT Z
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5 Eksperymentalne badania struktury i właściwości fizycznych krystalicz-
nych i amorficznych ciał stałych.

KRZYSZTOF WIERZBA-
NOWSKI Z

6
Zastosowanie zaawansowanych metod obliczeniowych i komputero-
wych w modelowniu struktury i właściwości fizycznych materii skon-
densowanej.

STANISŁAW BEDNAREK Z

7 Badania podstawowe i stosowane w dziedzinach:     fizyka i technika 
jądrowa oraz fizyka ciała stałego. JANUSZ WOLNY O

8 Obliczenia wzorcowe dla pomiarów aktywności tarczy ADS. JERZY JANCZYSZYN Z

9 Dofinansowanie prowadzenia badań naukowych służących rozwojowi 
uczestników studiów doktoranckich. ANDRZEJ KREFT O

10 Dofinansowanie prowadzenia badań naukowych służących rozwojowi 
młodych naukowców. STANISŁAW BEDNAREK O

11 Mechanizm wydzielania tlenu z wody w procesie fotosyntezy. 
N N302 195035. KVETOSLAVA BURDA O

12 Badania struktury elektronowej i parametrów nadsubtelnych fazy sig-
ma wybranych stopów żelaza. JAKUB CIEŚLAK O

13 Magnetyzn sieci nieuporzadkowanych. KRZYSZTOF KUŁAKOW-
SKI Z

14 Badania teoretyczne wykorzystania oddziaływania spin-orbita w pół-
przewodnikach do budowy kwantowych bramek logicznych. STANISŁAW BEDNAREK O

15 Symulacje magnetotransportu w nanostrukturach półprzewodniko-
wych. BARTŁOMIEJ SZAFRAN O

16 Właściwości fizyko-chemiczne i charakterystyka aplikacyjna wodorków 
związków międzymetalicznych ziem rzadkich. ŁUKASZ GONDEK O

17
Struktura elektronowa i cząstkowe momenty magnetyczne złożonych 
tlenków metali przejściowych badane technikami wysokorozdzielczej 
spektroskopii promieniowania X.

MARCIN SIKORA O

18 Stuktura i własności fizyczne kwazikryształów i układów międzymata-
licznych o gigantycznej komórce elementarnej. JANUSZ WOLNY O

19
Badanie łamania symetrii CP w rozpadach mezonów Bs do stanów 
końcowych zawierających cząstkę wektorową i pseudo-skalarną 
w eksperymencie LHCb.

KATARZYNA SENDEROW-
SKA O

20  Badania dyfrakcyjne i analiza strukturalna dekagonalnych kwazikrysz-
tałów z rodziny Al-Cu-Me (Me=Co, Rh, Ir). PAWEŁ KUCZERA O
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21 Badanie mechanizmów deformacji i rekrystalizacji w materiałach 
o strukturze heksagonalnej. SEBASTIAN WROŃSKI O

22 Marie Curie Training Network on Particle Detectors  Marek Idzik O

23 Complex Socio-Technical System in Ambient Intelligence/ Wiesława Sikora O

24 Radiation Effects Modelling and Experimental Validation/ WP10-MAT-
-REMEV Stanislaw Dubiel O

25 Advanced European Infrastructures for Detectors at Accelera-
tors/ AIDA Marek Idzik O

26
Badania wpływu domieszek rezonansowych i konwencjonalnych na 
własności termoelektryczne z uwzględnieniem efektów relatywistycz-
nych.

JANUSZ TOBOŁA O

27 Advanced European Infrastructures for Detectors at Accelera-
tors/ AIDA Marek Idzik O

28 Badanie zderzeń relatywistycznych hadronów i jonów w eksperymen-
cie STAR przy akceleratorze RHIC w BNL/USA  M. Przybycień O

29 Oligo-atomowe supersieci metal-tlenek jako nowe materiały o dostra-
jalnych właściwościach elektrycznych i magnetycznych JÓZEF KORECKI O

30 Symulacje komputerowe zależnego od spinu transportu elektronowego 
w półprzewodnikowych drutach kwantowych JANUSZ ADAMOWSKI O

31
Teoretyczne badania dynamiki spinowej solitonów elektronowych 
i dziurowych w nanourządzeniach półprzewodnikowych mających zna-
leźć zastosowanie w obliczeniach kwantowych.

PAWEŁ SZUMNIAK O

32 Badanie wpływu własności elektronowych stopów wieloatomowych na 
efektywność konwersji energii w zjawiskach termoelektrycznych. KAMIL KUTORASIŃSKI O

33 Modelowanie transportu ładunku w nanostrukturach półprzewodniko-
wych z bramką skanującą BARTŁOMIEJ SZAFRAN O

34 Badania własności fazy sigma w układach trójskładnikowych zawiera-
jących żelazo JAKUB CIEŚLAK O

35 Realizacja fazy przygotowawczej projektu Cherenkov Telescope Array 
przez Polskie Konsorcjum CTA Paweł Rajda O

36 Opracowanie kompleksowego wieloskalowego modelu rozwoju mikro-
struktury w warunkach odkształcenia na gorąco Maciej Pietrzyk O

37 Lead-cooled European Advanced Demonstration Reactor Jerzy Cetnar O
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38 Eksperyment LHCb w CERN – obsługa detektora i uczestnictwo w pro-
gramie badawczym Bogdan Muryn O

39 Advanced European Infrastructures for Detectors at Accelerators Jerzy Cetnar O

40
Dofinansowanie prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi 
uczestników studiów doktoranckich polegające na zakupieniu aparatu-
ry naukowo-badawczej niezbędnej do wykonania pracy.

MAREK DULIŃSKI O

41 Badanie dyfrakcji, fotoprodukcji i nowej fizyki z wykorzystaniem tage-
rów protonów w przód w eksperymencie ATLAS na LHC MARIUSZ PRZYBYCIEŃ O

42 Identyfikacja osób na podstawie tęczówki oka w zmiennych warunkach 
środowiskowych KRZYSZTOF MISZTAL O

43

Projekt nowatorskiego wielokanałowego układu konwersji analogowo-
-cyfrowej z szybką serializacją dannych o ultra niskim poborze mocy, 
z wykorzystaniemzaawansowanych sub-mikronowych technologii 
CMOS

MAREK IDZIK O

44 Projektowanie nowatorskich detektorów pikselowych w technologii SOI 
dla fizyki cząstek MAREK IDZIK O

45 Charakterystyka ładowania i zachowania skorelowane w dziurowych 
sztucznych atomach WOJCIECH PASEK O

 7.3	Chemia

Lp. Temat Kierownik Status*

1
Badania właściwości fizykochemicznych materiałów pochodzenia 
węglowego i nieorganicznego.7 zakończonych w 2010r.zad.8 kontynu-
owane w 2011r.

TERESA GRZYBEK Z

2
Badania przemian fizykochemicznych w ekosystemach zbiorników 
wodnych wykorzystywanych do celów retencyjnych,energetycznych 
i jako zbiorniki wody pitnej.

JANUSZ GOŁAŚ O

3 Chemia i technologia wegla,sorbentów weglowych i mineralnych 
w aspekcie ochrony środowiska. DANUTA OLSZEWSKA O

4 Badanie właściwości kwasowo-zasadowych węgli aktywnych modyfiko-
wanych związkami azotu. BOGDAN SAMOJEDEN O

5
kinetyka i mechanizm reakcji elektrody tlenowej w warunkach pracy 
ogniwa paliwowego z elektrolitem stałym z tlenku ceru domieszkowa-
nego tlenkiem gadoliniu

PIOTR TOMCZYK Z
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6 Adsorbenty weglowe z odpadowych tworzyw sztucznych-otrzymywa-
nie,badanie własciwości,zastosowania.N N209 763640 LESZEK CZEPIRSKI O

7 Badania sorpcji niesteroidowych leków przeciwzapalnych w osadach 
Zbiornika Dobczyckiego. JANUSZ GOŁAŚ O

8 Badanie właściwości wegli aktywnych otrzymywanych z biomasy. URSZULA KANIK O

 7.4	Geodezja

Lp. Temat Kierownik Status*

1 Geomatyka dla potrzeb nauki, gospodarki i administracji. (2 zad.) JÓZEF CZAJA O

2 Aktualizacja Numerycznego Modelu Terenu obszarów przekształco-
nych. PAWEŁ SOPATA O

3 Metoda oceny zagrożenia na terenach starego kopalnictwa i płytkiej 
eksploatacji przy wykorzystaniu GIS i wnioskowania rozmytego.

AGNIESZKA MALINOW-
SKA O

4 Wyznaczanie lokalnych undulacji quasi-geoidy z wykorzystaniem naj-
bliższych stacji ASG-EUPOS. PIOTR BANASIK O

5 Wiarygodność prognoz deformacji powierzchni terenu w aspekcie sto-
sowanej metodyki walidacji.

RYSZARD HEJMANOW-
SKI O

6 Integracja danych fotogrametrycznych i lidarowych w procesie auto-
matycznego wykrywania obiektów. URSZULA MARMOL O

7 Usuwanie konfliktów spowodowanych jednoczesnym wykorzystaniem 
wielu operatorów w procesie generalizacji kartograficznej PIOTR BANASIK O

8 Wykorzystanie pomiarów GPS i GLONASS w precyzyjnym wyznaczaniu 
wysokości geodezyjnej. PIOTR BANASIK O

9
Wyznaczanie elementów orientacji zewnętrznej zdjęć naziemnych 
z wykorzystaniem obserwacji fotogrametrycznych, inercyjnych i sateli-
tarnego systemu pozycjonowania.

JAKUB KOLECKI O

10

Badanie przemieszczeń i odkształceń wybranych budowli przemysło-
wych, w szczególności nowoczesnych kominów przemysłowych, przy 
wykorzystaniu innowacyjnych metod i instrumentów pomiarowych 
wraz z określeniem dokładności wyznaczonych wartości.

JAN GOCAŁ O

11 Modelowanie cen i analiza rynku nieruchomości z uwzględnieniem cech 
o charakterze jakościowym. ELŻBIETA JASIŃSKA Z
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12 Optymalizacja procedur laboratoryjnych badań sprzętu geodezyjnego. MARIUSZ FRUKACZ Z

13 Weryfikacja wybranych metod analizy rynku nieruchomości dla po-
trzeb katastru. AGNIESZKA BIEDA O

14 Problematyka przekształceń prawa użytkowania wieczystego w pra-
wo własności. PIOTR PARZYCH O

15 Analiza wybranych procesów gospodarowania nieruchomościami 
w aspekcie funkcjonowania katastru. PIOTR PARZYCH O

16 Podejście kosztowe w aspekcie wartości rynkowej. TOMASZ ADAMCZYK O

17 Przydatność rozpoznawalności rysunku do weryfikacji klasyfikacji i hie-
rarchii obiektów w automatycznej generalizacji kartograficznej NMT. PIOTR BANASIK O

18
Procedury i algorytmy związane z określeniem skutków finansowych 
wynikajacych z opracowania nowych planów zagospodarowania prze-
strzennego.

JÓZEF CZAJA O

19
Wykorzystanie termowizji oraz standardowych metod geodezyjnych 
do badania wedrówki dobowej kominów przemysłowych oraz innych 
obiektów wysmukłych.

JAN GOCAŁ O

20 Badanie wpływu warunków atmosferycznych na dokładność niwela-
cji geometrycznej JACEK SZEWCZYK O

21 Konwersja obiektów Bazy Danych Topograficznych do postaci trójwy-
miarowej dla potrzeb dynamicznej geowizualizacji. KRYSTIAN PYKA O

22 Analiza wpływu wstrząsów górniczych na przemieszczenia powierzch-
ni terenu.

RYSZARD HEJMANOW-
SKI Z

23 Opracowanie zasad wyznaczania drgań i przemieszczeń budowli inży-
nierskich z wykorzystaniem interferometrii radarowej JAN GOCAŁ O

24
Ocena woływów eksploatacji górniczej na powierzchnie i obiekty 
budowlane na podstawie  ciągłego monitoringu przemieszczeń pozio-
mych.

JADWIGA MACIASZEK Z

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

27
Automatyzacja zasilania i aktualizacji danych o budynkach w Wieloroz-
dzielczej Bazie Danych Topograficznych (WBDT) wraz generalizacją da-
nych.

TADEUSZ CHROBAK O
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28

Model predykcji zagrożenia budynkow i obiektów liniowych na tere-
nach podlegajacych deformacjom powierzchni i algorytm wsparcia 
procesów decyzyjnych w aspekcie zachowania bezpieczeństwa po-
wszechnego.

AGNIESZKA MALINOW-
SKA O

29 Monitoring wpływów eksploatacji górniczej na liniowe obiekty komuni-
kacyjne w aspekcie bezpieczeństwa powszechnego. JANUSZ OSTROWSKI O

30 Wykorzystanie wysokorozdzielczych obrazów radarowych dla potrzeb 
tworzenia map pokrycia obszarów miejskich. MONIKA BADURSKA Z

31
Zastosowanie metod pomiarowych oraz narzędzi matematycznych do 
szacowania ryzyka zagrożeń na terenach przekształconych działalno-
ścią przemysłową.

RYSZARD HEJMANOW-
SKI O

32 Modelowanie asymetrycznego skrzydła niecki obniżeniowej wywołanej 
eksploatacją podziemną 

WOJCIECH GRUSZCZYŃ-
SKI O

33

Badanie drgań, przemieszczeń i odkształceń wybranych obiektów 
z wykorzytsaniem nowoczesnych fizyczno-elektornicznych technik po-
miarów (przede wszystkim mikrofalowych i interferometrycznych) oraz 
zbadanie ich funkcjonalności w środowisku wibracji

ALINA WRÓBEL O

34 Wykorzystanie skanowania w trybie fali ciągłej do poprawy jakości 
detekcji krawędzi KRYSTIAN PYKA O

35 Opracowanie i testy polowe systemów do automatycznych pomiarów, 
rejestracji i transmisji danych pomiarowych PAWEŁ ĆWIĄKAŁA O

36 Analiza procesów geodezyjno-prawnych i ich wpływ na planowanie 
przestrzenne na obszarze gminy PAWEŁ HANUS O

37
Detekcja obiektów antropogenicznych i ich modelowanie w oparciu o 
"chmury punktów" pozyskane technologią lidarową oraz fotograme-
tryczną 

NATALIA BOROWIEC O

38 Modelowanie informacji przestrzennej w wolnym oprogramowaniu. EWA DĘBIŃSKA O

39 Integracja danych o nieruchomościach pozyskiwanych z różnych źródeł JOANNA PAŁUBSKA O

39 Zastosowanie nowoczesnych technologii pomiarowych w ocenie bez-
pieczeństwa obiektów mostowych TOMASZ OWERKO O

40 Matematyczne metody opracowania wyników pomiarów przemieszczeń 
i drgań obiektów budowlanych PRZEMYSŁAW KURAS O

41 Badanie możliwości wizualizacji wyników matematycznego modelowa-
nia przekształceń powierzchni terenu 

RYSZARD HEJMANOW-
SKI O

Projekty badawcze



101     Newsletter Centrum Transferu Technologii AGH w Krakowie

spis treści

42 Analiza metod wpasowania wybranych figur trójwymiarowych w chmu-
rę punktów ze skanowania laserowego KRYSTIAN PYKA O

43 Badanie efektywności stosowania sond akustycznych w górnictwie 
podwodnym JADWIGA MACIASZEK O

44 Porównanie wybranych metod klasyfikacji obrazów satelitarnych BEATA HEJMANOWSKA O

45 Wykorzystanie Systemów informacji Geograficznej w pracach geode-
zyjnych i wycenie nieruchomości IZABELA BASISTA O

46
Integracja danych z naziemnego .lotniczego i mobilnego skaningu la-
serowego do budowy Numerycznego Modelu Terenu dla potrzeb two-
rzeniamap zagrożenia powodziowego

BEATA HEJMANOWSKA O

 7.5	Geologia	i	geofizyka

Lp. Temat Kierownik Status*

1 Wody mineralne, lecznicze i potencjalnie lecznicze Karpat polskich. LUCYNA RAJCHEL O

2 Rozwój nowych metod obliczeniowych i informatycznych na potrzeby 
nauk o Ziemi i środowisku. ANDRZEJ LEŚNIAK O

3
Badania mineralogiczne, petrograficzne oraz geochemiczne w roz-
wiązywaniu zagadnień geologicznych , surowcowych, ekologicznych 
i technologicznych.

TADEUSZ RATAJCZAK Z

4 Kompleksowe badania geologiczne i środowiskowe orogenów alpej-
skich i sąsiednich platform. TADEUSZ SŁOMKA O

5
Rozwój sedymentologiczno-facjalny,potencjał węglowodorowy oraz 
analizy geologiczno-gospodarcze i środowiskowe formacji paleozoicz-
nych,mezozoicznych i kenozoicznych.(cał 2010)

JACEK MATYSZKIEWICZ O

6 Geologia i gospodarowanie złożami surowców mineralnych. ADAM PIESTRZYŃSKI O

7 Rozwój technik pomiarowych,przetwarzania i interpretacji cyfrowych 
danych georadarowych.

SYLWIA TOMECKA-SU-
CHOŃ O

8 Cykliczne badania biegu wiekowego pola magnetycznego na profilach 
Zgorzelec-Wiżajny i Parczew-Chełm. JADWIGA JARZYNA O

9 Geofizyka w geologii, górnictwie i ochronie środowiska- doskonale-
nie metod. JADWIGA JARZYNA O

10 Litofacje mioceńskich wapieni siarkonośnych zapadliska przedkarpac-
kiego na przykładzie złoża siarki rodzimej. PIOTR OLCHOWY Z
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11 Petrologiczne studium uwęglonego materiału organicznego we fliszu 
zewnętrznych Karpat Zachodnich. MARIAN WAGNER Z

12 Model geologiczny 3D złoża rud miedzi w strefie występowania elewa-
cji stropu piaskowca - Rudna Główna; kopalnia Rudna. ADAM PIESTRZYŃSKI O

13
Studium mineralogiczne zjawiska osteoporozy głowy kości udowej 
człowieka w nawiązaniu do rentgenowskich badań densytometrycz-
nych.

MACIEJ PAWLIKOWSKI O

14
Chronologia bezwzględna wybranych stanowisk archeologicznych jed-
no i wielofazowych w świetle badań dendrochronologicznych i radiowę-
glowych.

MAREK KRĄPIEC Z

15
Charakterystyka mineralogiczna nowo powstających faz mineralnych  
w rejonie  zlikwidowanej kopalni wegla brunatnego ,, Przyjaźń naro-
dów - szyb Babina położonej na SW od miasta Łękawica.

TADEUSZ RATAJCZAK Z

16 Rzeźba, osady czwartorzędowe oraz chronologia glacjalna Alp i Tatr. JERZY ZASADNI O

17 Kompleksowa charakterystyka mineralogiczno-petrograficzna skał zło-
ża marmurów w Sławniowicach. MACIEJ PAWLIKOWSKI O

18 Geochronologia teras rzecznych w dorzeczu Dunajca. JANUSZ OLSZAK Z

19
Skład mineralny i chemiczny, warunki powstawania oraz możliwości 
wykorzystania osadów ochrowych (na przykładzie wystąpienia w Za-
bratówce koło Dynowa).

TADEUSZ RATAJCZAK O

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

21 Zespoły mięczaków w osadach małych form krasowych jako wskaźnik 
zmian środowiska Podhala w późnym glacjale i holocenie.

WITOLD ALEXANDRO-
WICZ O

22 Wpływ szczelin tektonicznych jako dróg migracji fluidów na cementa-
cje piaskowców płaszczowiny magurskiej. ANNA ŚWIERCZEWSKA O

23 Warunki sedymentacji i diagenezy wapieni górnojurajskich w rejo-
nie Mnikowa. ALICJA KOCHMAN O

24 Biologicznie stymulowane rozpuszczanie piromorfitu PB5(PO4)3 Cl 
w obecności bakterii z gatunku Pseudomonas putida. MACIEJ MANECKI Z

25
Estymacja parametrów petrofizycznych dolomitu głównego w rejonie 
wału Wolsztyńskiego w oparciu o atrybuty sejsmiczne oraz dane geofi-
zyki wiertniczej.

JADWIGA JARZYNA O
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26
Kryteria identyfikacji złóż gazu ziemnego zlokalizowanych w heteroli-
tycznych skałach zbiornikowych miocenu zapadliska przedkarpackiego 
w oparciu o interpretację danych sejsmicznych.

PAWEŁ MARZEC O

27
Określenie potencjału zbiornikowego skał osadowych wieku prekam-
bryjskiego i paleozoicznego na podstawie wyników badań laboratoryj-
nych i profilowań geofizyki otworowej.

JADWIGA JARZYNA O

28 Materiały kamienne we wczesnośredniowiecznych budowlach Małopol-
ski. JAN BROMOWICZ O

29
Symulacje zatłaczania CO2 celem jego sekwestracji oraz intensyfikacji 
wydobycia węglowodorów na przykładzie wybranych formacji geolo-
gicznych z obszaru Polski.

WOJCIECH GÓRECKI O

30 Analiza ryzyka strukturalnego w prospekcji węglowodorów w południo-
wo-zachodniej części synklinorium mogileńsko-łódźkiego. ANNA ŚWIERCZEWSKA O

31
Połączenie atrybutów akustycznych obrazów falowych z atrybutami 
sejsmicznymi w kontekście zwiększenia informacji o ośrodku geolo-
gicznym.

KAMILA WAWRZYNIAK-
-GUZ O

32 Uwarunkowania geologiczne a georóżnorodność skałek piaskowcowych 
Beskidu Śląskiego. MAREK DOKTOR O

33 Występowanie srebra w złożu na monoklinie przedsudeckiej i jego za-
chowanie w procesie technologicznym ADAM PIESTRZYŃSKI O

34 Waloryzacja geoturystyczna obiektów przyrody nieożywionej w Beski-
dzie Niskim) pod kątem mozliwości wykorzystania w turystyce. EWA WELC Z

35 Minearologia a możliwości wykorzystania kredy jeziornej - kopaliny 
towarzyszącej w złożu węgla brunatnego Bełchatów TADEUSZ RATAJCZAK Z

36
Regionalna ocena geotechnicznych właściwości gruntów południowo-
-wschodniej Polski na podstawie sondowań oraz kontrolnych badań 
laboratoryjnych. dec.0379/R/T02/2008/04

STANISŁAW RYBICKI Z

37
Datowanie bezwzględne grodziska i osady przygrodowej w Ostrowie 
Wielkopolskim_ Krępie w świetle analizy dendrochronologicznej i ra-
diowęglowej.

MAREK KRĄPIEC O

38
Ocena możliwości  zastosowania wybranych metod stochastycznych 
w inwersji danych tomografii sejsmicznej w ośrodkach o anizotro-
pii eliptycznej.

ANDRZEJ LEŚNIAK O

39 Znaczenie procesu stylolityzacji dla ropogazonośności utworów węgla-
nowych dolomitu głównego. GRAŻYNA SEMYRKA O

40 Właściwości sorpcyjne mineralnych nanomateriałów hybrydowych 
otrzymanych na bazie minerałów z podgrupy kaolinitu. JAKUB MATUSIK O
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41 Zastosowanie metod geofizycznych do badania migracji zanieczysz-
czeń ze składowisk odpadów górniczych.N N525 398034

SYLWIA TOMECKA-SU-
CHOŃ Z

42 Znaczenie założonych spękań dla jakości kruszywa łamanego i ich pe-
trograficzna interpretacja.       N N525 404434 dr Jan Bromowicz JAN BROMOWICZ Z

43 Zastosowanie metody georadarowej do lokalizacji   anomalii o stocha-
stycznym rozkładzie w ośrodku    geologicznym. N N525 169335

TOMISŁAW GOŁĘBIOW-
SKI Z

44
Odtwarzanie przypowierzchniowych niejednorodności ośrodka na 
drodze jednoczesnej inwersji tomografi-cznej fal refragowanych i czo-
łowych.

ZBIGNIEW KASINA Z

45 Minerały warstwowe jako prekursory mezoporowatych nanostuk-
tur krzemionkowych.

KRZYSZTOF BAHRA-
NOWSKI O

46 Badania geodynamiczne polskiego segmentu zewnętrznych Karpat Za-
chodnich. JANUSZ MADEJ O

47
Mechanizmy i tempo powstawania osadów żelazistych w zbiornikach 
po eksploatacji węgla brunatnego w rejonie Łuku Mużakowa oraz 
wpływ kwaśnych wód kopalnianych na środowisko w tym obszarze.

PIOTR BOŻĘCKI Z

48
Analiza transferu naprężeń statycznych wywołanych przemieszczeniem 
kosejsmicznym wstrząsów górniczych i jego roli w procesie sejsmoge-
nicznym.

BEATA ORLECKA-SIKORA O

49
Modelowania teoretyczne i empiryczne wpływu zmiennego ciśnienia 
i nasycenia gazem na parametry sprężyste, gęstość i oporność skał dla 
oceny przepuszcz

MARIA BAŁA O

50
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

51 Zależność pomiędzy cementacją piaskowców a mineralizacją szczelin 
tektonicznych w płaszczowinie magurskiej. ANNA ŚWIERCZEWSKA Z

52
Wykształcenie facjalne i mikrofacjalne osadów górnej jury i dolnej 
kredy (tyton-berias) południowej części Gór Krymskich na przykładzie 
Masywów Aj-Pet

MARCIN KRAJEWSKI Z

53 Alabaster jako kamień dekoracyjny w architekturze Krakowa oraz wy-
branych obiektach Małopolski. JACEK RAJCHEL Z

54
Zmienność antropogenicznego pola węglowodorów gazowych w utwo-
rach przypowierzchniowych w zależności od warunków geologicznych 
i fizjograficznych.

HENRYK SECHMAN O
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55
Zastosowanie dwuwymiarowych automatów komórkowych (2D CA) do 
symulacji powierzchniowych zjawisk dynamicznych w oparciu o cyfro-
we modele terenu DEM.

ANDRZEJ LEŚNIAK O

56 Kompleksowa charakterystyka własności zbiornikowych dla modelowa-
nia przepływu mediów w złożu gazu ziemnego Żołynia. JADWIGA JARZYNA Z

57 Wody chlorkowe i solanki Karpat polskich. LUCYNA RAJCHEL O

58 Rozkład przestrzenny parametrów petrofizycznych formacji na podsta-
wie bada laboratoryjnych, profilowań geofizyki otworowej i sejsmiki. JADWIGA JARZYNA O

59 Kinetyka procesu generowania węglowodorów z utworów kimerydu 
i tytonu Niżu Polskiego w aspekcie siarki organicznej i pirolizy wodnej. DARIUSZ WIĘCŁAW O

60
Opracowanie i weryfikacja nowej metodyki oznaczaniakoncentracji 
ołowiu Pb-210 w osadach, glebach i torfach za pomocą spektrometrii 
gamma na potrzeby badań środowiskowych.

PRZEMYSŁAW WACH-
NIEW O

61

Porównanie genezy ropy naftowej i gazu ziemnegoi potencjału węglo-
wodorowego skał macierzystych utworów paleozoiczno-mezozoiczno-
-kenozoicznych wybranych obszarów Niżu Polskiego i podłoża zapadli-
ska przedkarpackiego oraz irańskiego sektora Zatoki Perskiej

Maciej Kotarba O

62

Geneza, migracja i mieszanie niewęglowodorowych (gazy szlachetne, 
azot i dwutlenek węgla) i weglowodorowych składników gazu ziemne-
go akumulowanego w utworach kambru, karbonu, czerwonego spą-
gowca i wapienia cechsztyńskiego na Niżu Polskim: apsekt izotopowy 
i geologiczny

 Maciej Kotarba O

63 Precyzyjne oznaczenie stałych rozpuszczalnośc ...dla apatytów w sze-
regach izomorficznych Ca-Pb-P-As-OH-CI Maciej Manecki O

64
Groundwater and Dependent Ecosystems: New Scientific Basis on 
Climate change and Land-use impacts for the update of the EU groun-
dwater directive

Stanisław Witczak O

65 Problematyka mineralogiczno - petrograficzna oraz geochemiczna 
w zagadnieniach surowcowych i ochrony środowiska. TOMASZ BAJDA O

66
Badania geologiczne i geochemiczne fanerozoicznych formacji osa-
dowych oraz ocena zmian środowiska w wybranych regionach Polski 
i świata. 

JACEK MATYSZKIEWICZ O

67 Studium osadów tworzących się w rejonie eksploatacji węgla brunat-
nego w rejonie Łękawicy. TOMASZ BAJDA O

68 Badania warunków tworzenia się złóż poprzez analizy inkluzji ciekłych. ADAM PIESTRZYŃSKI O

69 Badania izotopowe tlenu i węgla w wapieniach siarkonośnych złoża 
siarki rodzimej Osiek - Baranów Sandomierski. PIOTR OLCHOWY O
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70 Potencjał generacyjny i analiza procesów naftowych utworów starsze-
go paleozoiku w południowo-wschodniej części rowu lubelskiego. MACIEJ WRÓBEL O

71 Zastosowanie metod przetwarzania obrazu 3D do analizy obiektów 
trójwymiarowych oraz analizy sekwencji wideo w czasie rzeczywistym. MARIUSZ MŁYNARCZUK O

72
Skład petrograficzny i pochodzenie materiału gruboklastycznych osa-
dów miocenu Śląska Cieszyńskiego (zachodnia część Zapadliska Przed-
karpackiego). 

MAREK DOKTOR O

73

Kryteria identyfikacji gazonośnych, heterolitycznych skał zbiorniko-
wych w osadach miocenu zapadliska przedkarpackiego w oparciu 
o kompleksową interpretację rdzeni oraz geofizycznych danych sej-
smicznych i otworowych.

SZCZEPAN PORĘBSKI O

74
Ewolucja geodynamiczna, badania środowiskowe oraz waloryzacja 
geoturystyczna utworów Tetydy, Perytetydy, Gondwany, Perygondwany 
i rejonów polarnych.

MAREK DOKTOR O

75 Ocena własności petrofizycznych skał zbiornikowych. EDYTA PUSKARCZYK O

76 Modelowanie tektoniki płyt w Paleozoiku Europy Centralnej. JAN GOLONKA O

77

Kryteria budowy modelu geologicznego strefy przypowierzchniowej 
z uwzględnieniem warunków hydrogeologicznych i geotechnicznych 
przy wykorzystaniu metody georadarowej, elektrooporowej i sejsmi-
ki inżynierskiej.

JADWIGA JARZYNA O

78
Łemkowskie centrum kamieniarskie ,,Dolina Bartnego" - projekt zago-
spodarowania geoturystycznego wykorzystujący lokalne walory eduka-
cyjne, krajobrazowe i kulturowe.

EWA WELC O

79

Wpływ zróżnicowanego wykształcenia mikrobialitów oraz kompakcji na 
podstawie górnojurajskich facji wapieni pseudogruzłowych północnego 
obrzeżenia Tetydy i osadów skondesowanych Rosso Ammonitico Vero-
nese.

JACEK MATYSZKIEWICZ O

80

Charakterystyka geochemiczna minerałów srebra powstałych w proce-
sach niskotemperaturowych na przykładzie złoża rud miedzi na mo-
noklinie przedsudeckiej oraz składowisk odpadów poeksploatacyjnych 
rud miedzi.

GABRIELA KOZUB O

81
Określenie potencjału zbiornikowego skał osadowych wieku prekam-
bryjskiego i paleozoicznego na podstawie badań laboratoryjnych i  
profilowań geofizyki otworowej.

PAULINA KRAKOWSKA O

82 Precyzyjne oznaczenie stałych rozpuszczalnośc ...dla apatytów w sze-
regach izomorficznych Ca-Pb-P-As-OH-CI Maciej Manecki O
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83
Proweniencja perykratonicznych łupków syluru na platformie wschod-
nioeuropejskiej - w poszukiwaniu zaginionego źródła materiału kla-
stycznego basenu przedgórskiego.

SZCZEPAN PORĘBSKI O

84
Charakterystyka petrologiczna oraz ocena interakcji magma - skorupa 
w metawulkanitach z SW Spitsbergenu oraz ich znaczenie w świetle 
rozpadu Rodinii.

KAROLINA GOŁUCHOW-
SKA O

85
Kompleksowe badania mineralogiczne, petrograficzne i geoche-
miczne w zagadnieniach geologicznych, surowcowych, technolo-
gicznych i środowiskowych. 

TOMASZ BAJDA O

86
Charakterystyka petrologiczna oraz ocena interakcji magma - 
skorupa w metawulkanitach z SW Spitsbergenu oraz ich znacze-
nie w świetle rozpadu Rodinii. 

MACIEJ MANECKI O

87 Warunki sedymentacji i diagenezy wapieni pseudozrostkowych 
z wybranych regionów Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. ALICJA KOCHMAN O

88
Badanie stanu środowiska gruntowo - wodnego w otoczeniu 
składowiska odpadów przemysłowych przy pomocy metod geo-
elektrycznych. 

JADWIGA JARZYNA O

89 Badanie nawarstwień antropogenicznych metodami geoelek-
trycznymi - kontekst archeologiczny i ekologiczny. JADWIGA JARZYNA O

90
Tłumienie fal sejsmicznych przez strefy nasycone gazem oraz 
wpływ tłumienia na sejsmiczny obraz warstw nasyconych gazem 
ziemnym (DHI). 

JERZY DEC O

91 Warunki akumulacji i architektura warstw rudzkich Górnoślą-
skiego Zagłębia Węglowego (karbon górny). MAREK DOKTOR O

92 Wykorzystanie metod komputerowej analizy do obrazu odwzo-
rowania struktur skalnych w przestrzeni 3D. 

MARIUSZ MŁYNAR-
CZUK O

93
Analiza zmian zapisu sejsmicznego z offsetem jako narzędzie do 
identyfikacji stref akumulacji gazu ziemnego w cienkowarstwo-
wych utworach zapadliska przedkarpackiego.

JERZY DEC O

94
Relacje pomiędzy wskaźnikami dojrzałości materii organicznej 
i geotermometrem illit - smektyt na przykładzie Karpat ze-
wnętrznych. 

ANNA ŚWIERCZEW-
SKA O

95 Wykorzystanie trójwymiarowego modelowania przepływów me-
diów złożonych w geotermii. MICHAŁ STEFANIUK O
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96
Zmienność parametrów zbiornikowych piaskowców czerwonego 
spągowca z wybranych bloków tektonicznych w aspekcie poszu-
kiwań niekonwencjonalnych złóż typugas na Niżu Polskim.

ANNA ŚWIERCZEW-
SKA

97 Warunki występowania i możliwości wykorzystania wód i energii 
geotermalnej z utworów mezozoicznych mogileńsko - łódzkiej. BEATA KĘPIŃSKA

98 Neotektonika północno - wschodniego zakończenia systemu 
uskokowego basenu wiedeńskiego. 

ANNA ŚWIERCZEW-
SKA

99

Sedymentologiczne, diagenetyczne i geochemiczne wskaźniki 
utworzenia wapieni siarkonośnych ze złoża rodzimej Osiek - 
Baranów Sandomierski: implikacjedo genezy polskich złóż siarki 
rodzimej.

PIOTR OLCHOWY

100 Analiza walorów geoturystycznych południowo - wschodniej Pol-
ski jako bazy dla rozwoju potencjalnych geoparków. EWA WELC

101
Ekologia i znaczenie biostratygraficzne promienic (Radiolaria) ze 
środkowo i górnojurajskich utworów głębokowodnych Oceanu 
Tetydy. 

MARTA BĄK

 8.0	Nauki	społeczno-ekonomiczne	i	humanistyczne	

Lp. Temat Kierownik Status*

1 Efektywność i zarządzanie w górnictwie surowców skalnych. ZDZISŁAW GAŁAŚ O

2 Analiza porównawcza różnojęzycznych fonemów. MARIUSZ ZIÓŁKO O

 8.1	Zarządzanie	i	marketing

Lp. Temat Kierownik Status*

1

Algorytmy optymalizacji dyskretnych procesów przemysłowych dużych 
rozmiarów oraz systemów obsługi sieci kolejkowych. T.2011- Mecha-
nizmy blokowania w sieciach kolejkowych, algorytmy przybliżone dla 
dyskretnych, NP. - trudnych zagadnień decyzyjnych i optymalizacyj-
nych.

BOGUSŁAW FILIPOWICZ O

2 Kluczowe znaczenie kompetencji społeczno-psychologicznych w pracy 
menedzera.Etap II. LIDIA ZBIEGIEŃ-MACIĄG O
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3 Zintegrowane systemy zarządzania jakością,niezawodnością i bezpie-
czeństwem.2011-3 zad. LECH BUKOWSKI O

4 Ekonomiczne i marketingowe aspekty zarzadzania procesami produk-
cyjnymi.Etap II

WIESŁAW WASZKIELE-
WICZ O

5 Nowoczesne metody numeryczne i technik informacyjnych w zarzą-
dzaniu(Etap II) JAN DUDA O

6 Nowe problemy obliczeniowe w optymalizacji łańcuchów dostaw.
Etap II BARTOSZ SAWIK O

7 Analiza ekonometryczna kursów walutowych i kursów akcji. HENRYK GURGUL O

8 Strategiczne zarządzanie rynkiem kapitału finansowego. MARIANNA KSIĘŻYK O

9 Ekonomiczne aspekty zarządzania przedsiebiorstwem w warunkach 
gospodarki globalnej. MARIUSZ KUDEŁKO O

10 Dyspersja systemów motywacyjnych w procesie restrukturyzacji ko-
palń wegla kamiennego w Polsce w latach 1990-2005 MICHAŁ TECZKE O

11 Projektowanie sieciowych struktur systemów produkcyjnych w warun-
kach rozproszonych zasobów.Et.I KAMIL CZAJKA O

12 Optymalizacja rozkładów jazdy w miejskiej sieci komunikacyjnej.Et.I KATARZYNA GDOWSKA O

13 Badanie postrzegania wizerunku pracodawcy odpowiedzialnego spo-
łecznie.

KATARZYNA KLIMKIE-
WICZ O

14
Wykluczenie cyfrowe,przemiany relacji miedzygeneracyjnych i między-
pokoleniowe zróżnicowanie w adaptacji do świata nowych technologii 
w społeczenstwie informacyjnym.

WOJCIECH KOWALIK O

15 Algorytmy heurystyczne w szeregowaniu i wyznaczaniu wielkości par-
tii produkcyjnej.Et.I ROGER KSIĄŻEK O

16 Rola miękkich kompetencji w zarządzaniu zasobami ludzkimi. MARZENA STASZKIE-
WICZ O

17 Zarządzanie kosztami w cyklu życia projektu górniczo-geologicznego. ARKADIUSZ KUSTRA O

18 Realizacja strategii przedsiębiorstwa górniczego węgla kamiennego 
z zastosowaniem Balanced Scorecard. BARBARA KOWAL O
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19
Niezawodność i bezpieczeństwo transportu zaopatrzeniowego w ener-
getyce cieplnej na przykładzie wybranych elektrociepłowni. N N509 
3114 33

LECH BUKOWSKI Z

20 Zastosowanie metod eksploracji procesów we wspomaganiu decyzji 
operacyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych. PIOTR ŁEBKOWSKI Z

21 Identyfikacja dysfunkcji w organizacji.Poszukiwanie dobrych prak-
tyk.N N115 046535 LIDIA ZBIEGIEŃ-MACIĄG O

22 Modele i metody optymalizacji,oraz techniki ich implementacji,dla za-
dańplanowania operacyjnego w łańcuchach dostaw.

WALDEMAR KACZMAR-
CZYK Z

23 System ocen w zarządzaniu procesami wytwarzania energii elektrycz-
nej./wczesniejsza obrona pracy-2010-10-28/ MARIANNA KSIĘŻYK Z

24
Nowe metody obliczeniowe,modele matematyczne i algorytmy rozdzia-
łu zadań zasobów w sieciach dostaw produktów wytwarzanych na za-
mówienie.

TADEUSZ SAWIK O

25 Determinanty kreowania wartości przedsiębiorstwa górniczego we-
gla kamiennego. MARIUSZ KUDEŁKO Z

26 HRM  jako narzędzie wspierania innowacyjności przedsiębiorstw. DAGMARA LEWICKA O

27
Dokładne i przybliżone modele matematyczne i algorytmy podejmo-
wania decyzji taktycznych i operacyjnych w sieciach dostaw produktów 
wysokiej technologi i wytwarzanych na zamówienie. N N519 645940

PIOTR ŁEBKOWSKI O

28 Metoda Monte Carlo w ocenie niepewnosci w stochastycznej analizie 
procesów wytwórczych na przykładzie przemysłu stalowniczego. BOGUSŁAW BIEDA O

29 Edukacja menedżerska w Polsce i jej przeobrażenia zmian gospodar-
czych i społecznych. PIOTR GÓRSKI O

30
Strategiczna ocena wariantowych technologii zgazowania podziemnego 
i naziemnego przy użyciu zaawansowanych metod optymalizacji wielo-
kryterialnej. 

RADOSŁAW KAPŁAN O

31 Model dynamiki procesu powstawania i upadku przedsiębiorstw. PAWEŁ ZAJĄC O

32 Ekonomiczne instrumenty internalizacji kosztów zewnętrznych wynika-
jących z eksploatacji transportu drogowego w Polsce. MARIUSZ TRELA O

33 Wykorzystanie portali społecznościowych w promocji przedsiębiorstw. MICHAŁ NOWAK O

34 Ocena projektów naziemnego i podziemnego zgazowania węgla z wy-
korzystaniem opcji rzeczowych. PAWEŁ GRZESIAK O
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35 Inteligentne systemy klasy UBMSS wapomagajace procesy zarzadza-
nia przedsiębiorstwem. LIDIA OGIELA O

36 Wieloaspektowa analiza procesu przepływu informacji na GPW w War-
szawie na tle giełdowych rynków akcji we Frankfurcie i Wiedniu. HENRYK GURGUL O

37 Modelowanie procesów logistycznych z wykorzystaniem metod sztucz-
nej inteligencji. KRZYSZTOF JURCZYK O

38 Innowacyjne materiały na walce hutnicze. MARIUSZ NIEKURZAK O

39 Znaczenie funkcji personalnej w procesie budowania stabilnego i inspi-
rującego środopwiska pracy. DAGMARA LEWICKA O

40 Nowe problemy marketingowe i produkcyjne w strukturach sieciowych.
Et.I

WIESŁAW WASZKIELE-
WICZ O

41 Zarzadzanie pezedsiębiorstwami w warunkach gospodarki globalnej. MARIUSZ KUDEŁKO O

42 Problemy obliczeniowe w optymalizacji łańcuchów dostaw. TADEUSZ SAWIK O

43 Zaawansowane metody i algorytmy komputerowego przetwarzania 
danych w zarzadzaniu i technice. JAN DUDA O

44 Opracowanie modelu innowacyjnej architektury referencyjnej przed-
siębiorstwa. JERZY MIKULIK O

45 Zarządzanie rozwojem rynku paliw alternatywnych dla potrzeb trans-
portu w Polsce. JAN SAS O

46 Rynki finansowe jako podstawowy segment gospodarki i żródło stabili-
zacji działalnosci podmiotów gospodarczych. NATALIA IWASZCZUK O

 8.2	Ekonomia

Lp. Temat Kierownik Status*

1 Opracowanie modeli oceny efektywnosci ekonomicznej inwestycji 
w przemyśle naftowym z wykorzystaniem teorii opcji realnych. PIOTR KOSOWSKI O

2 Uwarunkowania zrównowazonego rozwoju przemysłu w Polsce.1 zad. LESZEK PREISNER O

3 Wycena  inwestycji i przedsiębiorstw górniczych.Etap I. ROBERT RANOSZ O

4 Zaufanie jako czynnik kształtowania wyniku ekonomicznego przedsię-
biorstwa. ADAM PESZKO Z

Projekty badawcze



112     Newsletter Centrum Transferu Technologii AGH w Krakowie

spis treści

5 Instrumenty transferu ryzyka powodzi ANNA DUBEL O

6 Instrumenty ekonomiczne, finansowe i środowiskowe w równowaze-
niu gospodarki. LESZEK PREISNER O

7 Metody ekonometryczne analizy zjawisk i procesów gospodarczych. HENRYK GURGUL O

 8.4	Socjologia,	psychologia	i	filozofia

Lp. Temat Kierownik Status*

1
Wzory kultury społeczeństwa postindustrialnego.Geneza,zasoby,ro-
zwój.Zadanie główne:Rozwój wzorców i form duchowosci w komuniko-
waniu medialnym i między kulturowym

IGNACY FIUT O

2
Wzory kultury społeczeństwa postindustrialnego.Geneza,zasoby,ro-
zwój.Konteksty rozwoju społeczno-gospodarczego Polski:gospodarka 
oparta na wiedzy,zarządzanie publiczne,kapitał społeczny.

BARBARA GĄCIARZ O

3
Zbiory kultury społeczeństwa postindustrialnego.Geneza,zasoby,ro-
zwój.Wymiary zróżnicowania społeczeństwa wiedzy:gospodarka-kultu-
ra,lokalność-globalność

JANUSZ MUCHA O

4 Niewierzący w Polsce współczesnej.Portret socjologiczny. RADOSŁAW TYRAŁA O

5 Ateizm jako forma duchowosci. JOWITA GUJA O

6 Nowe media-nowe wzorce komunikowania,czy powielanie schematów 
znanych z mediów masowych. MAGDALENA SZPUNAR O

7 Instytucjonalizacja dialogu obywatelskiego a jakość polityki społecznej 
na szczeblu lokalnym  w Polsce. TOMASZ PIRÓG O

8 Kompetencja z zakresu komunikacji interpersonalnej jako niezbędny 
na współeczsnym rynku pracy komponent wykształcenia. EWA MIGACZEWSKA O

9 Rola czynników instytucjonalnych w przemianach pracy na przykładzie 
sektora budowlanego po roku 2004.

ANNA KULPA-OGDOW-
SKA O

10
Opracowanie metody oznaczania miejsc niebezpiecznych i szczególnie 
istotnych w dużym mieście dla osób niewidomych z wykorzystaniem 
markerów  falowo-wibracyjnych.

JERZY WICIAK O

11
Romskie kobiety współczesnie-tożsamośc,identyfikacje,wybory:badan
ia jakościowe aktywności liderek Bergitka Roma i Polska Roma z per-
spektywy przeobrazeżeń ich tożsamości etnicznej.

MARIA SZMEJA O

12 I Love NH.Badanie przemian gentryfikacyjnych w starej części dzielni-
cy Nowa Huta. JACEK GĄDECKI O

Projekty badawcze



113     Newsletter Centrum Transferu Technologii AGH w Krakowie

spis treści

13 Opieka transnarodowa i relacje międzygeneracyjne.Współczesne pol-
skie"kultury migracji". JANUSZ MUCHA O

14
reprodukowanie wzorów kobiecości i męskości przez świeckich w orga-
nizacjach administracyjno-ewangelizacyjnych Kościoła rzymskokatolic-
kiego w Polsce.

KATARZYNA LESZCZYŃ-
SKA O

15 AGH jako centrum innowacji w gospodarce opartej na wiedzy. MARIA NAWOJCZYK O

16 Wpływ zaufania organizacyjnego na zaangażowanie pracowników. DAGMARA LEWICKA O

 8.5	Nauki	polityczne	i	historyczne

Lp. Temat Kierownik Status*

1
Wzory kultury społeczenstwa postindustrialnego.Geneza,zasoby,ro-
zwój.Polityczne,społeczne i technologiczne determinanty procesów 
rozwojowych we współczesnym świecie.

ANNA SIWIK O

2 Seriale okresu PRL-u jako elementy popkultury.Porównanie "swiatów 
przedstawionych" w serialach tworzonych przed i po 1989roku. MACIEJ MYŚLIWIEC O

3 Elektroniczna demokracja na szczeblu lokalnym.Główne aspekty wyko-
rzystania Internetu przez jednostki samorządowe LESZEK PORĘBSKI Z

* 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
 ● Światłowodowy kabel optoelektryczny. Nr zgłoszenia P-385 248.

	 2.1.3.	Elektronika
 ● Układ węzła sieci lokalnej systemu sterowania rozproszonego Nr patentu 195 329

 ● Sposób chłodzenia cyfrowego układu scalonego Nr patentu 204 055

 ● Sposób układ do przetwarzania sygnałów analogowych na sygnały 
cyfroweasynchroniczną modulacją Sigma-Delta Nr zgłoszenia P-382 152.

 ● Sposób i układ do przetwarzania sygnałów analogowych na sygnały cyfrowez 
asynchroniczną modulacją Sima-Delta. Nr zgłoszenia P-384 548.

 ● 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

 ● Zintegrowany moduł reaktancyjny Nr zgłoszenia P-389 907.

 ● Sposób pomiaru ciepła spalania węglowodorów i miernik ciepła spalaniav 
węglowodorów. Nr zgłoszenia P-392 391

 

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

 ● Sposób wytwarzania ceramicznych warstw na tkaninie. Nr zgłoszenia P-391 501.

	 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
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 ● 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

 ● 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 patentu 209 288

 ● Głowica do nanoszenia cienkich warstw metali i ich związków metodą 
naparowania łukiem elektrycznym. Nr zgłoszenia P-382 787

 ● Sposób wytwarzania porowatych szkieł i materiałów szkłoceramicznych. Nr 
zgłoszenia P-382 786

 ● Szkło awanturynowe z kryształkami Cr203 Nr zgłoszenia P-385 258

 ● Stop na osnowie żelaza o dużej odporności na ścieranie Nr zgłoszenia P-384 608

 ● Sposób oraz narzędzia i prasa do posuwisto-zwrotnego wyciskania Nr zgłoszenia 
P-379 851

 ● Sposób pozapiecowej obróbki stali wysokomanganowej w kadzi Nr zgłoszenia 
P-384 561

 ● Sposób określania równoważnika borowego zanieczyszczeń grafitu. Nr 
zgłoszeniaP-388 226.

 ● Sposób wytwarzania zwartego klinkieru ogniotrwałego. Nr zgłoszenia P-379 909.

 ● Sposób wytwarzania zwartego tworzywa wysokoogniotrwałego. Nr 
zgłoszeniaP-380 106.

 ● Środek antykorozyjny na powłokę ochronną do zabezpieczenia stali przed 
wysokotemperaturową korozją gazową w atmosferach utleniających.Nr zgłoszenia 
P-385 688.

 ● Szkło-ceramika optycznie aktywna i sposób otrzymywania szkło-ceramikioptycznie 
aktywnej. Nr zgłoszenia P-387 593.

 ● Sposób polepszenia żaroodporności wysokochromowych stopów żelaza. Nr 
zgłoszenia P-391 047

 ● Sposób wytwarzania izolacyjnego tworzywa wollastonitowego. Nr zgłoszenia 
P-385 658

 ● Sposób wytwarzania materiałów ogniotrwałych z dolomitu. Nr zgłoszenia P-392 
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 ● Sposób wytwarzania reaktywnego proszku a fosforanu wapnia. Nr zgłoszenia 
P-396 777

 ● Sposób utwardzenia warstwy wierzchniej przedmiotu stalowego. Nr zgłoszenia 
P-393 131

	 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 
patentu 208 914

 ● Sposób wytwarzania drutu z materiałów metalicznych, zwłaszcza miedz Nr 
patentu 209 818

 ● Sposób wyciskania metali i stopów, zwłaszcza trudnoodkształcalnych. Nr 
zgłoszenia P-378 977

 ● Walcarka pielgrzymowa do wytwarzania rur na zimno Nr patentu 209 655

 ● Sposób wytwarzania mieszanki żużlowej dla pozapiecowej rafinacji stali w kadzi 
lub w piecu kadziowym. Nr zgłoszenia P-387 171

 ● Sposób plastycznej przeróbki płaskich wyrobów metalicznych Nr zgłoszenia 
P-382 222

 ● Sposób przeróbki plastycznej wyrobów metalicznych zwłaszcza o znacznej 
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długości Nr zgłoszenia P-382 223

 ● Sposób odmiedziowania żużli odpadowych, zwłaszcza z procesu zawiesinowego 
otrzymywania miedzi. Nr zgłoszenia P-389 503.

 ● Sposób wytwarzania drobnokrystalicznych metalowych wyrobów płaskich, 
zwłaszcza taśm. Nr zgłoszenia P-389 319.

	 2.2.4.	Inżynieria	biomedyczna
 ● Sposób wytwarzania hydroksyapatytowych granul Nr patentu 168 078

 ● Kompozytowe tworzywo implantacyjne i sposób wytwarzania kompozytowego 
tworzywa implantacyjnego Nr patentu 189 123

 ● Sposób otrzymywania stabilnych roztworów do osadzania cienkich warstw 
nanostrukturalnego materiału termoelektrycznego fosforanów wapnia Nr patentu 
190 484

 ● Sposób wytwarzania bioceramicznego nośnika leków Nr patentu 190 485

 ● Sposób wytwarzania wysokoreaktywnych proszków fosforanów wapnia Nr patentu 
190 486

 ● Sposób otrzymywania kompozytowego preparatu implantacyjnego Nr patentu 
194 711

 ● Sposób wytwarzania biomateriałów ceramicznych o podwyższonej bioaktywności.  
Nr patentu 195 132

 ● Sposób otrzymywania naturalnego hydroksyapatytu z kości zwierzęcych Nr 
patentu 202 549

 ● Sposób otrzymywania naturalnego hydroksyapatytu z kości zwierzęcych Nr 
patentu 203 328

 ● Sposób wytwarzania materiału na implanty do rekonstrukcji tkanki chrzęstnej Nr 
patentu 204 065

 ● Sposób wytwarzania implantów węglowych z aktywną biologicznie powierzchnią 
dla chirurgii kostnej, patentu udzielono dnia 6/11/2009

 ● Sposób wytwarzania wysokoporowatego, fosforanowo-wapniowego bioaktywnego, 
tworzywa implantacyjnego. Nr patentu 210 026

 ● Sposób wytwarzania biomateriału ceramiczno-węglowego. Nr zgłoszenia 
P-377 921

 ● Dynamiczny fantom serca. Nr zgłoszenia P-385 789.

 ● Sposób wytwarzania śródtwardówkowego implantu do leczenia jaskry Nr 
zgłoszenia P-382 339.

 ● Biomedyczny cement kostny. Nr zgłoszenia P-392 911.

 ● Sposób otrzymywania syntetycznego bioceramicznego tworzywa 
implantacyjnegona bazie hydroksyapatytów węglanowych. Nr zgłoszenia 
P-390 048.

 ● Sposób wykonania protezy oczodołowo-twarzowej. Nr zgłoszenia P-392 840.

 ● Urządzenia badawcze endoprotez stawu kolanowego. Nr zgłoszenia P-390 787.

 ● Sposób wytwarzania odpornej immunologicznie powłoki ochronnej na 
implantachmedycznych. Nr zgłoszenia P-388 281.

 ● Sposób wytwarzania kompozytowego preparatu implantacyjnego do wypełniania 
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ubytków kostnych. Nr zgłoszenia P-395 244

 ● Sposób wytwarzania aktywnej powłoki ochronnej na implantach medycznych.
przypowierzchniowej. Nr zgłoszenia P-386 899

	 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

 ● Sposób pobierania próbek wody i urządzenie do pobierania próbek wody. Nr 
zgłoszenia P-393 411

 

2.3.2.	Ochrona	środowiska
 ● Sposób przetwarzania odpadów hutniczych Nr patentu 195 655

 ● Sposób prowadzenia procesu adsorpcyjnego w złożu stałym z ograniczoną 
fluidyzacją. Nr patentu 202 307

 ● Sposób wiązania metali ciężkich z odpadów przemysłowych Nr patentu 177 443

 ● Układ do aktywnej redukcji hałasu Nr patentu 188 803

 ● Sposób usuwania toksycznych związków organicznych ze środowisk mineralnych Nr 
patentu 196 050

 ● Sposób oczyszczania gruntów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi Nr 
patentu 196 123

 ● Sposób wytwarzania katalizatora do pełnego utleniania zanieczyszczeń 
organicznych zawierających chlor Nr patentu 199 571

 ● Sposób oczyszczania odpadowych wód koksowniczych z inhibitorów 
biodegradalnych. Nr patentu 199 636

 ● 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
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 ● Sposób utylizacji pofiltracyjnej ziemi okrzemkowej z przemysłu browarniczego. Nr 
zgłoszenia P-387 737.

 ● Sposób wykorzystania osadów ściekowych i mączki zwierzęcej. Nr zgłoszenia 
P-388 706.

 ● Warstwa drenażowa pryzmy ziemi stosowana zwłaszcza w procesie usuwania 
zanieczyszczeń metodą mikrobiologiczną. Nr zgłoszenia P-393 328.

	 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

 ● Sposób wykorzystania olejów po pirolizie odpadów organicznych. Nr zgłoszenia 
P-393 095. 

	 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

 ● 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
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 ● 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 patentu 
209 241

 ● Narzędzie dyskowe, zwłaszcza do uzbrajania organów urabiających kombajnów 
górniczych. Nr zgłoszenia W-117 564

 ● Układ urządzeń do utylizacji gazu kopalnianego Nr patentu 209 730

 ● 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 patentu 209 806

 ● Głowica do urabiania skał Nr patentu 209 326
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 ● Zamek cierny, zwłaszcza stojaka górniczego Nr zgłoszenia P-381 042

 ● Zestaw do magnetycznego badania lin stalowych w strefie uchwytu stożkowego. Nr 
patentu 065 600

 ● Frezujący kombajn ścianowy. Nr zgłoszenia P-381 944.

 ● Frezujący kombajn górniczy, zwłaszcza do niskich pokładów. Nr 
zgłoszenia P-381945.

 ● Sposób podziemnej eksploatacji złoża jednopokładowego w filarze ochronnym 
szybu górniczego. Nr zgłoszenia P-380 047

 ● Sekcja ścianowej zmechanizowanej obudowy podporowej Nr zgłoszenia P-384 138

 ● Sposób podziemnej eksploatacji złoża minerałów użytecznych, szczególnie rud 
miedzi o jednopokładowym zaleganiu. Nr zgłoszenia P-382 608

	 2.5.2.	Gospodarka	surowcami	energetycznymi
 ● Sposób eksploatacyjnego monitorowania krążków linowych oraz lokalizacji liny 

nośnonapędowej. Nr zgłoszenia P-386 362

 ● Zespół otwierania korpusu lub czujnika głowicy pomiarowej do lin stalowych. Nr 
zgłoszenia P-387 732.

	 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.

 ● Sposób odwadniania zasolonych płuczek wiertnicznych. Nr zgłoszenia P-393 164.

	 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 patentu 
209 789

 ● Wysokowytrzymałościowy kompozyt cementowy Nr zgłoszenia P-380 829

 ● Przetwornik elektropneumatyczny. Nr zgłoszenia P-380 894
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 ● Mieszanka ceramiczna na wyroby klinkierowe i kamionkowe Nr zgłoszenia 
P-384 477

 ● Drogowy wpust kanałowy, odwadniający lub rewizyjny. Nr zgłoszenia P-383 647.

2.6.	Inżynieria	elektryczna	i	mechaniczna
●● Urządzenie do pomiaru stężenia  zawiesiny cząstek stałych w cieczach Nr patentu 

203 490

●● Pyłomierz optyczny Nr patentu 203 576

●● Sonda analizatora optycznego Nr patentu 203 703

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

●● Pyłomierz optyczny. Nr zgłoszenia P-384 963

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

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

●● Wibroizolator aktywny Nr zgłoszenia P-384 436.

	 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

 ● 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 
patentu 209 831

 ● 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 
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sygnałówelektrycznych w systemach zasilających. Nr zgłoszenia P-383 047

 ● Sposób i układ do wykrywania uszkodzeń obwodów magnetycznych 
maszynelektrycznych. Nr zgłoszenia P-386 432.

 ● Sposób i układ do wyznaczania sygnału strumienia magnetycznego skojarzonego 
z fazą trójfazowej maszyny indukcyjnej. Nr zgłoszenia P-383 890

 ● Izolowany galwanicznie analogowy układ do pomiaru prądu. Nr zgłoszenia 
P-387 186.

 ● Sposób wykonania elektrochemicznego konwertera energii i elektrochemiczny 
konwerter energii. Nr zgłoszenia P-388 558.

 ● Optyczny transmiter energii elektrycznej. Nr zgłoszenia P-385 380.

 ● Układ elektryczny zwiększający odporność izolatorów galwanicznych na 
wysokonapięciowe zakłócenia wspólne. Nr zgłoszenia P-386 192.

 ● Izolowany galwanicznie cyfrowy układ do pomiaru prądu. Nr zgłoszenia P-387 184.

 ● Sposób i układ tłumienia oscylacji filtra wejściowego w napędach 
z przekształtnikami impulsowymi lub falownikami napięcia. Nr zgłoszenia P-385 759

 ● Aktywne łożysko magnetyczne i układ sterowania aktywnego łożyska 
magnetycznego. Nr zgłoszenia P-389 908

	 2.6.2.	Mechanika,	eksploatacja	i	budowa	maszyn
 ● Podajnik materiałów sypkich z powierzchniowo-warstwowym rozprowadzeniem 

mate riału, zwłaszcza granulowanego wsadu pieca szybowego Nr patentu 
203 633

 ● Urządzenie do termicznego oczyszczania złomu metalowego, zwłaszcza złomu 
aluminium. Nr patentu 204 601

 ● Samojezdne urządzenie dźwigowe do prac przeładunkowych w górnictwie 
podziemnym Nr patentu 194 773

 ● Złącze podawarki kombajnu chodnikowego z podajnikiem zgrzebłowym Nr patentu 
195 608

 ● Sposób wytwarzania wykładzin kołowrotów i bębnów napędowych Nr patentu 
197 664

 ● Mechanizm do wybierania luzów liny Nr patentu 200 347

 ● Urządzenie do miejscowego badania lin stalowych Nr patentu 209 211

 ● 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
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 ● 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

 ● 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
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 ● 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 patentu 
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 patentu 209 817

 ● Wzdłużno-poprzeczne łożysko ślizgowe smarowane cieczą magnetyczną Nr patentu 
209 976

 ● Łożysko kuliste wahliwe, smarowane cieczą magnetyczną Nr patentu 209 966

 ● 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

 ● Dwustronne, czołowe uszczelnienie wału Nr zgłoszenia P-378 457

 ● Dławnica z wyrównanym rozkładem nacisków Nr zgłoszenia P-378 768

 ● Uszczelnienie hybrydowe walu pionowego Nr zgłoszenia P-378 846

 ● Uszczelnienie ferromagnetyczne łożyska tocznego Nr zgłoszenia P-379 296

 ● Głowica do urabiania skał Nr patentu 209 326

 ● Zamek cierny, zwłaszcza stojaka górniczego Nr patentu 209 271

 ● Łożysko wahliwe smarowane cieczą magnetyczną Nr zgłoszenia P-383 015

 ● Przyrząd do oceny stopnia zużycia łańcucha Nr zgłoszenia P-383 304

 ● Urządzenie do dynamicznego doładowania silników spalinowych Nr zgłoszenia 
P-383 378

 ● Sposób i układ do pomiaru zastępczej średnicy prętów profilowanych Nr zgłoszenia 
P-385 323

 ● Uszczelnienie połączenia spoczynkowego, zwłaszcza dla elementów 
wielkośrednicowych Nr zgłoszenia P-380 672

 ● Spoczynkowe uszczelnienie, zwłaszcza dla elementów wielkośrednicowych Nr 
zgłoszenia P-380 743

 ● Wrzeciono z automatyczną wymianą narzędzia. Nr zgłoszenia P-382 609.

 ● Hybrydowe uszczelnienie ochronne dla łożyska tocznego. Nr zgłoszenia P-386 360.

 ● Połączenie spoczynkowe uszczelnione cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-381 320

 ● Hybrydowe uszczelnienie ochronne łożyska. Nr zgłoszenia P-381 937

 ● Ręczny, samozaciskowy chwytak elementów budowlanych. Nr zgłoszenia P-389 906

 ● Urządzenie do przenoszenia elementów cylindrycznych, zwłaszcza kręgów 
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betonowych. Nr zgłoszenia P-389 968

 ● Sposób oceny jakości drutu oraz przyrząd do wykonywania tego sposobu. Nr 
zgłoszenia P-386 512

 ● Sposób oceny jakości drutu oraz przyrząd do realizacji tego sposobu Nr zgłoszenia 
P-386 513

 ● Elastyczna głowica obrotowa Nr zgłoszenia P-382 738.

 ● Mikrozespół obrotowy Nr zgłoszenia P-382 739.

 ● Uszczelnienie odśrodkowe z cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-383 013.

 ● Uszczelnienie ochronne łożyska tocznego Nr zgłoszenia P-383 014.

 ● Ułożyskowanie wahliwe wałka, smarowane cieczą magnetyczną Nr zgłoszenia 
P-383 016.

 ● Uszczelnienie z cieczą magnetyczną Nr zgłoszenia P-383 016.

 ● Urządzenie do zdalnej kontroli stanu technicznego obudowy szybu górniczego,

 ● zwłaszcza wycofanego z eksploatacji. Nr zgłoszenia P-383 010

 ● Zespół stycznego noża obrotowego Nr zgłoszenia P-385 570.

 ● Łożysko ślizgowe poprzeczne smarowane cieczą magnetyczną Nr zgłoszenia

 ● P-387 529.

 ● Rewersyjny przenośnik wibracyjny Nr zgłoszenia P-388 654.

 ● Połączenie rurowe. Nr zgłoszenia P-390 665.

 ● Siłownik linowy wykorzystujący do napędu stop z pamięcią kształtu. P-391 155. 

 ● Hybrydowe uszczelnienie wału obrotowego. P-383 439

 ● Uszczelnienie wału pionowego z cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-383 480.

 ● Próżniowy przepust z wielostopniowym uszczelnieniem z cieczą magnetyczną. Nr 
zgłoszenia P-383 509.

 ● Urządzenie do eksploatacji monitorowania grubości taśmy przenośnika, zwłaszcza 
w długich magistralach transportowych przemysłu wydobywczego. Nr zgłoszenia 
P-388 104.

 ● Urządzenie do ciągłego pomiaru średnicy i skoku splotu lin stalowych. Nr zgłoszenia 
P-387 940

 ● Uchwyt zestawu fotogrametrycznego do masztu anteny systemu nawigacji 
satelitarnej GNSS. Nr wzoru użytkowego W-120 118

 ● Łącznik sprzęgła przegubowego, zwłaszcza walcarki. Nr zgłoszenia P-388 578

 ● Śruba o zwiększonej podatności sprężystej. Nr zgłoszenia P 389 039

 ● Frezujący organ ślimakowy, zwłaszcza do kombajnów ścianowych. Nr zgłoszenia 
P-389 240.

 ● Podpora krążnikowa. Nr zgłoszenia P-390 142

 ● Składany, metalowy bęben do transportu lin, kabli lub przewodów. Nr zgłoszenia 
P-390 355

 ● Zespół zawieszenia kół pojazdów mechanicznych, zwłaszcza wielokołowych 
pojazdów terenowych. Nr zgłoszenia P-393 407

 ● Hydrauliczny siłownik obrotowy. Nr zgłoszenia P-393 536
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 ● Sprzęgło podatne akumulacyjne. Nr zgłoszenia P-393 537

 ● Wzbudnik drgań mechanicznych. Nr zgłoszenia W-121 632.

 ● Sposób naprawy powierzchni odlewów i konstrukcja urządzenia do naprawy 
powierzchni odlewów. Nr zgłoszenia P-386 573

 ● Łożysko ślizgowe porowate, smarowane cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-391 
641

 ● Łożysko ślizgowe poprzeczno-wzdłużne smarowane cieszą magnetyczną. Nr 
zgłoszenia P-391 641

 ● Poprzeczno-wzdłużne łożyskowanie magnetyczne wałka. Nr zgłoszenia P-391 950

 ● Siłownik hydrauliczny lub pneumatyczny o dużym skoku. Nr zgłoszenia P-391 625

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

 ● 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

 ● Rotacyjny przetwornik ruchu napędu piezoelektrycznego. Nr zgłoszenia P-386 552

 ● Elastyczny zawias złączowy. Nr zgłoszenia P-382 926

2.7.	Nauki	ścisłe	i	przyrodnicze

 2.7.1.	Matematyka

	 2.7.2.	Fizyka

	 2.7.3.	Chemia
 ● Sposób analizy termicznej i urządzenie do analizy termicznej Nr patentu 209 221 

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 patentu 378 458

 ● Odnawialna, cylindryczna elektroda amalgamatowa do 
elektrochemicznychpomiarów, zwłaszcza woltamperometrycznych, 
polarograficznychi tensometrycznych. Nr zgłoszenia P-390 660.

 ● Sposób wytwarzania materiału na anody do ogniw paliwowych typu SOFC. Nr 
zgłoszenia P-394 203

	 2.7.4.	Geodezja

	 2.7.5.	Geologia	i	geofizyka

2.8.	Nauki	społeczno-ekonomiczne	i	humanistyczne

 2.8.1.	Zarządzanie	i	marketing
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	 2.8.2	Ekonomia

	 2.8.3.	Społeczeństwo	informacyjne
 ● Układ do komunikowania się osób głuchoniemych z osobami słyszącymi. Nr zgłoszenia 

P-388 382

	 2.8.4.	Socjologia,	psychologia	i	filozofia

	 2.8.5.	Nauki	polityczne	i	historyczne
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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

 ● Sposób i system analizy danych zwłaszcza pochodzących ze zdalnych urządzeń 
pomiarowych.Nr zgłoszenia P-402 098.

 ● Sposób i system kontroli dostępu. Nr zgłoszenia P-402 249.

 ● System oraz sposób dystrybucji danych i synchronizacji przetwarzania danych. Nr 
zgłoszenia P-402 262.

	 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

 ● 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

 ● Sposób zabezpieczania transmisji przed podsłuchem oraz układ zabezpieczający 
transmisję przed podsłuchem. Nr zgłoszenia P-398 710.

 ● Sposób sprawiedliwej obsługi przepływów w ruterze wzajemnie zabezpieczanym. 
Nr zgłoszenia P-398 763.

 ● Sposób i układ do selektywnej dystrybucji kluczy grupowych z dynamicznym 
wykluczeniem członków grupy. Nr zgłoszenia P-402 548.

 ● Sposób i układ do szyfrowania danych poufnych. Nr zgłoszenia P-402 728.

 ● Sposób sterowania dostępem do łącza w sieci telekomunikacyjnej z klasyfikacją 
przepływu. Nr zgłoszenia P-404 079.

 ● Czytnik transponderów UHF, przystosowany do bezprzewodowej współpracy 
z elektronicznym urządzeniem mobilnym. Nr zgłoszenia P-404 531.

 ● Sposób obsługi transmisji w czasie rzeczywistym danym audio w sieci radiowej. Nr 
zgłoszenia P-404 449.

 ● Urządzenie do rutingu pakietów wieloma ścieżkami w sieciach teleinformatycznych 
oraz sposób jego zastosowania. Nr zgłoszenia P-404 986.

	 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
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 ● Generator sygnału zerującego. Nr zgłoszenia P-389 038

 ● Interfejs do komunikacji czujników pomiarowych z magistralą 12C. Nr zgłoszenia 
P-387 661

 ● Sposób kontroli dostępu urządzeń do łącza komunikacyjnego w sieciach 
rozproszonych. Nr zgłoszenia P-387 490

 ● Sposób transferu sygnałów analogowych przez barierę pojemnościową i układ 
elektroniczny przeznaczony do transferu sygnałów analogowych przez barierę 
pojemnościową. Nr zgłoszenia P-386 193

 ● Wielorezonansowy zasilacz z integralnym ogranicznikiem dobroci. Nr zgłoszenia 
P-385 472

 ● Sposób kontroli mocy w strukturach mikroprocesorowych i układ kontroli mocy 
w strukturach mikroprocesorowych. Nr zgłoszenia P-390 201 

 ● 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

 ● Zasilacz rezonansowy z dławikiem wielouzwojeniowym. Nr zgłoszenia P-395 846

 ● Macierz Butlera 8x8. Nr zgłoszenia P-396 263

 ● Sposób redukcji składowej zmiennej mocy fotowoltanicznego źródła energii. Nr 
zgłoszenia P-396 304

 ● Bateria ogniw paliwowych. Nr zgłoszenia P-397 753

 ● Układ do bezzegarowego przetwarzania wielkości ładunku elektrycznego na słowo 
cyfrowe. Nr zgłoszenia P-397 953

 ● Sposób do bezzegarowego przetwarzana wielkości ładunku elektrycznego na słowo 
cyfrowe. Nr zgłoszenia P-397 954

 ● Układ do bezzegarowego przetwarzania interwału na słowo cyfrowe. Nr zgłoszenia 
P-397 957

 ● Sposób do bezzegarowego przetwarzania interwału na słowo cyfrowe. Nr 
zgłoszenia P-397 959
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 ● Sposób i układ do bezzegarowego przetwarzania wielkości napięcia elektrycznego 
na słowo cyfrowe. Nr zgłoszenia P-397 950.

 ● Sposób i układ do bezzegarowego przetwarzania chwilowej wielkości napięcia 
elektrycznego na słowo cyfrowe. Nr zgłoszenia P-397 952.

 ● Sposób rutingu w sieciach ze skryta klasyfikacją przepływów. Nr zgłoszenia 
P-398 761.

 ● Sposób przekazu energii wytworzonej za pośrednictwem generatora 
termoelektrycznego. Nr zgłoszenia P-399 165

 ● Szerokopasmowy sprzęgacz kierunkowy. Nr zgłoszenia P-400 459

 ● Układ do wyznaczania parametrów rozproszenia jednowrotników 
i wilekowrotników. Nr zgłoszenia P-400 712.

 ● Bateria ogniw paliwowych. Nr zgłoszenia P-401-300.

 ● Miernik zużycia energii cieplnej. Nr zgłoszenia P-402 068.

 ● System rozpoznawania mowy i sposób wykorzystania dynamicznych modeli sieci 
Bayesa. Nr Zgłoszenia P-403 724.

 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

 ● Sposób otrzymywania nonokompozytu. Nr zgłoszenia P-398 257

	 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

 ● Sposób otrzymywania wysokowytrzymałościowego glino-siarczano-wapniowego 
dodatku do cementu. Nr zgłoszenia P-388 601

 ● Wysokowytrzymałościowy kompozyt cementowy Nr zgłoszenia P-380 829

 ● Mineralna masa naprawcza do rekonstrukcji spoin i ceglanych obiektów 
zabytkowych Nr zgłoszenia P-381 303

 ● Zaprawa tynkarskaNr zgłoszenia P-378 086

 ● Sposób wytwarzania bezkrzemianowego kruszywa ogniotrwałego Nr zgłoszenia 
P-376 244
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 ● Sposób wytwarzania krzemu magnezu Nr zgłoszenia P-389 587

 ● Szkło awanturynowe z kryształkami miedzi. Nr zgłoszenia P-386 070

 ● 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

 ● 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 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 
okładzinowych. Nr zgłoszenia P-393 724.

 ● Sposób określania składu materiałów stałych metodą elektryczną. Nr zgłoszenia 
P-393 413

 ● 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

 ● Sposób wytwarzania materiału izolacyjnego ognioodpornego. Nr zgłoszenia 
P-396 849.

 ● Sposób otrzymywania wysokotemperaturowego anhydrytu 1 alfa CaSO4. Nr 
zgłoszenia P-396 368.

 ● Sposób wytwarzania syntetycznego wollastonitu. Nr zgłoszenia P-396 442.

 ● Sposób otrzymywania opartych na a TCP kompozytowych materiałów 
implantacyjnych o wysokiej poręczności chirurgicznej. Nr zgłoszenia P-396 814.

 ● Sposób otrzymywania kompozytowego kościozastępczego materiału 
implantacyjnego z udziałem gipsu. Nr zgłoszenia P-396 816.

 ● Sposób wytwarzania ceramizujących kompozytów silikonowych na osłony 
przewodów elektrycznych. Nr zgłoszenia P397 997

Zgłoszenia, wynalazki 
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 ● Zastosowanie termotopliwych i termoplastycznych żywic silikonowych do 
wytwarzania ceramizujących kompozytów silikonowych na osłony przewodów 
elektrycznych. Nr zgłoszenia P-398 215

 ● Sposób wytwarzania elektrody jonoselektywnej. Nr zgłoszenia P-398 171

 ● Sposób wytwarzania ceramizujących kompozytów silikonowych o podwyższonych 
parametrach wytrzymałościowych. Nr zgłoszenia P-398 214

 ● Sposób otrzymywania bioaktywnej powłoki na implantach i wszczepach 
medycznych oraz bioaktywna powłoka otrzymana tym sposobem. Nr zgłoszenia 
P-397 877

 ● Sposób wytwarzania powłoki ochronnej na materiałach termoelektrycznych. Nr 
zgłoszenia P-398 993.

 ● Sposób wytwarzania nanokrystalicznych proszków azotku galu GaN. Nr zgłoszenia 
P-399 900

 ● Niskocementowy beton wysokoglinowy. Nr zgłoszenia P-399 695

 ● Potencjomeetryczny sensor chloru. Nr zgłoszenia P-400 130

 ● Bezcyjankowa kąpiel do elektrochemicznego złocenia. Nr zgłoszenia P-400 710.

 ● Sposób otrzymywania cementu bezskurczowego. Nr zgłoszenia P-401 393.

 ● Sposób przygotowania powierzchni spieków ceramicznych z azotku glinu 
zawierających dodatek tlenku itru. Nr zgłoszenia P-401 448.

 ● Sposób wytwarzania termoizolacyjnego-kostrukcyjnego materiału szkło-
ceramicznego o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej. Nr zgłoszenia 
P-402 650.

 ● Wypełniacz mieszanki mineralno-asfaltowej. Nr zgłoszenia P-402 864.

 ● Zastosowanie układów hybrydowych MgO SiO2 wielościenne 
oligometrycznesilseskwioksany jakopromotoryceramizacji w kompozytach 
silikonowych na osłony przewodów elektrycznych. Nr zgłoszenia P-401 810.

 ● Mikroelementowy nawóz mineralny. Nr zgłoszenia P-402 287.

 ● Ceramizująca kompozycja silikonowa na osłony przewodów elektrycznych. Nr 
Zgłoszenia P-403 160.

 ● Sposób otrzymywania ceramicznych materiałów budowlanych zawierających 
popioły lotne. Nr Zgłoszenia P-403 239.

 ● Sposób otrzymywania dodatku mineralnego do materiałów budowlanych, 
zwłaszcza spoiw hydraulicznych, zapraw i betonów. Nr Zgłoszenia P-403 453.

 ● Zestaw surowcowy przeznaczony na autoklawizowane wyroby wapienno-
piaskowe. Nr Zgłoszenia P-403 459.Beton wysokowartościowy. Nr Zgłoszenia 
P-403 936.

 ● Układ chłodzenia klinkieru cementowego w chłodziarce. Nr Zgłoszenia P-403 944.

 ● Cienkowarstwowa masa tynkarska z perlitem. Nr zgłoszenia P- 404 678.

 ● Sposób wytwarzania granulatu z odpadowego pyłu perlitowego. Nr zgłoszenia 
P-404 679.

 ● Hybrydowy konwerter energii słonecznej. Nr zgłoszenia P-404 709.

	 3.2.3.	Metalurgia
 ● Spiekany kompozyt na osnowie lub z dodatkiem srebra. Nr zgłoszenia P-386 088

Zgłoszenia, wynalazki 
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 ● 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 plastycznej konsolidacji materiałów. Nr zgłoszenia P-383 807

 ● Sposób pozapiecowej obróbki stali wysokomanganowej w kadzi Nr zgłoszenia 
P-384 561

 ● Sposób usuwania talu z ołowiu surowego Nr zgłoszenia P-379 185

 ● Stop na osnowie żelaza o dużej odporności na ścieranie Nr zgłoszenia P-384 608

 ● 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 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 

 ● 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

 ● Metoda ługowania telluru ze szlamów anodowych w roztworach kwaśnych. Nr 
zgłoszenia P-396 811

 ● Ruszt wpustu ściekowego. Nr zgłoszenia W-120 024.

Zgłoszenia, wynalazki 
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 ● Pokrywa żeliwna, zwłaszcza włazu kanałowego. Nr zgłoszenia W-120 025.

 ● Sposób wytwarzania form i rdzeni w technologii modeli. Nr zgłoszenia P-397 187 

 ● Kształtka do grawitacyjnego wylewania ciekłego metalu. Nr zgłoszenia 
W-120 985.

 ● Hydrometalurgiczny sposób otrzymywania kompozytowych powłok na aluminium. 
Nr zgłoszenia P-398 768.

 ● Stanowisko do badania intensywności emisji i szkodliwości gazów wydzielających 
się z materiałów technologicznych, stosowanych w procesach odlewniczych 
i hutniczych. Nr zgłoszenia P-398 709.

 ● Sposób wytwarzania warstw kompozytowych w odlewach. Nr zgłoszenia 
P-398 769.

 ● Sposób wytwarzania stref kompozytowych w odlewach. Nr zgłoszenia P-398 770.

 ● Stal Fe-Al. Na nieorientowane blachy elektrotechniczne oraz sposób wytwarzania 
blach z tej stali. Nr zgłoszenia P-399 321

 ● Stal Fe-Al. Na nieorientowane blachy elektrotechniczne oraz sposób wytwarzania 
blach z tej stali. Nr zgłoszenia P-399 322

 ● Sposób badania procesu wysychania samoutwardzalnych mas formierskich lub 
rdzeniowych. Nr zgłoszenia P-399 867

 ● Urządzenie do wibracyjnej regeneracji zużytej masy odlewniczej. Nr zgłoszenia 
P-400 131.

 ● Aplikator korków do zatykania otworów spustowych w konwertorach hutniczych. 
Nr zgłoszenia P-401 263

 ● Sposób łączenie elementów rozjazdowych wykonanych z austenitycznego staliwa 
lub stali wysokomanganowej i szyn ze stali węglowo manganowej lub węglowej. 
Nr zgłoszenia P-400 757

 ● Stop na bazie niklu. Nr zgłoszenia P-400 944

 ● Sposób separacji platyny, złota i palladu z roztworów wodnych zawierających jony 
chlorkowe. Nr zgłoszenia P-401 391

 ● Sposób oceny udziału objętościowego składników fazowych w stopach metali. Nr 
zgłoszenia P-401 285

 ● Sposób otrzymywania supercieńkościennych odlewów z żeliwa sferoidalnego. Nr 
zgłoszenia P-401 339

 ● Ruszt wpustu ściekowego. Nr zgłoszenia W-121 245

 ● Sposób prowadzenia ciągłego pomiaru temperatury w dowolnym miejscu 
szerokiej powierzchni pasma po odpadnięciu zakrzepniętego żużla krystalicznego 
w komorze wtórnego chłodzenia maszyny COS do odlewania wlewków płaskich 
w czasie sekwencji. Nr zgłoszenia P-402 713

 ● Sposób odzysku metalicznego złota z roztworów wodnych zawierających jony 
chlorkowe. Nr zgłoszenia P-402 414

 ● Sposób oceny skuteczności zabiegu wermikularyzacji żeliwa szarego. Nr 
zgłoszenia P-402 727

 ● Bezcyjankowa kąpiel do elektrochemicznego złocenia. Nr zgłoszenia P-402 752

 ● Pokrywa żeliwna, zwłaszcza włazu kanałowego. Nr zgłoszenia W-121 585

Zgłoszenia, wynalazki 
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 ● Walec krystalizatora układu do ciągłego odlewania aluminium i jego stopów.  Nr 
Zgłoszenia P-403 171.

 ● Sposób wytwarzania drutów ze stopów Cu-Ag. Nr Zgłoszenia P-403 443.

 ● Sposób wytwarzania drutów ze stopów Cu-Ag. Nr Zgłoszenia P-403 444.

 ● Sposób i urządzenie do oceny współczynnika tarcia w izotermicznych procesach 
obróbki plastycznej. Nr zgłoszenia P-405 013.

 ● Sposób przeróbki cieplnomechanicznej wyrobów stalowych kutych na półgorąco. Nr 
zgłoszenia P-405 012.

 ● Sposób otrzymywania nieorganicznego spoiwa odlewniczego na bazie szkła 
wodnego modyfikowanego nanocząsteczkami. Nr zgłoszenia P-404 416.

 ● Sposób wytwarzania odlewów z żeliwa wysokoaluminiowego z dodatkiem chromu. 
Nr zgłoszenia P-404 836.

 ● Sposób wytwarzania odlewów z żeliwa wysokoaluminiowego. Nr zgłoszenia P-404 
837.

	 3.2.4.	Inżynieria	biomedyczna
 ● Urządzenie do samoobserwacji dna oka. Nr zgłoszenia P-386 637

 ● Sposób wytwarzania refraktora tęczówki oka. Nr zgłoszenia P-393 023

 ● Sposób wytwarzania reaktywnego proszku a fosforanu wapnia. Nr zgłoszenia 
P-396 777

 ● Sposób otrzymywania opartych na a TCP kompozytowych materiałów 
implantacyjnych o wysokiej poręczności chirurgicznej. Nr zgłoszenia P-396 814.

 ● Sposób otrzymywania kompozytowego kościozastępczego materiału 
implantacyjnego z udziałem gipsu. Nr zgłoszenia P-396 816.

 ● Sposób otrzymywania bioaktywnej powłoki na implantach i wszczepach 
medycznych oraz bioaktywna powłoka otrzymana tym sposobem. Nr zgłoszenia 
P-397 877

 ● Sposób wytwarzania protezy ucha środkowego. Nr zgłoszenia P-399 439 Zestaw 
aplikatorów pola magnetycznego do magnetoterapii z systemem lokalnego 
ograniczenia wartości indukcji pola magnetycznego. Nr zgłoszenia P-402 196.

 ● Zestaw aplikatorów pola magnetycznego do magnetoterapii. Nr zgłoszenia 
P-402 197.

 ● Sposób, urządzenie oraz układ do pomiaru przepuszczalności w szczególności 
skrzepu fibrynowego. Nr zgłoszenia P-402 203.

 ● Sposób otrzymywania bioaktywnych resorbowalnych implantów do leczenia 
ubytków kostnych. Nr zgłoszenia P-404 987.

	 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     

Zgłoszenia, wynalazki 
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 ● 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   

 ● Sposób wyznaczania elementów ekscentru osi głównej instrumentu 
kątomierczego  względem punktu pomiarowego i układ instrumentu 
kątomierczego do wyznaczania elementów ekscentru osi głównej instrumentu 
kątomierczego względem punktu pomiarowego. Nr zgłoszenia P-402 133.

 ● Zespół podpowierzchniowej aplikacji w gruncie geofizycznego, zwłaszcza geofonu 
ze szpilka aplikacyjną. Nr Zgłoszenia P-403 372.

3.3.	Środowisko	i	zmiany	klimatyczne

	 3.3.1.	Inżynieria	środowiska
 ● Nakładka oświetlająca na łaty geodezyjne. Nr zgłoszenia P-396 776.
 ● Sposób dostarczania mikroorganizmów nutreintów, wody i powietrza w procesie 

usuwania zanieczyszczeń węglowodorowych ze strefy aeracji oraz urządzenie do 
stosowania tego sposobu. Nr zgłoszenia P-396 619.

 ● Urządzenie do odświżania elewacji wysokich budynków. Nr Zgłoszenia P-403 580.

	 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 utylizowania C02, zwłaszcza z mieszaniny gazów ze spalania. Nr 

zgłoszenia P-369 835

 ● Sposób wykorzystania materiałów odpadowych uzyskanych w wyniku neutralizacji 
szlamów potrawiennychpowierzchni  metalicznych. Nr zgłoszenia P-392 334 

 ● Człon czerpalno-czujnikowy stacji monitorowania zanieczyszczeń gazowych 
powietrza w przyziemnej strefie atmosfery. Nr zgłoszenia P-393 867   

 ● Odwodnieniowy wpust separacyjny. Nr zgłoszenia P-395 752

 ● Sonda do pomiaru osadów. Nr zgłoszenia P-395 958.

 ● Sposób zagospodarowania odpadów pogarbarskich z duża zawartością tlenków 
chromu. Nr zgłoszenia P-402 135.

Zgłoszenia, wynalazki 
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	 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 przetwarzania odpadów wiertniczych, zwłaszcza płuczek wiertniczych. Nr 
zgłoszenia P-397 139

 ● Sposób zagospodarowania mieszanki popiołowo-żużlowej pochodzącej ze spalania 
węgla kamiennego z dodatkiem biomasy. Nr Zgłoszenia P-403 885.

	 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
 ● Zastosowanie modyfikatora silnikowego do hydrofibizacji pyłu wapiennego. Nr zgłoszenia 

P-396 668

 ● Sposób pomiaru ciepła zwilżania sorbentów węglowych i układ do stosowania tego 
sposobu. Nr zgłoszenia P-397 112

 ● Paliwo alternatywne wytworzenie na bazie odpadów przemysłowych. Nr Zgłoszenia 
P-403 263.

	 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

 ● Sposób wykrywania uszkodzeń przekładni planetarnych turbin wiatrowych. Nr 
zgłoszenia P-396 179

 ● Sposób otrzymywania biomasowego stałego paliwa wtórnego z odpadów 
przemysłu papierniczego. Nr zgłoszenia P-402 910.

3.5.	Górnictwo
●● Podpora krążnikowa Nr zgłoszenia P-390 142

	 3.5.1.	Technologie	górnicze
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 ● Układ przesyłu sygnałów w wyrobiskach górniczych. Nr zgłoszenia P-386 900

 ● Układ urządzeń do utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń. Nr 
zgłoszenia P-384 698

 ● Sposób odwadniania suspensji ilastych zwłaszcza płuczek wiertniczych. Nr 
zgłoszenia P-384 901

 ● Urządzenie do pomiarów profili wyrobisk górniczych Nr zgłoszenia W-117 087

 ● 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

 ● Inklinometr szybowy Nr zgłoszenia P-381 685

 ● Głowica do badania cięgien linowych. Nr zgłoszenia P-386 361

 ● 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 
P-395 428

 ● Kaszt górniczy. Nr zgłoszenia P-397 242

 ● Głowica ładująca kombajnu ścianowego. Nr zgłoszenia P-399 990

 ● Sposób uzyskiwania paliwa niskometanowego w szybach wentylacyjnych kopalń 
węgla kamiennego. Nr zgłoszenia P-400 087

 ● Sposób i układ urządzeń do katalitycznej utylizacji metanu zawartego w powietrzu 
kopalnianym. Nr zgłoszenia P-401-314.

 ● Zamek cierny zwłaszcza górniczego stojaka podporowego. Nr zgłoszenia 
P-401 570.

 ● Sito do materiałów trudno przesiewalnych. Nr zgłoszenia P-402 726.

 ● Bufor bezpieczeństwa dla układu urządzeń do katalitycznej utylizacji metanu 
zawartego w powietrzu kopalnianym. Nr zgłoszenia P-401 842.

 ● Zgniatacz cylindryczny. Nr Zgłoszenia P-403 004.

	 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
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 ● Sposób wykorzystania metanu z odmetanowania pokładów węgla kopalń 
podziemnych. Nr zgłoszenia P-387 272

 ● Sposób uzyskiwania paliwa niskometanowego w szybach wentylacyjnych kopalń 
węgla kamiennego. Nr zgłoszenia P-400 087

	 3.5.3.	Inżynieria	naftowa	i	gazownicza
 ● 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

 ● Sposób likwidacji wycieków, zwłaszcza w kopali soli. Nr zgłoszenia P-403 669.

	 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

 ● Kanałowy wpust drogowy, odwadniający lub rewizyjny. Nr zgłoszenia P-384 193

 ● Krawężnik ulicznyNr zgłoszenia P-383 790

 ● Wywietrznik dachowy wentylacji grawitacyjnej Nr zgłoszenia P-388 010

 ● Urządzenie do przenoszenia elementów Nr zgłoszenia P-389 968

 ● 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

 ● Odwodnieniowy wpust separacyjny. Nr zgłoszenia P-395 752

 ● Sposób regulacji obciążenia obudowy szybowej i obudowa szybowa na odcinkach 
przechodzących przez skały podatne na ługowanie. Nr zgłoszenia P-399 219.
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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

●● 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

●● 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

 ● Układ elektryczny do detekcji osi pojazdów samochodowych Nr zgłoszenia P-387 
374 

 ● Układ do kształtowania prądu źródła zasilania Nr zgłoszenia P-354 126

 ● 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

 ● Adaptacyjny dzielnik napięcia o skorygowanej charakterystyce częstotliwości do 
pomiaru wysokich napięć. Nr zgłoszenia P-396 031

 ● Sposób sterowania przełączalnego  silnika reluktancyjnego i układ sterowania 
przełączalnego silnika reluktancyjnego. Nr zgłoszenia P-396 511, Nr zgłoszenia 
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P-396 851

 ● Sposób bezczujnikowego sterowania wysokoobrotowego przełączalnego silnika 
reluktancyjnego i układ do bezczujnikowego sterowania wysokoobrotowego 
przełącznika silnika reluktancyjnego. Nr zgłoszenia P-396 979.

 ● Sposób kontroli wartości prądu roboczego w przełączalnym silniku 
raluktancyjnym i układ kontroli wartości prądu roboczego w przełączalnym silniku 
reluktacyjnym. Nr zgłoszenia P-397 110.

 ● Nakładka oświetlająca na łaty geodezyjne. Nr zgłoszenia P-396 776.

 ● Sposób wytwarzania ceramizujących kompozytów silikonowych na osłony 
przewodów elektrycznych. Nr zgłoszenia P397 997

 ● Zastosowanie termotopliwych i termoplastycznych żywic silikonowych do 
wytwarzania ceramizujących kompozytów silikonowych na osłony przewodów 
elektrycznych. Nr zgłoszenia P-398 215

 ● Sposób i układ do wykrywania zwarć blach w stojanach maszyn elektrycznych 
prądu zmiennego. Nr zgłoszenia P-399 459

 ● Sposób akomodacji indukcyjnego systemu detekcji obiektów mobilnych do 
lokalnych warunków środowiskowych. Nr zgłoszenia P-400 351

 ● Sposób kondycjonowania sygnałów w procesie sterowania silnika reluktancyjnego 
i sterownik silnika reluktancyjnego z układem kondycjonowania sygnałów. Nr 
zgłoszenia P-400 634.

 ● Sposób sterowania wysokoobrotowego silnika reluktacyjnego i układ sterowania 
wysokoobrotowego silnika reluktacyjnego. Nr zgłoszenia P-401 664.

 ● Sposób redukcji zakłóceń występujących w sygnale pochodnej prądu roboczego 
silnika reluktancyjnego. Nr zgłoszenia P-402 412.

 ● Sposób korekcji pochodnych czasu narastania i czasu opadania prądu w procesie 
sterowania wysokoobrotowego silnika reluktacyjnego. Nr zgłoszenia P-401 950.

 ● Sposób bezdotykowego pomiaru napięcia szyny fazowej, sposób kalibracji układu 
przetwarzania sygnałów w układzie do bezdotykowego napięcia szyny fazowej, 
układ do bezdotykowego pomiaru napięcia szyny fazowej oraz układ od kalibracji. 
Nr zgłoszenia P-402 134.

 ● Sposób i układ do odzyskiwania energii elektrycznej z ogniwa 
elektrochemicznego, zwłaszcza pierwotnego. Nr Zgłoszenia P-403 779.

	 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 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

 ● Górniczy uchwyt dyskowy Nr zgłoszenia P-379 470
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 ● Narzędzie do urabiania skał, zwłaszcza zwięzłych Nr zgłoszenia P-380 744

 ● 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

 ● 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

 ● 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

 ● 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

 ● Elastyczny zawias złączowy Nr zgłoszenia P-382 926

 ● Wielostopniowe uszczelnienie z cieczą ferromagnetyczną dla wału obrotowego. Nr 
zgłoszenia P-384 826

 ● Układ do estymacji parametrów modalnych konstrukcji mechanicznych Nr 
zgłoszenia P-388 707

 ● Łożysko ślizgowe oporowe smarowane cieczą magnetyczną Nr zgłoszenia 
P-384 825

 ● Amortyzowany uchwyt sprężyny śrubowej Nr zgłoszenia P-387 894

 ● 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, 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

 ● Łożysko kuliste wahliwe, smarowane cieczą magnetyczną Nr zgłoszenia 
P-379 435

 ● Łożysko półkuliste wahliwe smarowane cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia 
P-385 775

 ● Łożysko ślizgowe poprzeczne smarowane cieczą magnetyczną Nr zgłoszenia 
P-387 529
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 ● Mikrosiłownik liniowy Nr zgłoszenia P-378 976

 ● Oporowe łożysko ślizgowe poprzeczne smarowane cieczą magnetyczną. Nr 
zgłoszenia P-385 705

 ● Promieniowe łożyskowanie wałka z cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-386 658

 ● 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

 ● Świder ze stycznymi nożami obrotowymi. Nr zgłoszenia P-385 071

 ● Urządzenie do badania tarcia i sprzężeń ciernych w sprzęgłach i hamulcach 
tarczowych. Nr zgłoszenia P-389 649

 ● 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 odśrodkowe wału z zastosowaniem cieczy magnetycznej. Nr 
zgłoszenia P-387 317

 ● 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

 ● Zabezpieczenie pompy próżniowej. Nr zgłoszenia P-386 480  

 ● 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

 ● Sprężyna rurowa do obciążeń osiowych. Nr zgłoszenia P-390 280

 ● 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

 ● 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 
zgłoszenia P-390 321
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 ● 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

 ● 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

 ● 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
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 ● Uszczelnienie z cieczą magnetyczną dla połączenia kołnierzowego. Nr zgłoszenia 
P-394 492

 ● Górniczy kombajn szybowy. Nr zgłoszenia P-394 586

 ● 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

 ● 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

 ● Sonda do pomiaru osadów. Nr zgłoszenia P-395 958.

 ● Sposób wykrywania uszkodzeń przekładni planetarnych turbin wiatrowych. Nr 
zgłoszenia P-396 179

 ● Przyrząd do montażu na koła napędowe pojazdu. Nr zgłoszenia P-395 959.

 ● Wielostopniowe uszczelnienie z cieczą magnetyczną dla wały obrotowego. Nr 
zgłoszenia P-396 245.

 ● Rolka do przyrządów pomiarowych prędkości i przemieszczania elementów 
właściwościach ferromagnetycznych. Nr zgłoszenia P-396 413.

 ● Hybrydowe uszczelnianie wału obrotowego. Nr zgłoszenia P-396 543.

 ● Pochyłomierz grawitacyjny do maszyn Górniczych. Nr zgłoszenia P-396 620.

 ● Wielostopniowe uszczelnienie dławnicowe. Nr zgłoszenia P-396 667.

 ● Stanowisko do badani nośności dynamicznej łożysk ślizgowych wzdłużnych, 
smarowanych cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-397 752

 ● Wielostopniowe uszczelnienie z cieczą magnetyczną łożyska tocznego.

 ● Wibroizolator z cieczą magnetoreologiczną. Nr zgłoszenia P-397 999

 ● Suszarnia multicyklonowa biomasy roślinnej. Nr zgłoszenia P-398 095

 ● Dwustronne, czołowe uszczelnienie z dociskiem magnetycznym. Nr zgłoszenia 
P-398 213

 ● Stanowisko do optycznego pomiaru średnicy i długości skoku splotu liny oraz 
wykrywania wad powierzchniowych. Nr zgłoszenia P-398 393.

 ● Poprzeczno-wzdłużne łożyskowanie magnetyczne. Nr zgłoszenia P-398 760.

 ● Stanowisko do stabilizowania naprężeń konstrukcji metalowych metoda 
wibracyjną. Nr zgłoszenia P-398 960.

 ● Sposób stabilizowania naprężeń konstrukcji metalowych. Nr zgłoszenia 
P-398 961.

 ● Hybrydowe uszczelnienie wału pionowego. Nr zgłoszenia P-399 007

 ● Sprężyna magnetyczna. Nr zgłoszenia P-399 319

 ● Urządzenie do oceny efektywności energetycznej dźwigów i sposób oceny 
efektywności energetycznej dźwigarów. Nr zgłoszenia P-399 530

Zgłoszenia, wynalazki 
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 ● Urządzenie do oceny stanu technicznego powierzchni cięgien wykonanych z gumy 
lub tworzywa sztucznego oraz sposób oceny stanu technicznego powierzchni 
cięgien wykonanych z gumy lub tworzywa sztucznego. Nr zgłoszenia P-399 531

 ● Przenośnik lub podajnik wibracyjny o stałej prędkości transportu. Nr zgłoszenia 
P-399 532

 ● Promieniowo-wzdłużne łożyskowanie wałka, smarowanie cieczą magnetyczną. Nr 
zgłoszenia P-399 865

 ● Urządzenie do ciągłego pomiaru i rejestracji średnicy i długości skoku liny. Nr 
zgłoszenia P-400 086

 ● Urządzenie do kontroli długości i kształtu prostokątnego arkusza ciętego z taśmy 
w ruchu ciągłym, zwłaszcza blachy. Nr zgłoszenia P-400 301

 ● Uszczelnienie hybrydowe z cieczą magnetyczna dla wału obrotowego. Nr 
zgłoszenia P-400 457

 ● Przyrząd montażowy luźno pasowanej tulei kołnierzowej, zwłaszcza tulei 
labiryntowego uszczelniania wału cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia P-400 711.

 ● Wzdłużno-promieniowe łożyskowanie wałka smarowane cieczą. Nr zgłoszenia 
P-401 260.

 ● Wielostopniowe uszczelnienie ochronne z cieczą magnetyczną dla łożyska 
tocznego. Nr zgłoszenia P-401 261.

 ● Uszczelnienie ochronne łożyska tocznego z wykorzystaniem cieczy magnetycznej. 
Nr zgłoszenia P-401 262.

 ● Uszczelnienie łożyska tocznego w krążniku przenośnika taśmowego. Nr zgłoszenia 
P-401 392.

 ●  Ślizgowe łożysko oporowe smarowane cieczą magnetyczną. Nr zgłoszenia 
P-401 542.

 ● Manipulacyjne zawiesie dźwignicy do transportu wydrążonych elementów 
cylindrycznych, zwłaszcza kręgów blach. Nr zgłoszenia P-401 569.

 ● Hybrydowe uszczelnienie dla wału w układzie pionowym. Nr zgłoszenia 
P-401 644.

 ● Uszczelnienie ochronne z cieczą magnetyczną dla łożyska tocznego. Nr zgłoszenia 
P-401 686.

 ● Sposób oraz układ monitorowania i diagnozowania przekładni, zwłaszcza 
przekładni napędu koła czarpakowego koparki kołowej. Nr zgłoszenia P-402 560.

 ● Przepust wału z wielostopniowym uszczelnieniem z cieczą magnetyczną. Nr 
zgłoszenia P-402 648.

 ● Uszczelnienie spoczynkowe z cieczą magnetyczną, zwłaszcza do pokrywy 
zbiornika. Nr zgłoszenia P-402 697.

 ● Tłok wodnego pędnika odrzutowego. Nr zgłoszenia W-121 770.

 ● Uszczelnienie czołowe z dociskiem magnetycznym łożyska tocznego. Nr 
zgłoszenia P-401 947.

 ● Wózek pojazdu szynowego. Nr zgłoszenia P-402 103.

 ● Narzędzie wiertnicze. Nr zgłoszenia P-402 130.

 ● Sposób sporządzania charakterystyki dynamicznej zużycia paliwa. Nr zgłoszenia 

Zgłoszenia, wynalazki 
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P-402 164.

 ● Sposób eliminacji przesłuchów. Nr zgłoszenia P-402 147.

 ● Urządzenie do nagniatania udarowego szyny zwłaszcza szyny stanowiącej 
krzyżówkę rozjazdu szynowego. Nr zgłoszenia P-402 129.

 ● Uszczelnienie hybrydowe elementów o ruchu obrotowym lub posuwisto-
zwrotnym. Nr Zgłoszenia P-403 209.

 ● Wyczynowa narta zjazdowa. Nr zgłoszenia P-404 340.

 ● Zespół kontrolny do badań diagnostycznych lin stalowych. Nr zgłoszenia P-404 
341.

 ● Ślizgowe łożysko wzdłużno-poprzeczne smarowane. Nr zgłoszenia P-404 671.

 ● Sposób oraz przyrząd do pomiaru rowków kół, krążków i rolek współpracujących 
z liniami.Nr zgłoszenia P-404 824.

 ● Wysięgnik maszyny roboczej. Nr zgłoszenia P-404 867.

 ● Separator magnetyczny. Nr zgłoszenia P-404 984.

3.6.3.	Automatyka	i	robotyka
 ● Elastyczna głowica obrotowa Nr zgłoszenia P-382 738

 ● 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

 ● 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 
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

Zgłoszenia, wynalazki 
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 ● Przyrząd do ciągłego pomiaru średnicy i długości skoku splotu liny. Nr zgłoszenia 
P-396 542.

 ● Układ ciągłego wykrywania uszkodzeń linek w płaskich cięgnach stalowo-
tworzywowych. Nr zgłoszenia P-396 732

 ● Układ sterowania wzbudnikiem drgań w budowanych w fotel operatora zwłaszcza 
kierowcy pojazdu. Nr zgłoszenia P-396 351.

 ● Stanowisko do kontroli odchyłki płaskości powierzchni. Nr zgłoszenia P-396 915

 ● Stanowisko optoelektronicznego pomiaru grubości formy odlewniczej wykonanej 
metodą wytapianego modelu.

 ● Stanowisko do kontroli odchyłki płaskości powierzchni. Nr zgłoszenia P-396 915.

 ● Przetwornik elektromechaniczny, zwłaszcza do sterowania zaworami 
pneumatycznymi i hydraulicznymi. Nr zgłoszenia P-396 778

 ● Układ monitorowania i lokalizacji uszkodzeń łożysk krążników przenośnika 
taśmowego. Nr zgłoszenia P-075.

 ● Układ monitorowania pracy łożysk krążników przenośnika taśmowego. Nr 
zgłoszenia P-397 111

 ● Urządzenie do bezstykowego badania tarcia skojarzeń ciernych i łożysk 
ślizgowych. Nr zgłoszenia P-397 113

 ● Sposób symulacji i układ do symulacji charakterystyki prądowo-napięciowej 
ogniwa fotowoltaicznego. Nr zgłoszenia P-398 116

 ● Sposób symulacji i układ do symulacji charakterystyki napięciowo-prądowej 
ogniwa fotowoltaicznego. Nr zgłoszenia P-398 117

 ● Wibroizolator magnoteoreologiczny z elektromagnetycznym przetwornikiem 
drgań. Nr zgłoszenia P-399 320

 ● Sposób i urządzenie do przetwarzania współrzędnych punktów na kod dwójkowy. 
Nr zgłoszenia P-400 085

 ● Urządzenie do dokowania przemieszczającego się na uwięzi w środowisku 
płynnym, zwłaszcza sondy podwodnej. Nr zgłoszenia P-400 571.

 ● Urządzenie do zliczania, wyznaczania kierunku oraz pomiaru prędkości pojazdów 
mechanicznych na podstawie sygnału akustycznego. Nr zgłoszenia P-401 645.

 ● Sposób pomiaru masy pojazdu. Nr zgłoszenia P-402 104.

 ● Przełącznik do rozległego systemu pomiarowo-sterującego. Nr zgłoszenia 
P-402 220.

 ● Sposób i układ do synchronizacji i przesyłania informacji w rozległym systemie 
pomiarowo-sterującym. Nr zgłoszenia P-402 221.

 ● Aktywny magnetyczny zespół łożyskowy. Nr zgłoszenia P-402 248.

 ● Liniowy siłownik cieplny z termosprężystym elementem pamięci kształtu. Nr 
zgłoszenia P-401 948.

 ● Układ do redukcji drgań urządzeń wirujących. Nr zgłoszenia P-401 949.

 ● Sposób i system zarządzania regułami w rozproszonym systemie nadzoru. Nr 
Zgłoszenia P-403 161.

 ● Wibroizolator z cieczą magnetoreologiczną. Nr zgłoszenia P-404 489.

Zgłoszenia, wynalazki 
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 ● Układ odtwarzania niemierzalnych zmiennych stanu obiektu liniowego. Nr 
zgłoszenia P-404 532.

 ● Sposób i układ do kalibracji pomiarowego napięcia. Nr zgłoszenia P-404 893.

 ● Enkoder. Nr zgłoszenia P-405 218 

	 3.6.4.	Mechatronika
 ● Przetwornik elektromechaniczny, zwłaszcza do sterowania zaworami 

pneumatycznymi i hydraulicznymi. Nr zgłoszenia P-396 778

 ● Układ monitorowania i lokalizacji uszkodzeń łożysk krążników przenośnika 
taśmowego. Nr zgłoszenia P-075.

 ● Układ monitorowania pracy łożysk krążników przenośnika taśmowego. Nr 
zgłoszenia P-397 111

 ● Urządzenie do bezstykowego badania tarcia skojarzeń ciernych i łożysk 
ślizgowych. Nr zgłoszenia P-397 113

 ● Bezprzewodowy czujnik pęknięć elementów ceramicznych i szklanych. Nr 
zgłoszenia P-397 222

 ● Obudowa łożyska z wbudowanym modułem termoelektrycznym. Nr zgłoszenia 
P-395 928.

 ● Podciśnieniowa głowica przylgowo-chwytna. Nr zgłoszenia P-397 878

 ● Piezoelektryczny przetwornik ultradźwiękowy i sposób jego sterowania. Nr 
zgłoszenia P-399 163.

 ● Ultradźwiękowy przetwornik piezoelektryczny i sposób jego sterowania. Nr 
zgłoszenia P-399 164.

 ● Piezoelektryczny mikronapęd liniowo-obrotowy. Nr zgłoszenia P-399 640

 

3.7.	Nauki	ścisłe	i	przyrodnicze

	 3.7.1.	Matematyka

	 3.7.2.	Fizyka
 ● Sposób określania zawartości uranu w próbkach materiałów pochodzenia 

geologicznego. Nr zgłoszenia P-396 812

	 3.7.3	Chemia
 ● Sposób polepszenia żaroodporności wysokochromowych stopów żelaza. Nr 

zgłoszenia P-391 047

 ● Sposób wytwarzania materiału anodowego do ogniw paliwowych typu SOFC. Nr 
zgłoszenia P-390 756

 ● Wyrzutnia magnetronowa. Nr zgłoszenia P-392 786 

 ● Czujnik woltamperometryczny z automatycznie odnawialną elektrodą. Nr 
zgłoszenia P-395 169

 ● Rezystanccyjny sensor amoniaku. Nr Zgłoszenia P-403 264.

 ● Magnetoreologiczny tłumik drgań skrętnych zintegrowany z elektomagnetycznym 
przetwornikiem ruchu obrotowego. Nr Zgłoszenia P-403 371.
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 ● Mechanizm zamykania dolnej pokrywy zbiornika obrotowego, zwłaszcza  
mieszarki materiałów sypkich. Nr Zgłoszenia P-403 663.

 ● Sorbent do oczyszczania gazów spalinowych. Nr zgłoszenia P-404 807.

 ● Wieloelektrodowe ogniwo do pomiarów potencjometrycznych.Nr zgłoszenia P-404 
985.

 ● Urządzenie do monitorowania zmian stężenia jonów w roztworach rozdzielnych 
przegrodą porowatą lub jonowymienną. Nr zgłoszenia P-405 149.

	 3.7.4.	Geodezja
 ● Znak geodezyjny dla kontroli pomiarów skanerem laserowym położenia obiektów, 

zwłaszcza torów zelektryfikowanych linii kolejowych . Nr Zgłoszenia W-121 820.

	 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
 ● System wnioskujący w oparciu o zbiór reguł i sposób wnioskowania. Nr zgłoszenia P-405 

176.

	 3.8.2	Ekonomia

	 3.8.3.	Społeczeństwo	informacyjne

	 3.8.4.	Socjologia,	psychologia	i	filozofia

	 3.8.5.	Nauki	polityczne	i	historyczne
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