Szanowne Koleżanki
i Szanowni Koledzy,
Niebawem minie rok od objęcia kierownictwa przez nowe
władze SPWiR. Nadszedł czas na pierwsze podsumowania, lecz
nie chcąc dokonywać oceny minionego roku samodzielnie,
zwróciłem się o opinie do osób, które są związane z naszym
Stowarzyszenie od wielu lat, bądź też kierują podobnymi
organizacjami w innych krajach. Oceny te utwierdziły mnie w
przekonaniu, iż kierunek jaki obraliśmy rok temu jest właściwy.
Przez ostatni rok SPWiR i jego działalność była bacznie
obserwowana i oceniana nie tylko przez polskie Władze
Państwowe oraz placówki dyplomatyczne na całym świecie, lecz
również przez Prezesów Światowej Federacji Stowarzyszeń
Wynalazczych IFIA dr. Andreasa Vedresa, Europejskiej
Organizacji Wynalazców EAI dr Joachima Badera i
Honorowego Prezesa SPWiR dr Jerzego Polaczka. I to właśnie
od
tych
bardzo
doświadczonych
w działalności
stowarzyszeniowej Panów usłyszałem wiele ciepłych słów
podsumowujących działalność SPWiR.
Wymiernym wynikiem przedmiotowej działalności były nie tylko nagrody i wyróżnia uzyskane dla
rozwiązań opracowanych przez naszych wspaniałych twórców na wielu międzynarodowych wystawach oraz targach innowacji i wynalazków, ale organizacja oraz współorganizacja licznych imprez
i konkursów propagujących wynalazczość przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży. Do czego przyczyniło się nawiązanie bardzo bliskiej współpracy z Urzędem Patentowym RP reprezentowanym przez
naszego przyjaciela Panią Prezes dr Alicję Adamczak oraz z Federacją Stowarzyszeń NaukowoTechnicznych NOT reprezentowaną przez Panią Prezes Ewę Mańkiewicz-Cudny. Jednak należy bardzo wyraźnie podkreślić, iż bez wsparcia finansowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
polscy twórcy, w większości przypadków, nie mogliby uczestniczyć w wielu imprezach krajowych
i zagranicznych. Wsparcie MNiSW nie tylko umożliwia propagowanie osiągnięć polskiej nauki, lecz
stanowi pierwszy milowy krok zmierzający w kierunku komercjalizacji wyników badań, ponieważ im
szerszy jest odbiór prezentacji tym większe są możliwości komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań.
Kluczowym przy staraniach zmierzających do komercjalizacji wynalazków jest ich potencjał aplikacyjny, a możemy być dumni z tego, iż polskie rozwiązania są bardzo starannie opracowywanymi rozwiązaniami o bardzo dużej wartości naukowej oraz o szerokich możliwościach wdrożeniowych.
Od bieżącego numeru „Wynalazców” komitet redakcyjny postanowił umieszczać w kwartalniku „wkładkę” naukową przedstawiającą aspekty naukowe rozwiązań opracowywanych przez polskich
Twórców, które prezentowane i nagradzane były na międzynarodowych wystawach i targach.
Szanowni Państwo niniejszy numer kwartalnika WYNALAZCY przekazuje w przededniu
VI Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Innowacji IWIS 2012 mając nadzieję, iż jego lektura
zachęci Państwa do odwiedzenia Wystawy.
Życzę miłej lektury.

dr hab. inż. Michał Szota
Prezes KR SPWiR

Sylwetka wynalazcy
prof. dr hab. inż. Leszek Adam Dobrzański M. Dr h. c.
nany pod opieką promotorską Prof. zw. dr.
hab. inż. Jana Adamczaka Hon. Prof. Pol.
Śl. i następnie wyróżniony Nagrodą Ministra, obronił w 1977 roku. Habilitację
ukończył w 1990 roku, a tytuł profesora
Prezydent Rzeczypospolitej nadał Mu
w roku 1995. Tytuł Doctora Honoris Causa
uzyskał w roku 1999 na Uniwersytecie
w Ruse w Bułgarii, natomiast w roku 2007
ponownie w Chmielnickim Uniwersytecie
Narodowym na Ukrainie.

Prof. zw. dr hab. inż.
Leszek Adam Dobrzański M. Dr h.c.
ŻYCIORYS ZAWODOWY
1. Informacje ogólne
Prof. zw. dr hab. inż. Leszek Adam Dobrzański M.Dr h.c. urodził się 4.09.1947
roku w Gliwicach, gdzie stale mieszka. Jest
absolwentem z 1965 roku V Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach. Studia wyższe ukończył 15.03.1971 roku na Wydziale
Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, uzyskując
dyplom z wyróżnieniem. Doktorat wyko-

Prof. Leszek Adam Dobrzański po uroczystości nadania drugiego Tytułu Doctora Honoris
Causa w 2007 roku

Jest akademikiem – od 1992 roku członkiem zagranicznym Akademii Nauk Inżynieryjnych Ukrainy, od 1999 roku Akademii Nauk Inżynieryjnych Słowacji oraz od
2005 roku członkiem i Prezydentem World
Academy of Materials and Manufacturing
Engineering, a ponadto od roku 2010 jest
członkiem
rzeczywistym
Akademii
Inżynierskiej w Polsce. Niezmiennie, od
1971 roku pracuje na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki
Śląskiej w Gliwicach, uprzednio będąc jako
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stypendysta naukowy asystentem-stażystą
już od 1968 roku. Po zatrudnieniu,
w latach 1971-1972 pracował jako asystent,
w latach 1972-1977 jako starszy asystent,
w latach 1977-1990 jako adiunkt, w okresie
1990-1991 jako docent, a w latach 19911998 jako profesor nadzwyczajny. Od roku
1998 jest profesorem zwyczajnym Politechniki Śląskiej, a od 2012 roku – Prorektorem
ds.
Nauki
i
Współpracy
z Przemysłem. W latach 1995-1998 był ponadto profesorem zwyczajnym oraz Prorektorem ds. Nauki w Wyższej Szkoły Zarządzania i Informatyki w Bielsku-Białej,
a w latach 2008-2009 pracował jako profesor zwyczajny w Instytucie Fizjoterapii
Wydziału
Wychowania
Fizycznego
i Fizjoterapii
Politechniki
Opolskiej
w Opolu.
Prof. zw. dr hab. inż. Leszek Adam
Dobrzański M. Dr h. c zna języki: angielski,
włoski, rosyjski i łaciński. Jest Rzeczoznawcą i Wykładowcą SIMP w zakresie
Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej, Rzeczoznawcą Unii Europejskiej w Programie
Węgla i Stali, Audytorem Wewnętrznym
i Audytorem Wiodącym w zakresie Jakości
oraz ukończył Studium Pedagogiczne
Politechniki Śląskiej.

i materiały gradientowe, podstawy inżynierii produkcji, technologie procesów
wytwarzania i przetwórstwa materiałów
inżynierskich, obróbka plastyczna, cieplna
i cieplno-mechaniczna stopów metali, metalurgia proszków, inżynieria powierzchni,
w tym warstwy PVD i CVD oraz stopowanie i przetapianie laserowe, automatyzacja
i robotyzacja procesów przetwórstwa materiałów inżynierskich, metodyka badania
struktury i własności materiałów inżynierskich, metodologia projektowania materiałów, komputerowa nauka o materiałach,
komputerowe wspomaganie prac inżynierskich i dydaktyki, informatyka stosowana, edukacja techniczno-informatyczna
i zdalne nauczanie, zarządzanie przemysłowe i badania foresightowe. Był kierownikiem kilkudziesięciu projektów badawczych krajowych i międzynarodowych,
obejmujących wymienioną tematykę badawczą.

2. Dorobek i zainteresowania naukowe
Zainteresowania naukowe Prof. zw. dra
hab. inż. Leszka Adama Dobrzańskiego
M.Dra h.c. obejmują naukę o materiałach
i inżynierię
materiałową,
budowę
i eksploatację maszyn, organizację i zarządzanie, inżynierię wytwarzania w ramach
specjalności: materiały inżynierskie metalowe i niemetalowe (metale, polimery, ceramika i kompozyty), materiały funkcjonalne, fotowoltaika, metalowe i ceramiczne
materiały narzędziowe, stopy metali lekkich, inżynieria i materiały biomedyczne
i stomatologiczne, nanotechnologia i materiały
nanostrukturalne,
technologie

Prof. L. A. Dobrzański podczas odczytu

W dorobku naukowym Prof. zw. dra
hab. inż. Leszka Adama Dobrzańskiego
M.Dra h.c. można wyróżnić m.in. kilka
zasadniczych kierunków:
• metodologię projektowania inżynierskiego,
zwłaszcza
materiałowego
i technologicznego produktów oraz projektowania materiałów inżynierskich, ze
wspomaganiem komputerowym oraz
rozwój metod komputerowej nauki
o materiałach oraz komputerowej inżynie-
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rii powierzchni, w których to specjalnościach naukowych jest prekursorem w Kraju, w celu tworzenia narzędzi do modelowania oraz predykcji struktury i własności
materiałów inżynierskich, głównie przez
wykorzystanie metod sztucznej inteligencji, w tym sieci neuronowych i algorytmów
genetycznych, a także metod numerycznych, m.in. do opracowania systemów
komputerowego wspomagania projektowania materiałów CAMD i doboru materiałów CAMS, modelowania i symulacji
własności mechanicznych stali stopowych
w zależności od składu chemicznego i warunków technologicznych oraz warstw
powierzchniowych nanoszonych metodą
PVD, a także przez przetapianie
i stopowanie laserowe oraz ich związku
z własnościami eksploatacyjnymi, prognozowania wykresów CTPc i przewidywania
hartowności stali na podstawie składu
chemicznego, prognozowania trwałości
resztkowej stali pracujących w warunkach
pełzania, metodyki zautomatyzowanej
oceny jakości metalurgicznej odlewów ze
stopów lekkich na podstawie oceny radiograficznej oraz wykorzystania metod
komputerowego wspomagania w badaniach foresightowych;
• optymalizację składu chemicznego
i technologii obróbki cieplnej, cieplnomechanicznej i cieplno-chemicznej oraz
badanie przemian fazowych w stalach narzędziowych stopowych, w tym szybkotnących, czego efektem było opublikowanie
po raz pierwszy w Świecie, na podstawie
wyników badań cienkich folii w transmisyjnym mikroskopie elektronowym oraz
badań dylatometrycznych, opisu mechanizmów umocnienia stali narzędziowych
stopowych, w tym szybkotnących, o stężeniu wanadu większym od 1%, z uwzględnieniem roli wydzielania węglików międzywęzłowych typu MC w martenzycie
podczas wygrzewania przy odpuszczaniu
oraz przemiany martenzytycznej austenitu

szczątkowego
w
czasie
chłodzenia
z temperatury odpuszczania, opracowanie
w pełni oryginalnej i objętej patentami
technologii obróbki cieplno-mechanicznej
stali narzędziowych stopowych, w tym
szybkotnących, która zapewnia nie tylko
zwiększenie twardości i wytrzymałości
stali, lecz również zwiększenie ich ciągliwości, a przez to zwiększenie trwałości
eksploatacyjnej narzędzi, potwierdzone
w pracach wdrożeniowych, ustalenie znaczenia krzemu w tej grupie stali jako substytutu wolframu i molibdenu oraz tytanu
i niobu jako zamienników wanadu, a także
minimalizacja stężenia kobaltu i opracowanie nowej generacji ekonomicznych gatunków tych stali, jak również zbadanie
znaczenia mikrododatków ceru i cyrkonu
w stalach narzędziowych stopowych do
pracy na gorąco, w celu poprawy odporności narzędzi m.in. kuźniczych na zmęczenie cieplne i udary cieplne, opracowanie chronionych patentami oryginalnych
stali narzędziowych typu maraging
utwardzanych wydzieleniowo niewęglikowymi fazami niemetalicznymi, a także
opracowanie nowatorskich technologii
PIM i MIM wytwarzania spiekanych stali
narzędziowych, a zwłaszcza szybkotnących, jak również spiekanych narzędziowych materiałów gradientowych wytwarzanych m.in. z wykorzystaniem tych
technologii;
• opracowanie i badania nowych twardych powłok węglikowych, azotkowych
i tlenkowych z udziałem tytanu, aluminium, krzemu i cyrkonu, odpornych na
ścieranie i korozję, nanoszonych metodami
PVD i CVD, o strukturze jedno-, dwui wielowarstwowej oraz gradientowej, jak
również nanostrukturalnych, a także hybrydowych uzyskiwanych metodami jonizacyjnej obróbki cieplno-chemicznej lub
stopowania laserowego oraz PVD, na podłożach ze stali narzędziowych, w tym
szybkotnących, węglików spiekanych
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cermetali narzędziowych, ceramiki narzędziowej tlenkowej, azotkowej, krzemowej,
w tym sialonów, zapewniających znaczące
zwiększenie własności eksploatacyjnych
narzędzi, zwłaszcza skrawających przy
dużych szybkościach skrawania i na sucho
bez użycia cieczy obróbkowych, włącznie
z badaniami zjawisk dyfuzji i adhezji decydujących o przyczepności powłok do
podłoża oraz warstw wchodzących w ich
skład między sobą;
• opracowanie i optymalizację technologii oraz badania mechanizmów umacniających warstwy wierzchnie, w tym gradientowe, wytworzone z użyciem lasera
diodowego dużej mocy przez natapianie,
przetapianie, wtapianie i stopowanie
z wykorzystaniem węglików i cząstek ceramicznych, na stalach narzędziowych,
w tym zwłaszcza do pracy na gorąco, ale
także szybkotnących oraz na stopach magnezu i aluminium, w celu zwiększenia
trwałości eksploatacyjnej narzędzi i elementów konstrukcyjnych, oraz odpowiednio ich odporności na ścieranie, na korozję
i na zmęczenie cieplne, oraz metod hybrydowych polegających na łączeniu laserowego natapiania, przetapiania, wtapiania
i/lub stopowania z technologią metalurgii
proszków podłoża i/lub z metodami nanoszenia powłok techniką PVD, a także
wykorzystanie technologii laserowych do
teksturowania warstw wierzchnich krzemu mono- i polikrystalicznego do zastosowań fotowoltaicznych oraz w technologii wytwarzania ogniw fotowoltaicznych (np. do osadzania elektrod);
• opracowanie i optymalizację technologii oraz badania struktury i własności
materiałów kompozytowych o różnych
rodzajach osnowy (metalowych, ceramicznych lub polimerowych) i wytwarzanych
z wykorzystaniem różnych technologii,
w tym również metodami nanotechnologicznymi, m.in. otrzymywanych metodami

metalurgii proszków, infiltracji, PIM, MIM,
hybrydowej z wykorzystaniem stopowania
i wtapiania z użyciem lasera diodowego
dużej mocy w celu uzyskania kompozytów
o strukturze gradientowej, wytwarzanych
m.in. z wykorzystaniem materiałów
wzmacniających
lub
wypełniających
o strukturze nanokrystalicznej otrzymywanych z taśm amorficznych przez krystalizację termiczną lub przez wysokoenergetyczne mielenie, o różnym zastosowaniu,
w tym funkcjonalnych (np. o miękkich lub
twardych własnościach magnetycznych
lub inteligentnych o regulowanej magnetostrykcji), narzędziowych (w tym z gradientem składu chemicznego, fazowego
i własności) oraz specjalnych (np. odpornych na korozję, jak stale typu duplex, lub
materiały o małej gęstości, jak porowaty
tlenek aluminium infiltrowany aluminium), do zastosowań biomimetycznych
(np. na endoprotezy przełyku lub na stałe
protezy stomatologiczne z wykorzystaniem składników nanostrukturalnych);
• badanie podstaw teoretycznych przemian fazowych, w tym przebiegających
podczas krystalizacji oraz topnienia stopów metali lekkich, głównie magnezu
i aluminium z wykorzystaniem uniwersalnego symulatora analiz metalurgicznych
z wykorzystaniem analizy derywacyjnej,
jak również rozwój metodologii tych badań z wykorzystaniem sieci neuronowych
oraz innych metod sztucznej inteligencji,
a także badania przemian fazowych zachodzących w tych stopach w stanie stałym podczas obróbki cieplnej, m.in. metodami analitycznej transmisyjnej mikroskopii elektronowej, analizy spektralnej w mikroobszarach oraz analizy rentgenograficznej, w celu optymalizacji składu chemicznego oraz technologii ich wytwarzania i przetwórstwa, także z użyciem lasera
diodowego dużej mocy;
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• opracowanie konstrukcji i technologii
narzędzi do kombajnów górniczych, obejmujące liczne rozwiązania zastrzeżone
w patentach i wzorach użytkowych
i wdrożone w kilku zakładach przemysłowych przetwórstwa stopów metali, wytwarzania narzędzi górniczych oraz zakładach wydobywczych węgla kamiennego,
dotyczące
m.in.
obróbki
cieplnomechanicznej trzonków noży górniczych,
zapewniającej obniżenie kosztów produkcji oraz zwiększenie ich niezawodności,
w wyniku równoczesnego podwyższenia
wytrzymałości i ciągliwości, automatyzacji
procesów lutowania płytek skrawających
z zastosowaniem nowo opracowanych gatunków spoiw, a także opracowanie nowych ekonomicznych bezkobaltowych
węglików spiekanych dogęszczanych izostatycznie na gorąco, o własnościach przekraczających charakterystyki użytkowe
gatunków konwencjonalnych.
3. Dorobek publikacyjny
Opublikowany twórczy dorobek naukowy Prof. zw. dra hab. inż. Leszka
Adama Dobrzańskiego M. Dra h.c.
o znaczeniu międzynarodowym dotyczy
nauki o materiałach, inżynierii powierzchni, nanotechnologii oraz komputerowego wspomagania projektowania materiałów inżynierskich i modelowania ich
struktury i własności. Jego twórczość naukowa obejmuje ok. 1800 publikacji naukowych oraz kolejne obecnie w druku,
w tym ok. 45 książek i monografii, ponad
150 artykułów w języku angielskim w czasopismach o światowym obiegu z tzw.
„listy filadelfijskiej”, ponad 370 artykułów
w języku angielskim w czasopismach objętych przez Directory of Open Access Journals oraz ponad 400 w innych czasopismach międzynarodowych, często zagranicznych, a głównie i w materiałach konferencji naukowych o światowym zasięgu,

a także publikacje w językach: chińskim,
włoskim, rosyjskim i ukraińskim. Ponad
470 artykułów Jego autorstwa i współautorstwa zostało opublikowanych w języku
polskim w krajowych czasopismach i materiałach konferencyjnych. Jest autorem lub
współautorem ok. 40 patentów oraz redaktorem naukowym ponad 250 zwartych
opracowań zbiorowych, w tym licznych
wydań redagowanych przez Niego czasopism naukowych w języku angielskim
o światowym obiegu oraz materiałów
międzynarodowych konferencji naukowych. Co najmniej 4250 Jego prac jest cytowanych w czasopismach światowych
według Science Citation Index, Scopus,
Google Scholar i Harzing’s Publish or Perish, a ponadto liczne w kraju. Ponadto
Jego dorobek naukowy obejmuje także ponad 70 wykładów na zaproszenie organizatorów międzynarodowych konferencji
naukowych w wielu krajach Świata na
wszystkich kontynentach oraz ok. 150 prac
niepublikowanych, w tym wiele wykonanych na zapotrzebowanie przemysłu
i w ramach ministerialnych projektów badawczych, w tym ok. 25 własnych i promotorskich oraz po jednym zamawianym
i rozwojowym, a także licznych projektów
międzynarodowych, m.in. w ramach programu TEMPUS-PHARE, kilkanaście razy
w ramach programu CEEPUS oraz w ramach wielu umów w ramach programów
Socrates-Erasmus i LLP Erasmus, kilkakrotnie
w
ramach
Programu
COPERNICUS, a także jednego projektu
aparaturowego przyznanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Aktualnie kieruje kilkoma projektami, w tym 2 własnymi, 3 promotorskimi, projektem FORSURF
typu foresight w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz
3 projektami dotyczącymi kierunkami zamawianymi INFONANO, NANATRIM,
QUAPINFO dotyczącymi prowadzonych
od kilku lat całkowicie nowych w skali
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Kraju i Europy 3 nowych priorytetowych
kierunków studiów w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektami
LANAMATE i MERMFLEG dotyczacymi
budowy i doposażenia laboratoriów
naukowych i dydaktycznych Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
Wydziału
Mechanicznego
Technologicznego
Politechniki
Śląskiej
w Gliwicach odpowiednio w ramach Programu
Operacyjnego
Infrastruktura
i Środowisko oraz Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego,
projektem w ramach Programu POMOST
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki oraz zadaniem L102 w ramach Projektu BIO-FARMA w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Wartość dotychczas realizowanych Projektów w ramach wymienionych Programów
Operacyjnych, kierowanych przez Prof.
zw. dra hab. inż. Leszka Adama Dobrzańskiego M. Dra h.c. sięga ok. 70 milionów
złotych.
Prof. zw. dr hab. inż. Leszek Adam Dobrzański M. Dr h.c. jest autorem ok. 45
książek naukowych, powszechnie znanych
w Polsce i wykorzystywanych w wielu
Uczelniach do kształcenia w zakresie inżynierii materiałowej, o oryginalnej formie
edytorskiej, w tym kilka o druku wielobarwnym, wśród których można wyróżnić:
„Materiały inżynierskie i projektowanie
materiałowe.
Podstawy
nauki
o materiałach i metaloznawstwo” Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa,
wyd. II zmienione i uzupełnione, 2006,
1600 str., „Metalowe materiały inżynierskie”,
Wydawnictwa
Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2004, ok. 900 str.
(nagroda MENiS), „Podstawy nauki
o materiałach i metaloznawstwo. Materiały
inżynierskie z podstawami projektowania
materiałowego”, Wydawnictwa NaukowoTechniczne, Warszawa, 2002, ok. 1550 str.

(nagroda MENiS), „Leksykon materiałoznawstwa. Metale. Polimery. Ceramika.
Kompozyty” (współautor i redakcja naukowa), Verlag Dashöfer, 2 wydania,
ostatnio 2004-2012, ok. 6000 str., „Zasady
doboru materiałów inżynierskich z kartami charakterystyk” (współautor i redakcja naukowa), Wyd. Pol. Śl., 2 wydania,
ostatnie 2001, ok. 850 str., „Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach”,
5 wydań, ostatnio Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1999, ok. 700
str. (nagroda MENiS), „Mikroskopia
świetlna i elektronowa” (współautor), 2
wydania, ostatnio Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1988, ok. 300
str. (nagroda MEN), „Badania własności
fizycznych” (współautor), 2 wydania,
ostatnio
Wydawnictwa
NaukowoTechniczne, Warszawa, 1988, ok. 300 str.
(nagroda MEN), „Metaloznawstwo i obróbka cieplna materiałów narzędziowych”
(współautor i redakcja naukowa), Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1980, ok. 600 str. (nagroda MEN).
W latach 2007-2009 wydał w Wydawnictwie Politechniki Śląskiej cykl podręczników akademickich zawierających łącznie
ponad 2100 str., z oryginalnie opracowanym zestawem 80 instrukcji do ćwiczeń
laboratoryjnych oraz atlasem kilkuset
struktur materiałograficznych różnych
materiałów inżynierskich. Kolejno były to
następujące podręczniki: „Wprowadzenie
do nauki o materiałach”, 2007, ok. 315 str.,
„Podstawy kształtowania struktury i własności materiałów metalowych”, 2007, ok.
320 str., „Metaloznawstwo opisowe stopów żelaza”, 2007, ok. 370 str., „Metaloznawstwo opisowe stopów metali nieżelaznych”, 2008, ok. 480 str., „Niemetalowe
materiały inżynierskie”, 2008, ok. 405 str.
i „Podstawy metodologii projektowania
materiałowego”, 2009, ok. 325 str. W roku
2009 wydał w Wydawnictwie International
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OCSCO World Press, Gliwice autorską
książkę naukową „Kształtowanie struktury
i własności materiałów inżynierskich
i biomedycznych”, 174 str. oraz w 2011
roku – “Obróbka powierzchni materiałów
inżynierskich” (współautor), 480 str. Jest
autorem lub współautorem kilku rozdziałów w monografiach wydanych w Kraju
i za granicą.
Dorobek Prof. zw. dra hab. inż. Leszka
Adama Dobrzańskiego M. Dra h.c. obejmuje także redakcję naukową ponad 250
wydań czasopism naukowych oraz zbiorów materiałów konferencji (głównie
o światowym zasięgu). Do dorobku tego
zalicza się m.in. zredagowane przez Niego
jako Redaktora Naczelnego 75 zeszytów
„Journal of Achievements in Materials and
Manufacturing Engineering” wydawnictwa międzynarodowego (OCSCO) oraz 68
zeszytów „Archives of Materials Science
and Engineering”, 15 zeszytów „Open Access Library” oraz 5 zeszytów „Archives of
Materials Science” jako organów World
Academy of Materials and Manufacturing
Engineering oraz Komitetu Nauki o Materiałach
Polskiej
Akademii
Nauk,
6 zeszytów „International Journal of Computational Materials Science and Surface
Engineering” i 8 zeszytów „Archives of
Computational Materials Science and Surface Engineering” jako organów Association of Computational Materials Science
and Surface Engineering oraz 27 zeszytów
„Prac Studenckich Kół Naukowych” wydawanych w języku polskim przez wydawnictwo międzynarodowe (OCSCO),
zawierających prace studenckie. Był Redaktorem Gościnnym 9 zeszytów specjalnych „Journal of Materials Processing
Technology” umieszczonego na tzw.
„liście filadelfijskiej” Wydawnictwa Elsevier w Holandii, a także ok. 10 specjalnych wydań czasopism International Journals of the Inderscience Publishers w
Szwajcarii I Wielkiej Brytanii, w tym „In-

ternational Journal of Materials and Product Technology”, „International Journal of
Microstructure and Materials Properties”,
„International Journal of Manufacturing
Technology and Management”, „International Journal of Surface Science and Engineering”. Był również Redaktorem Gościnnym kilkunastu specjalnych wydań
czasopism naukowych w Polsce, w tym
„Ochrona przed korozją”, „Rudy i metale
nieżelazne”, „Przegląd Mechaniczny”,
„Przegląd Spawalnictwa”, „Kompozyty”,
„Mechanik”, „Przegląd Odlewnictwa”,
„Hutnik – Wiadomości Hutnicze”, „Nauka
– Innowacje – Technika”, „Czystsza Produkcja w Polsce”, „Inżynieria Maszyn”,
„Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej,
seria Mechanika”. Był również redaktorem
oraz wydawcą ponad 40 zbiorów artykułów wydanych jako materiały konferencji
naukowych, głównie międzynarodowych
w języku angielskim, lecz również krajowych, a także kilkunastu monografii wydanych w ramach wydawnictwa międzynarodowego OCSCO.
4. Dorobek dydaktyczny i w zakresie
rozwoju kadry naukowej
Prof. zw. dr hab. inż. Leszek Adam Dobrzański M.Dr h.c. jest twórcą i liderem
Szkoły Naukowej – aktywnie tworzonej
przez Niego nowej specjalności naukowej
„Komputerowa nauka o materiałach”, inżynierii powierzchni oraz zaawansowanych
materiałów
inżynierskich
i technologii procesów materiałowych,
która zaowocowała wypromowaniem
przez Niego osobiście grupy 44 zakończonych prac doktorskich (jedna w opiniowaniu) i ok. 20 prac doktorskich w toku oraz
wypromowaniem ok. 700 prac magisterskich i inżynierskich, w tym czworga, którzy równocześnie uzyskali dyplomy
uczelni w Horsens w Danii, a także ok. 35
wykonanych w Polsce przez studentów

Biuletyn Informacyjny „WYNALAZCY” nr 43 (3/2012)

11

zagranicznych z Włoch, Portugalii, Hiszpanii, Turcji, Słowenii, Słowacji, Bułgarii.
Ostatnio skutecznie zaktywizował 8 doktorów, którzy uzyskali stopień naukowy
doktora habilitowanego oraz 10 innych
doktorów habilitowanych, którzy uzyskali
tytuł naukowy profesora. Ponadto był inicjatorem nadania 7 tytułów Honorowego
Profesora Politechniki Śląskiej oraz 3 godności Doktora Honoris Causa Politechniki
Śląskiej. Jego doktoranci uzyskali nagrodę
Prezesa Rady Ministrów, 3-krotnie stypendia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, 10krotnie stypendia koncernu FIAT oraz wielokrotnie stypendia Fundacji Wyszehradzkiej i kilka nagród na konferencjach zagranicznych. Trzech Jego dyplomantów zdobyło medal Omnium Studiosorum Optimo
dla najlepszych absolwentów Politechniki
Śląskiej, a jego najwybitniejsi studenci indywidualni kilkakrotnie uzyskali stypendia Ministra właściwego dla szkolnictwa
wyższego oraz Fundacji im. Hugo Kołłątaja. Jest inicjatorem i głównym autorem
wdrożenia zasad karty bolońskiej i systemu ECTS na swoim macierzystym Wydziale oraz całkowicie nowych planów
studiów na 7 kierunkach studiów. Stworzył 3 całkowicie nowe i oryginalne kierunki kształcenia „Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych”, “Informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach”, oraz „Inżynieria materiałowa” z profilem „Inżynieria Stomatologiczna”
w
ramach
projektu
„INFONANO” finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Od kilkunastu lat jest
opiekunem kilkunastu specjalności. Jako
aktywny nauczyciel akademicki systematycznie prowadzi wykłady z licznych
przedmiotów, do których przygotował
pełny zestaw prezentacji komputerowych
i innych pomocy dydaktycznych. W każdym z wykładów uczestniczy zwykle ok.

300-500 studentów. Rozwinął system pomocy internetowych, a zorganizowana
przez Niego platforma zdalnego nauczania
należy do jednych z najbardziej rozbudowanych w Polsce. Zagadnienia przydatności i skuteczności wykorzystywania metod
zdalnego nauczania w dydaktyce inżynierii materiałowej stanowią również przedmiot dwóch zakończonych prac doktorskich zrealizowanych pod Jego opieką
promotorską, jak również były przedmiotem zainteresowania wielu wypromowanych przez Niego prac dyplomowych,
głównie magisterskich, zwłaszcza na kierunku studiów „Edukacja technicznoinformatyczna”. Aktywnie dba o rozwój
Studenckiego Ruchu Naukowego, a 10%
Studenckich Kół Naukowych Politechniki
Śląskiej działa w Instytucie Materiałów
Inżynierskich i Biomedycznych. Był opiekunem kilkudziesięciu studentów studiujących według indywidualnie przez Niego
ukształtowanych planów i programów
studiów, w tym w wielu unikatowych specjalnościach, m.in. w zakresie „Komputerowej nauki o materiałach” i „Komputerowego wspomagania w inżynierii materiałowej”, a obecnie w ramach „Nanotechnologii”. Wielu z tych studentów podjęło
studia doktoranckie, a ok. 20 zakończyło je
i uzyskało już stopień naukowy doktora.
Uczestniczył w procesie opiniodawczym
łącznie ok. 130 kandydatów do stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego profesora
i stanowisk profesorskich przed ok. dwudziestoma Radami Wydziałów, w tym także w USA, Malezji, Bułgarii i Słowenii.
Opracował także wiele recenzji prac inżynierskich
i
magisterskich,
książek
i licznych artykułów naukowych w wielu
krajach Świata, a także wiele recenzji dotyczących mianowania na stanowiska asystenta i adiunkta, oraz licznych recenzji
projektów badawczych w Polsce oraz
Hong Kongu, Słowenii, Brazylii, Portuga-
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lii, Czechach i innych krajach, w tym także
ok. 100 w różnych Programach Operacyjnych, w tym na zlecenie Ośrodka Przetwarzania Informacji, Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa
Wyższego,
Państwowej
Agencji Restrukturyzacji Przemysłu oraz
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, a także
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
i Narodowego Centrum Nauki. Świadczy
to o Jego wybitnym wpływie na rozwój
naukowy i zawodowy bardzo dużej grupy
młodej kadry i o wyjątkowym uznaniu
środowiska naukowego dla Jego kompetencji naukowych.
5. Dorobek organizacyjny
Prof. zw. dr hab. inż. Leszek Adam Dobrzański M. Dr h.c. od 1997 roku jest Dyrektorem Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, zatrudniającego
obecnie ok. 140 pracowników, w tym 15
profesorów i doktorów habilitowanych,
jako jednej z największych w Polsce jednostek naukowych w obszarze inżynierii materiałowej, utworzonego z Jego inicjatywy,
w wyniku rozwoju oraz przekształceń
i późniejszego połączenia z innymi jednostkami wewnętrznymi Wydziału. Instytut jako jedyna w Polsce jednostka uczelniana uzyskał Certyfikat BSI w zakresie
zarządzania jakością w oparciu o standardy ISO 9001:2001 równocześnie w zakresie
badań naukowych oraz aktywności dydaktycznej. Prof. zw. dr hab. inż. Leszek Adam
Dobrzański M. Dr h.c. równocześnie od
1991 roku jest Kierownikiem założonego
przez Niego, a obecnie ok. 70-osobowego
Zakładu Technologii Procesów Materiałowych, Zarządzania i Technik Komputerowych w Materiałoznawstwie w tym Instytucie, w skład którego wchodzą głównie
Jego Wychowankowie, w tym 5 profeso-

rów oraz ok. 35 doktorów nauk technicznych.
Od 1999 roku jest kierownikiem
Studiów
Doktoranckich
Wydziału
Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Prof. zw. dr hab. inż. Leszek Adam Dobrzański M. Dr h.c. przez trzy kadencje
z wyboru był w latach 1990-93 i 1999-2005
Dziekanem Wydziału Mechanicznego
Technologicznego Politechniki Śląskiej
w Gliwicach, pełniąc również w latach
1993-1996 funkcję Prodziekana – Pierwszego Zastępcy Dziekana tego Wydziału. Baza
laboratoryjna Wydziału osiągnęła wówczas europejski poziom, przyczyniając się
do kształcenia bardzo poszukiwanych na
rynku pracy absolwentów. Nastąpiły
wówczas
wszechstronne
zmiany
w strukturze i działalności Wydziału i stał
się on jednym z 3 najlepszych wydziałów
mechanicznych na uczelniach technicznych w Kraju, o bardzo dużym znaczeniu
międzynarodowym. Nastąpiła wówczas
reorganizacja procesu dydaktycznego
kształcenia na Wydziale, wdrożono zasady
karty bolońskiej i systemu ECTS oraz całkowicie nowe plany studiów na 4 kierunkach studiów (w tym kilkunastu specjalności dydaktycznych, których opiekunem od
kilkunastu lat jest Prof. zw. dr hab. inż.
Leszek Adam Dobrzański M.Dr h.c., w tym
m.in. „Komputerowa Nauka o Materiałach” i „Komputerowe Wspomaganie
w Inżynierii Materiałowej”), przygotowując je do akredytacji, która z wielkim sukcesem została przeprowadzona przez Państwową Komisję Akredytacyjną w roku
2006 na wszystkich 4 kierunkach kształcenia, w tym jako wyróżniająca na kierunku
„Mechanika i Budowa Maszyn”. Stworzono wtedy przez kilka lat możliwości
kształcenia ok. 1000 studentów rocznie
w siedzibie zamiejscowej Wydziału w Dąbrowie Górniczej. W roku 2008, po licznych dyskusjach i konsultacjach środowi-
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skowych opracował autorskie i całkowicie
oryginalne koncepcje wraz z pełną dokumentacją i plany studiów 2 nowych w skali
Kraju makrokierunków studiów „Informatyka stosowana z komputerową nauką
o materiałach” oraz „Nanotechnologia
i technologie procesów materiałowych”,
zaakceptowane przez Radę Wydziału
i Senat Politechniki Śląskiej, uruchomionych od roku akademickiego 2009/2010
oraz kierunku studiów „Inżynieria materiałowa”, w tym m.in. z profilem „Inżynieria Stomatologiczna” uruchomionym począwszy
od
roku
akademickiego
2010/2011. Wszystkie trzy nowo kreowane
kierunki są uznane za priorytetowe i są
objęte przyznanym przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego 4-letnim
projektem „INFONANO” finansowanym
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przez 5
kadencji był członkiem Senatu Politechniki
Śląskiej, gdzie pełnił m.in. funkcję Przewodniczącego Senackiej Komisji Statutowej, a Statut Jego autorstwa opracowany
w roku 1991, po kilku niezbędnych modyfikacjach wynikających ze zmiany przepisów państwowych w dalszym ciągu obowiązuje w Politechnice Śląskiej. W 2012
roku został wybrany Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem w Politechnice Śląskiej na kadencję 2012-2016.
Prof. zw. dr hab. inż. Leszek Adam Dobrzański M.Dr h.c. w latach 1995-1998 był
ponadto Porektorem ds. Nauki Wyższej
Szkoły Zarządzania i Informatyki w Bielsku-Białej,
Prof. zw. dr hab. inż. Leszek Adam Dobrzański M. Dr h.c. prowadzi bardzo aktywną działalność w zakresie koordynacji
nauki, działalności dydaktycznej oraz działalności wydawniczej na terenie Kraju,
w celu konsolidacji krajowego środowiska
naukowego, pełniąc z wyboru przez kilka
kadencji i nadal funkcje członka Prezy-

dium Komitetu Nauki o Materiałach PAN,
przewodniczącego Sekcji Materiałów Metalowych tego Komitetu, członka Komisji
Odlewnictwa Oddziału PAN w Katowicach, członka Komitetu ds. Danych Naukowych CODATA przy Prezydium PAN,
członka kilku Sekcji Komitetu Metalurgii
PAN oraz Komitetu Budowy Maszyn
PAN, a poprzednio także przewodniczącego Komisji Nauki o Materiałach i Inżynierii Materiałowej Oddziału PAN w Katowicach oraz sekretarza Komitetu PAN
ds. Współpracy z European Materials Research
Society.
Jest
członkiem
rzeczywistym Akademii Inżynierskiej
w Polsce. Należy do grona członków założycieli Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, gdzie przez 3 kadencje był
członkiem Zarządu Głównego. Był wieloletnim wiceprzewodniczącym Zarządu
Oddziału SIMP, a w latach 1999-2005
przewodniczącym Stałej Konferencji Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Uczelni Technicznych. W latach 2006-2009 roku
był członkiem Rady Głównej Szkolnictwa
Wyższego, gdzie był wiceprzewodniczącym Komisji Uprawnień Akademickich,
członkiem Komisji Edukacji i członkiem
Komisji Nauki i Spraw Zagranicznych
i gdzie brał aktywny udział w przygotowaniu projektów standardów kształcenia
kilkunastu kierunków studiów technicznych, zatwierdzonych przez Ministra właściwego dla spraw szkolnictwa wyższego,
w tym m.in. „Inżynieria materiałowa”,
„Edukacja
techniczno-informatyczna”,
„Zarządzanie i inżynieria produkcji”, „Automatyka i robotyka”, „Mechanika i budowa maszyn”, „Inżynieria biomedyczna”
i „Transport”.
Prof. zw. dr hab. inż. Leszek Adam Dobrzański M. Dr h.c. jest członkiem Zespołu
interdyscyplinarnego do spraw Programu
wspierania
infrastruktury
badawczej
w ramach Funduszu Nauki i Technologii
Polskiej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
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Wyższego jako Organu OpiniodawczoDoradczego Ministra, jest członkiem Komitetu Sterującego Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna przy Ministerstwie
Rozwoju
Regionalnego,
jest
wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu,
członkiem Rady Naukowej Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych - Instytutu Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu
oraz członkiem Konwentu Gliwickiej
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości. W latach 2006-2009 był członkiem Komitetu
Sterującego Polskiej Platformy Technologicznej Stali, a w latach 2004-2006 był
członkiem Rady Nadzorczej Hutniczej Izby
Przemysłowo-Handlowej w Katowicach.
Był przewodniczącym zespołu oceniającego Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych w dyscyplinie „Inżynieria materiałowa” i ekspertem Państwowej Komisji
Akredytacyjnej w zakresie „Edukacja techniczno-informatyczna” oraz ekspertem
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu ds.
standardów kształcenia w zakresie „Edukacja techniczno-informatyczna”. Od roku
2006 jest Prezydentem światowej akademii
nauk World Academy of Materials and
Manufacturing Engineering, a od roku
2007 również Prezydentem międzynarodowego stowarzyszenia naukowego – Association of Computational Materials
Science and Surface Engineering. Jest Redaktorem Naczelnym 2 miesięczników
naukowych referowanych przez Directory
of Open Access Journals pt.: „Journal of
Achievements in Materials and Manufacturing Engineering” od 2006 roku i “Archives of Materials Science and Engineering” od 2007 roku (od 2009 roku referowanego także przez Scopus) oraz od 2009 roku kwartalnika naukowego pt.: “Archives
of Computational Materials Science and
Surface Engineering” oraz od 2011 roku
dwumiesiecznika “Open Access Library”,
w którym publikowane są wyłącznie mo-

nografie naukowe, w tym rozprawy habilitacyjne.

Jest członkiem kilku innych towarzystw
naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Mikroskopii, Rad Programowych kilku polskich czasopism naukowych, w tym
m.in. „Archiwum Odlewnictwa Polskiej
Akademii Nauk” (obecnie „Archive of Foundry Engineering”), „Inżynieria Materiałowa”, „Inżynieria Maszyn”, „Przegląd
Spawalnictwa”, „Materiały i Technologie”.
Prof. zw. dr hab. inż. Leszek Adam Dobrzański M. Dr h.c. spore doświadczenie
organizacyjne uzyskał również jeszcze
przed ponad dwudziestu laty, społecznie
działając w ruchu spółdzielczości mieszkaniowej, w tym m.in. pełniąc społecznie
funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Gliwickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
Członka Rady Centralnego Związku Spółdzielczości Budownictwa Mieszkaniowego, a następnie członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice” w Gliwicach oraz przez kilka kolejnych lat społecznego Prezesa Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej Domów Jednorodzinnych
„Batalionu
Kosynierów”
w Gliwicach.
6. Dorobek w zakresie współpracy
międzynarodowej i zagranicznej
Prof. zw. dr hab. inż. Leszek Adam Dobrzański M. Dr h.c. rozwija w szerokim
zakresie współpracę zagraniczną polskiego
środowiska naukowego oraz działania
promujące to środowisko na arenie mię-
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dzynarodowej. Pod Jego kierunkiem zorganizowano kilkadziesiąt ważnych i prestiżowych międzynarodowych konferencji
naukowych obecnie o światowym zasięgu,
w tym 20-krotnie AMME „Achievements
in Mechanical and Materials Engineering”,
18-krotnie CAMS – CAM3S „Contemporary Achievements in Mechanical, Manufacturing and Materials Science”, XIV Konferencji Metaloznawczej AMT’95 „Advanced
Materials and Technologies” w roku 1995,
oraz Międzynarodowej Konferencji Naukowej AMPT’2005 „Advanced Materials
and Processing Technology”, która odbyła
się w Polsce, a ponadto wielokrotnie była
zorganizowana za granicą, w tym 4krotnie w Irlandii oraz w Portugalii, Hiszpanii, Malezji, USA, Korei, Bahrajnie, Francji i Turcji, a następna jest planowana
w Brazylii, a także trzykrotnie Światowego
Kongresu Naukowego „Congress on Materials and Manufacturing Engineering and
Technologies” COMMENT’2005, 2007
i 2009, w których to imprezach naukowych
zwykle udział bierze kilkuset uczestników
z 30-45 krajów świata. Konferencje te stwarzają wielkie możliwości nawiązania
współpracy międzynarodowej wielu polskim ośrodkom akademickim, a z drugiej
strony dają wielką możliwość promocji
Polski wśród obywateli wielu krajów, niekiedy bardzo egzotycznych.

Po otwarciu Kongresu w 2007 r. Prof. Leszek A.
Dobrzański wraz z zagranicznymi gośćmi zwiedza
Collegium Maius

Jest bardzo aktywny przy organizacji
International Materials Symposium by
Pamukkale University w Denizli w Turcji,
jako współprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego. Jest inicjatorem założenia
światowej akademii nauk World Academy
of Materials and Manufacturing Engineering, gdzie w powszechnym głosowaniu
uczeni z 45 krajów świata wybrali go Prezydentem.

Prof. L. A. Dobrzański prowadzący międzynarodową dyskusje w kuluarach

Jest również inicjatorem oraz Prezydentem międzynarodowego stowarzyszenia
naukowego – Association of Computational Materials Science and Surface Engineering. Z Jego inicjatywy organizacje te we
współpracy z Komitetem Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk, International
Federation of Heat Treatment and Surface
Engineering oraz Instytutem Materiałów
Inżynierskich i Biomedycznych wydają
miesięcznik „Journal of Achievements in
Materials and Manufacturing Engineering”, którego jest redaktorem naczelnym,
rozsyłany do 50 krajów świata, którego
dotychczas ukazało się 75 numerów z ok.
2000 artykułów naukowych, co stwarza
ogromne szanse promocji na arenie międzynarodowej polskich osiągnięć naukowych oraz skupiania na Polsce zainteresowania licznej grupy uczonych zagranicznych. W Szwajcarii wydawano kolejny założony przez Niego dwumiesięcznik na-
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ukowy pod patronatem tych organizacji
„International Journal of Computational
Materials Science and Surface Engineering”, przekształcony obecnie w niezależne
czasopismo „Archives of Computational
Materials Science and Surface Engineering” wydawane jako kwartalnik pod auspicjami Association of Computational Materials Science and Surface Engineering.
Z dniem 1.01.2007 roku Władze Polskiej
Akademii Nauk powierzyły Mu ponadto
funkcję Redaktora Naczelnego kwartalnika
„Archives of Materials Science” (poprzednio „Archiwum Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk”) jako organu Komitetu Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk, który przekształcił w wydawany od ponad 4 lat miesięcznik „Archives of
Materials Science and Engineering”, zapewniając i temu czasopismu rozsyłanie
do ok. 100 najważniejszych Bibliotek Narodowych i Naukowych oraz do indywidualnych odbiorców w 50 krajach Świata,
a takze referowanie w bazie abstraktów
i cytowań Scopus. Od 2011 roku jest Redaktorem
Naczelnym
czasopisma
WAMME, publikującego wyłącznie monografie naukowe (w tym głównie rozprawy
habilitacyjne) pt. „Open Access Library”.
Obecnie wszystkie trzy czasopisma, których jest redaktorem, są referowanie przez
Directory of Open Access Journals. Jest
członkiem
Editorial
Board
Asian
International Journal of Science and
Technology
in
Production
and
Manufacturing Engineering. Przez kilka lat
był również Zastępcą Redaktora Naczelnego „International Journal of Manufacturing Technology and Management”, Redaktorem
Europejskim
„International
Journal of Materials and Product Technology” oraz członkiem Rad i Biur Redakcyjnych „International Journal of Nanomanufacturing”, „International Journal of Microstructure and Materials Properties”,
„International Journal of Surface Science

and Engineering” w Szwajcarii i Wielkiej
Brytanii, „Journal of Materials Processing
Technology” w Holandii oraz „Problems
of Tribology” na Ukrainie, a także
czasopisma naukowego w Rumunii. Stwarza w ten sposób stale i systemowo możliwości publikowania w czasopismach naukowych o światowym obiegu, własnych
prac wielkiej rzeszy polskich oraz zagranicznych naukowców.
Prof. zw. dr hab. inż. Leszek Adam Dobrzański M. Dr h.c. został powołany
w skład licznych gremiów naukowych,
w tym oprócz członkostwa Akademii Nauk Inżynieryjnych Ukrainy i Akademii
Nauk Inżynieryjnych Słowacji, jako członek Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds.
Stopni Naukowych Słowacji, członka Rady
ds. Kwalifikacji na Stanowisko Profesora
Uniwersytetu w Kuala Lumpur w Malezji,
członka zagranicznego Rady Wydziału
Budowy Maszyn Vysokiej Skoly Banskiej
w Ostrawie, oraz wizytującego członka
zagranicznego Rady Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu w Rijece w Chorwacji. Niektóre z tych funkcji miały charakter kadencyjny, wobec czego nie pełni
ich obecnie. W czerwcu 2004 roku brał
udział w posiedzeniu w Corku w Irlandii
i należy do elitarnego grona kreatorów
Europejskiego Forum Materiałowego (European Materials Forum). Wielokrotnie był
wybierany członkiem Komitetów Programowych wielu cyklicznych międzynarodowych
Konferencji
naukowych
(w Irlandii, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii,
Słowenii,
Chorwacji,
BośniHercegowinie, na Węgrzech, w Bułgarii,
Słowacji, Czechach, Ukrainie, Niemczech,
Malezji, Hong Kongu, Japonii, USA, Korei
Południowej, Brazylii, Bangladeszu, Kanadzie, Singapurze, Bahrajnie, Australii, Turcji, Tunezji). Był wielokrotnie profesorem
wizytującym na uniwersytetach: w Dublinie i Corku (Irlandia), Manchesterze
i Glasgow (Wielka Brytania), w Horsens
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(Dania), w Kilonii, Dreźnie, Wuerzburgu,
Schweinfurcie, Freibergu (Niemcy), Madrycie, Oviedo (Hiszpania), Bradze, Guimaraes, Lizbonie, Aveiro (Portugalia),
Annecy, Saint Etienne (Francja), Turynie,
Alessandrii, Udine, Padwie, Pizie, Bolonii,
Neapolu, Palermo, Forli (Włochy), Sztokholmie (Szwecja), Ostrawie, Pilźnie (Czechy), Bratysławie, Trnawie, Koszycach,
Żilinie (Słowacja), Cluj–Napoca (Rumunia), Budapeszcie, Miszkolcu (Węgry), Ruse, Sofii, Gabrowie (Bułgaria), Rijece
(Chorwacja), Lublanie, Mariborze (Słowenia), Lwowie i Chmielnickim (Ukraina),
Wilnie (Litwa), Atenach i Patras (Grecja),
Denizli (Turcja), Toronto, Vancouver
i Windsor (Kanada), Campinas, Sao Paulo,
Brazylii, Recife, Ouro Preto, Caxias do Sul,
Natale (Brazylia), Kairze (Egipt), Singapurze (Singapur), Kuala Lumpur (Malezja),
Hong Kongu, Pekinie i Szanghaju (Chiny),
Seulu i Daejeon (Korea Południowa), Taipei i Hsinchu (Tajwan), Tel Avivie (Izrael),
Melbourne i Brisbane (Australia), Auckland (Nowa Zelandia), Las Vegas, Seattle,
San Francisco (USA). Był koordynatorem
12 zakończonych projektów współpracy
międzynarodowej CEEPUS (16 uniwersytetów) oraz zakończonego projektu
TEMPUS (6 uniwersytetów), a także
uczestnikiem 3 zakończonych programów
COPERNICUS (po 25-30 uniwersytetów).
W ramach programów współpracy europejskiej TEMPUS, CEEPUS, SOCRATES
corocznie 20-40 jego współpracowników,
doktorantów i studentów w ciągu kilkunastu lat przebywało na nawet kilkumiesięcznych stażach zagranicznych lub na
krótkich 1-2 tygodniowych wizytach. Wymienione formy Jego aktywności międzynarodowej mają ważne znaczenie dla rozwoju współpracy polskiego środowiska
naukowego z innymi państwami. Ponadto
jest ekspertem Unii Europejskiej w ramach
Programu dotyczącego Węgla i Stali.

7. Odznaczenia, nagrody i wyróżnienia
Prof. zw. dr hab. inż. Leszek Adam Dobrzański M. Dr h.c. za zasługi dla rozwoju
nauki i współpracy środowiska naukowego Polski ze środowiskami naukowymi innych Państw uzyskał różne wyróżnienia i odznaczenia, w tym dwukrotnie uzyskał najwyższą godność akademicką Doktora Honoris Causa, wiele
prestiżowych międzynarodowych wyróżnień, w tym Złoty Medal Profesora Williama Johnsona za całokształt osiągnięć
naukowych i dydaktycznych w zakresie
technologii procesów materiałowych oraz
Złoty Medal Członka Komitetu Sterującego
serii Międzynarodowych Konferencji Naukowych AMPT, przyznanych przez Dublin City University w Dublinie w Irlandii,
Złoty Medal Światowej Akademii Medycyny im. Alberta Schweitzera, Złoty Medal
Ferdinanda Martinengo za działalność
w duchu humanizmu przyznany przez
Stowarzyszenie Ferdinanda Martinengo
oraz Unię Paneuropejską w Bratysławie na
Słowacji, Medal Honorowy im. Tadeusza
Sendzimira
przyznany
przez
Stowarzyszenie Polskich Wynalazców
i Racjonalizatorów, Plakietę Honorowego
Członka Towarzystwa Wieży Clausiusa
w Koszalinie, Honorową Nagrodę im.
Prof.
Wiesława
Chladka
Polskiego
Towarzystwa
Inżynierii
Medycznej
w uznaniu wybitnych zasług na rzecz
rozwoju
stomatologii
i
inżynierii
medycznej w Polsce, Medale Uniwersytetów lub Politechnik w Neapolu i Bolonii
(Włochy), Pilźnie i Ostrawie (Czechy), Rijece (Chorwacja), we Lwowie i Chmielnickim (Ukraina), Lublanie (Słowenia),
Istambule i Denizli (Turcja), a także w Kraju – Politechnik w Poznaniu, Krakowie,
Częstochowie, Gliwicach oraz w Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii
Marynarki Wojennej, a także liczne międzynarodowe nagrody honorowe m.in.
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w Brisbane w Australii i w Bahrajnie. Posiada również Złotą Odznakę SIMP i inne
odznaki regionalne m.in. w Ruse (Bułgaria) i branżowe m.in. Medal za zasługi dla
Przemysłu Maszynowego. Został odznaczony Krzyżami: Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym i Srebrnym Krzyżami Zasługi, a także
Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Jedenastokrotnie otrzymał nagrody Ministra właściwego dla spraw nauki i szkolnictwa wyższego, głównie za książki naukowe i podręczniki oraz za osiągnięcia
naukowe, a także za osiągnięcia organizacyjne na szczeblu krajowym, a kilkadziesiąt razy nagrody JM Rektora Politechniki
Śląskiej za prace naukowe, osiągnięcia dydaktyczne oraz działalność organizacyjną.
Książki wydane przez Prof. zw. dra hab.
inż. Leszka Adama Dobrzańskiego M. Dra
h.c. kilkakrotnie zostały uhonorowane nagrodami na prestiżowych Targach Książek
Akademickich i Edukacyjnych, m.in. za
najlepsze książki techniczne na Targach
Książki
Akademickiej
ATENA’2000,
ATENA’2003 i ATENA’2005 w Warszawie,
za najlepsze książki na Targach Książki
Akademickiej we Wrocławiu w 2003 oraz
w 2005 roku, a także za najlepsze książki
akademickie na Targach Edukacyjnych
EDUKACJA’2003 oraz EDUKACJA’2005
w Warszawie. Jest współautorem wynalazków, które zostały nagrodzone

w sumie 17 medalami złotymi, srebrnymi
i brązowymi na 7th Seoul International Invention Fair 2011 w Seulu w Korei; 11th
Inventions and Innovations Malaysia
Technology Expo 2012 (MTE2012) w Kuala
Lumpur w Malezji; 15th Moscow International Salon of Inventions and Innovation
Technologies
”Archimedes”
2012
th
w Moskwie w Rosji, 40 International Exhibition of Inventions of Geneva, 2012
w Genewie w Szwajcarii oraz 23rd International Invention, Innovation & Technology
Exhibition "ITEX 2012" w Kuala Lumpur
w Malezji.
8. Stan rodzinny
Prof. zw. dr hab. inż. Leszek Adam Dobrzański M. Dr h. c jest żonaty od 39 lat.
Żona Teresa jest magistrem inżynierem
urządzeń sanitarnych. Mają troje dzieci.
Córka Marzena Kraszewska jest magistrem
filologii angielskiej, Córka Anna Dobrzańska-Danikiewicz jest doktorem habilitowanym nauk technicznych w dyscyplinie
„Inżynieria materiałowa” w specjalności
„Zarządzanie produkcją”, a Syn Lech Dobrzański jest magistrem inżynierem elektronikiem. Mają również cztery Wnuczki –
Magdalenę Kraszewską oraz Ewę, Zofię
i Helenę Danikiewicz.
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W dniu 13 czerwca 2012r odbyło się
XIII Seminarium kawalerów Honorowego
Medalu SPWiR im. Tadeusza Sendzimira.
Uroczystość ta miała szczególny charakter,
ponieważ po raz pierwszy odbywała się
w Auli Senatu Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, jednej z najznamienitszych uczelni w kraju oraz świecie, niezwykle zasłużonej dla rozwoju polskiej
myśli technicznej. Również po raz pierwszy współorganizatorami uroczystości był
Urząd Patentowy RP oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
w Krakowie. Seminarium poprowadził
Prezes SPWiR dr hab. inż. Michał Szota.
Oprócz przybyłych na Seminarium kawalerów medalu oraz osób nominowanych
naszą uroczystość uświetnili swoją obecnością m.in. Prezes Urzędu Patentowego
dr Alicja Adamczak, Prezes Europejskiego
Zrzeszenia Wynalazców dr Joachim Bader
oraz przedstawiciele władz AGH.

Pani dr Alicja Adamczak Prezes Urzędu Patentowego RP

Prorektor AGH prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
w przemówieniu otwierającym XIII Seminarium Kawalerów Honorowego Medalu
im. T. Sędzimira
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Do Prezydium Seminarium zostali zaproszeni: dr Joachim Bader – Prezes AEI,
dr inż. Jerzy Polaczek – Honorowy Prezes
SPWiR, Prof. dr hab. inż. Ewa Kasprzycka
– Sekretarz Kapituły Honorowego Medalu
SPWiR
im.
Tadeusza
Sendzimira,
Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – współorganizator Seminarium Prorektor AGH oraz
mgr inż. Danuta Kieljan – przewodnicząca
Głównej Komisji Rewizyjnej SPWiR.

W swoim wystąpieniu Prezes Europejskiego Zrzeszenia Wynalazców dr Joachim
Bader
podkreślił
znaczenie
SPWiR
w Europie oraz wspomniał początki
współpracy AEI z SPWiR, w której znaczącą rolę odegrał obecny Prezes Honorowy
SPWiR dr inż. Jerzy Polaczek. Kol. Polaczek był szczególnie zaangażowany w aktywację wszystkich krajów Europy oraz
opracowanie Jednolitego Europejskiego
Patentu Wspólnotowego.

Prezydium Seminarium Honorowego Medalu
SPWiR im. Tadeusza Sendzimira

Uczestniczący w spotkaniu zaproszeni
goście podkreślali w swoich wystąpieniach
ogromne znaczenie naszego Stowarzyszenia dla rozwoju polskiej myśli technicznej
oraz
samego
Honorowego
Medalu
im T. Sendzimira, jako wyznacznika i potwierdzenia
przynależności
uhonorowanych nim osób i instytucji do elity świata polskiej nauki.

Prezes Europejskiego Zrzeszenia Wynalazców
dr Joachim Bader

Danuta Kielian doczytująca protokół
z posiedzenia Kapituły Honorowego Medalu
SPWiR im. Tadeusza Sendzimira

Po wystąpieniu gości honorowych głos
zabrała mgr inż. Danuta Kieljan, która
w imieniu Kapituły Honorowego Medalu
SPWiR im. Tadeusza Sendzimira odczytała
protokół z posiedzenia Kapituły Honorowego Medalu SPWiR im. Tadeusza Sendzimira, na którym rozpatrzono wnioski o
przyznanie tego zaszczytnego medalu.
Poinformowała uczestników Seminarium,
że do Kapituły spłynęło 10 wniosków
o nadanie Honorowego Medalu im. Tadeusza Sendzimira oraz że Kapituła dodatkowo rozpatrzyła dwa wnioski z roku 2011
w odniesieniu, do których uzupełniono
dokumentację potwierdzającą dorobek
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naukowy nominowanych osób. Do grona
uhonorowanych medalem należą:
- prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk,
Politechnika Warszawska
- prof. dr hab. inż. Monika GierzyńskaDolna, Politechnika Częstochowska
- prof. dr hab. inż. Jerzy Jeleńkowski,
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
- dr inż. Stanisław Kozioł, Instytut Technologii Eksploatacji
- dr inż. Iwona Skręt, Instytut Nafty
i Gazu
- mgr Winicjusz Stanik, Instytut Nafty
i Gazu

- prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko, Akademia Górniczo-Hutnicza
- prof. dr hab. inż. Jerzy Wasilewski,
ICSO „Blachownia”
- prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń,
Politechnika Warszawska
- dr Leszek Ziemiański, Instytut Nafty
i Gazu
- dr hab. Marcin Nabiałek, Politechnika
Częstochowska (wniosek z roku 2011)
- dr hab. inż. Michał Szota, Politechnika
Częstochowska (wniosek z roku 2011)

Grupowe zdjęcie Kawalerów Honorowego Medalu im. Tadeusza Sendzimira

Po uroczystym wręczeniu w/w medali
nastąpiła prezentacja przygotowanych na
tę uroczystość okolicznościowych referatów przedstawiających zagadnienia będące
przedmiotem pracy laureatów:
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„Technologie hybrydowe w inżynierii powierzchni”

„Rozwój środków transportu przemysłowego”

prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń,
Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko,
Akademia Górniczo-Hutnicza

„Nowe materiały i technologie ceramiczne”

„System do oceny stanu bezpieczeństwa
urządzeń ratownictwa wysokościowego”

prof. dr hab. inż. Jerzy Lis,
Akademia Górniczo-Hutnicza

„Tribologiczne badania biomateriałów
i implantów”

prof. dr hab. inż. Monika Gierzyńska-Dolna,
Politechnika Częstochowska
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„Pakiety uszlachetniaczy do paliw”

dr Leszek Ziemiański,
Instytut Nafty i Gazu
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W trakcie Seminarium miała miejsce
jeszcze jedna podniosła uroczystość,
a mianowicie Prezes SPWiR wręczył medale XX-lecia SPWiR osobom, które miały
i mają ogromny wkład w tworzenie
i podnoszenie, jakości funkcjonowania naszego Stowarzyszenia. Medale XX-lecia
SPWiR otrzymali:
- dr Joachim Bader – Prezes AEI
- dr Alicja Adamczak – Prezes UP RP
- prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś – Rektor AGH
- prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka –
Rektor Elekt AGH

- prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – Prorektor
AGH
- mgr inż. Kazimierz Cezary Szymański –
Redaktor Naczelny i Prezes TV „ORION”
Po zakończeniu Seminarium odbyło się
posiedzenie
Krajowej
Rady
SPWiR
w trakcie, którego omówione zostały
sprawy bieżące, zatwierdzony został bilans
za rok 2011 oraz przedstawiony program
działania Stowarzyszenia do końca roku
2012.

Członkowie KR SPWiR uczestniczący w posiedzeniu
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W dniach 17 – 19 maja 2012 roku
w Kuala Lumpur odbyła się Międzynarodowa Wystawa Wynalazków „ITEX 2012”.
To najpopularniejsza wystawa innowacyjno-technologiczna w tej części Azji.
W tym roku miała miejsce już 23 edycja.
Organizatorem było Malaysian Invention
and Design Society (MINDS), a patronat
objęły malezyjskie Ministerstwo Nauki,
Ministerstwo Edukacji i Ministerstwo
Szkolnictwa Wyższego.
Polska była reprezentowana przez
SPWiR, a stoisko polskie powstało dzięki
dużemu zaangażowaniu pracowników
Wydziału Promocji Ambasady Polski
w Malezji, a w szczególności Radcy Pana
Artura Dąbkowskiego.
Polscy twórcy reprezentowani przez Stowarzyszenie
Polskich
Wynalazców
i Racjonalizatorów otrzymali następujące
wyróżnienia:
 Nanomateriały magnetyczne do produkcji
wysokotemperaturowych czujników i silników (Politechnika Częstochowska) – dr
Marcin Dośpiał, dr hab. inż. Michał
Szota, dr hab. Marcin Nabiałek, prof.
dr hab. inż. Henryk Dyja, mgr Paweł
Pietrusiewicz, Kazimierz Dziliński,
Katarzyna Błoch, dr Katarzyna Oźga –
brązowy medal

 Niekonwencjonalne
niskotemperaturowe
azotowanie jarzeniowe stali austenitycznych
(Politechnika Częstochowska) – dr hab.
inż. Tadeusz Frączek, dr inż. Michał
Olejnik – srebrny medal
 Metoda wytwarzania lekkich, przeciwzużyciowych stopów aluminium (Politechnika
Łódzka) – dr inż. Łukasz Kaczmarek,
dr inż. Jacek Sawicki, dr inż. Karol Kozioł, mgr inż. Mariusz Stegliński – złoty
medal
 Zintegrowana platforma do automatycznego
pomiaru zwilżalności i napięcia powierzchniowego lutów w wysokich temperaturach
(Politechnika Łódzka) – dr inż. Rafał
Andrzej Wojciechowski, dr inż. Marcin
Bąkała, dr inż. Adam Rylski, prof. dr
hab. inż. Dominik Jan Sankowski –
srebrny medal
 Metodyka projektowania materiałowego
z wykorzystaniem wirtualnego laboratorium
inżynierii materiałowej fotowoltaicznych
(Politechnika Śląska) – prof. dr hab. inż.
Leszek A. Dobrzański, dr inż. Rafał
Honysz – brązowy medal
 Biokompatybilny materiał kompozytowy
o osnowie polimerowej na wewnątrzustrojową protezę przełyku (Politechnika Śląska) – prof. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański, dr inż. Agnieszka J. Nowak,
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 prof. dr hab. n. med. Paweł Lampe, dr
hab. inż. Andrzej Pusz prof. zw. w Pol.
Śl. – brązowy medal
 Stale o dużym zapasie plastyczności dla motoryzacji (Politechnika Śląska) – prof. dr
hab. inż. Leszek A. Dobrzański, dr inż.
Wojciech Borek – brązowy medal
 Multilaminarne nanokompozyty polimerowe (Politechnika Śląska) – dr inż. Marcin Bilewicz, prof. dr hab. inż. Leszek
A. Dobrzański, prof. Julio C. Viana –
brązowy medal
 Lidar
fluorescencyjno-depolaryzacyjny
(Wojskowa Akademia Techniczna) –
prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk,
dr inż. Krzysztof Kopczyński, dr inż.
Marek Zygmunt, dr inż. Jacek Wojtanowski, dr inż. Wiesław Piotrowski,
mgr inż. Michał Muzal, mgr inż. Piotr.
Knysak, mgr inż. Tadeusz Drozd, mgr
inż. Mirosława Kaszczuk, mgr inż.
Andrzej Młodzianko, mgr inż. Andrzej
Gawlikowski, mgr inż. Andrzej Gietka, mgr inż. Marcin Jakubaszek – President’s Award
 CARE2 (Symulacyjny system wspomagania
podejmowania decyzji do walki z rozprzestrzenianiem się epidemii chorób zakaźnych
w sieciach społecznych) (Wojskowa Akademia Techniczna) – prof. dr hab. inż.
Andrzej Najgebauer, dr inż. Rafał Kasprzyk, dr inż. Tomasz Tarnawski, inż.
Cezary Bartosiak, mgr inż. Krzysztof
Szkółka, mgr inż. Paweł Giętkowski,
mgr inż. Michał Walędziak – President’s
Award
 Pakiet dodatków detergentowo-dyspergujących o wysokiej stabilności termicznej do
benzyn silnikowych (Instytut Nafty
i Gazu) – Winicjusz Stanik, Leszek

Ziemiański, Kazimierz Chłobowski,
Zofia Łukasik, Grażyna Żak, Adam Basta, Piotr Jakubiuk, Wojciech Malicki,
Andrzej Kruger, Bogusław Tkacz, Jerzy Jasienkiewicz – brązowy medal oraz
nagroda specjalna od Iranu
 Modyfikator żelu krzemianowego (Instytut
Nafty i Gazu) – Renata Cicha-Szot,
Sławomir Falkowicz – srebrny medal


Dr inż. Jacek Sawicki Twórca z Politechniki
Łódzkiej odbiera Nagrodę Specjalną Puchar
Ministra Nauki Rosji

Młody twórca z Arabii Saudyjskiej otrzymuje
Nagrodę Specjalna SPWiR za prezentowany na
wystawie innowacyjny projekt

Udział w wystawie „ITEX 2012” był
możliwy dzięki dofinansowaniu
z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
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Po raz drugi z rzędu Stowarzyszenie
Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
brało udział w wystawie wynalazków
Międzynarodowej Wystawie Badań, Innowacji
i
Transferu
Technologii
INVENTICA
w rumuńskim Iasi. Tegoroczna, XVI edycja
odbyła się w dniach 13 – 15 czerwca.
Współorganizatorami były 3 miejscowe
uniwersytety oraz „National Institute of
Inventics”. W trakcie wystawy miały miejsce liczne konferencje naukowe poświęcone tematyce wynalazczości i wdrażaniu jej
do przemysłu i szeroko pojętej gospodarki.
Promowane przez SPWiR polskie innowacje uzyskały następujące medale
i wyróżnienia:
 Zastosowanie metody szybkiego chłodzenia
ciekłego stopu do otrzymywania podłoży
wykorzystywanych do produkcji wysokotemperaturowych taśm nadprzewodzących
(Politechnika Częstochowska) – dr hab.
inż. Michał Szota, dr hab. Marcin Nabiałek, dr Marcin Dośpiał, prof. dr
hab. inż. Henryk Dyja, mgr inż. Jarosław
Jędryka,
mgr
Paweł,
dr Katarzyna Szota – złoty medal
 Szybkochłodzone materiały o unikalnych
właściwościach wytwarzane za pomocą nowatorskiej aparatury (Politechnika Czę-

stochowska) – dr hab. Marcin Nabiałek, dr hab. inż. Michał Szota,
dr Marcin Dośpiał, prof. dr hab. inż.
Henryk Dyja, Paweł Pietrusiewicz,
mgr inż. Jarosław Jędryka, Katarzyna
Błoch, dr Katarzyna Oźga – złoty medal
 Magnetostrykcyjne materiały kompozytowe
o osnowie poliuretanowej (Politechnika
Śląska) – prof. dr hab. inż. Leszek A.
Dobrzański, dr inż. Anna Tomiczek –
medal wystawy
 Wewnątrzustrojowa
proteza
przełyku
z materiału kompozytowego o osnowie polimerowej wzmacnianego ciągłym włóknem
aramidowym (Politechnika Śląska) –
prof. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański, prof. dr hab. n. med. Paweł Lampe, mgr inż. Agnieszka J. Nowak – medal wystawy
 CARE2 (Symulacyjny system wspomagania podejmowania decyzji do walki z rozprzestrzenianiem się epidemii chorób zakaźnych w sieciach społecznych) (Wojskowa Akademia Techniczna) – prof.
dr hab. inż. Andrzej Najgebauer, dr
inż. Rafał Kasprzyk, dr inż. Tomasz
Tarnawski, inż. Cezary Bartosiak, mgr
inż. Krzysztof Szkółka, mgr inż. Paweł
Giętkowski, mgr inż. Michał Walędziak – złoty medal
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 Pakiet dodatków detergentowo-dyspergujących o wysokiej stabilności termicznej
do benzyn silnikowych (Instytut Nafty
i Gazu) – Winicjusz Stanik, Leszek
Ziemiański, Kazimierz Chłobowski,
Zofia Łukasik, Grażyna Żak, Adam

Basta, Piotr Jakubiuk, Wojciech Malicki, Andrzej Kruger, Bogusław
Tkacz, Jerzy Jasienkiewicz – złoty medal

Konkurs o tytuł „Młodego innowatora” organizowany przez FSNT-NOT wspólnie z Towarzystwem Kultury Technicznej oraz Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów zakończył w roku szkolnym
2011/2012 V edycję.
Do ogólnopolskiego finału V edycji Konkursu przystąpiło 122 uczniów z 34 szkół (podstawowych, gimnazjów, techników, liceów
ogólnokształcących), którzy zgłosili 63 projekty. Większość z nich to prace zespołowe. Spośród nich wyłoniono 27 laureatów.
Wyróżnienia przyznano w czterech kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum
ogólnokształcące i technikum.
21 czerwca bieżącego roku. w Warszawskim
Domu Technika odbył się uroczysty finał Konkursu, podczas którego autorom najciekawszych prac i ich opiekunom wręczono dyplomy
i nagrody ufundowane przez sponsorów.
Gospodarzem uroczystości była Pani prezes
FSNT-NOT – Ewa Mańkiewicz-Cudny. Uroczystość zgromadziła liczne grono młodzieży
wraz ze swymi opiekunami. W uroczystości
wzięli udział: Sekretarz Stanu w Kancelarii

Prezydenta RP - Sławomir Rybicki, który
w imieniu Prezydenta Bronisława Komorowskiego odczytał okolicznościowy list do laureatów, ich opiekunów i organizatorów konkursu.
List od minister Krystyny Szumilas odczytała
pani Beata Kosiec z Departamentu Zwiększania
Szans Edukacyjnych w MEN. List do laureatów i opiekunów nadesłała także posłanka na
Sejm RP pani Małgorzata Widawa-Błońska.
Wśród gości znaleźli się również m.in.: prezes
Urzędu Patentowego RP Alicja Adamczak,
prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców
i Racjonalizatorów Michał Szota, przedstawiciele fundatorów nagród, dr inż. Wojciech Nawrot - twórca Autorskiego Parku Technologicznego w Warszawie, wiceprezes Akademii
Inżynierskiej), wiceprzewodniczący Komitetu
Doskonalenia Kadr FSNT-NOT – Kazimierz
Okraszewski - inicjator konkursu, przedstawiciele terenowych jednostek organizacyjnych
NOT, stowarzyszeń naukowo-technicznych
oraz mediów.
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zaproszeni gości. Stwierdzi oni, że w przyszłości z pewnością prace tych młodych wynalazców i racjonalizatorów wpłyną na zwiększenie
potencjału gospodarczego Polski oraz jej konkurencyjności na arenie międzynarodowej.

Współorganizatorzy konkursu oraz zaproszenia
goście: Prezes SPWiR - Michał Szota, Prezes
FSNT NOT - Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prezes
Urzędu Patentowego RP – Alicja Adamczak, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP - Sławomir Rybicki

Przewodniczący Zespołu ds. Współpracy z Młodzieżą utworzonego przez Stowarzyszenie Polskich
Wynalazców i Racjonalizatorów – Kazimierz
Okraszewski – inicjator konkursu

Prace laureatów staraniem Stowarzyszenia
Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów zostaną zaprezentowane podczas międzynarodowej wystawy IWIS 2012, organizowanej
w Warszawie oraz na międzynarodowych wystawach zagranicznych prezentujących innowacje. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem, a następnie młodzi innowatorzy uczestniczyli w zwiedzaniu Muzeum Powstania Warszawskiego.
W czasie finału konkursu o jego znaczeniu
dla kształtowania osobowości oraz zmysłu
technicznego dzieci i młodzieży przemawiali

Pani Prezes Urzędu Patentowego RP Alicja Adamczak, Prezes SPWiR Michał Szota oraz Sekretarz
Stanu w Kancelarii Prezydenta RP - Sławomir
Rybicki w przemówieniu do młodych innowatorów
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w Pruszkowie, za pracę „KARPIO-LICZYK”,
przygotowaną pod kierunkiem Joanny DERUS

W kategorii szkoła podstawowa:
I miejsce – Kacper Głuszczak, uczeń III kl.
Szkoły Podstawowej nr 12 im. K. Makuszyńskiego
z
Siedlec,
za
„DOMEK
JEDNORODZINNY ZASILANY ENERGIĄ
SŁONECZNĄ”, przygotowany pod kierunkiem
mgr Lidii Półtorak, praca zgłoszona przez Radę
FSNT NOT w Siedlcach,
II miejsce – Karolina Śledź, uczennica kl. IV
ze Szkoły Podstawowej nr 12 im. K. Makuszyńskiego,
za
„KASK
DLA
NIEWIDOMYCH”, przygotowany pod kierunkiem mgr Lidii Półtorak, zgłoszony przez Radę
w Siedlcach,
III miejsce – Katarzyna Frątczak z V kl. Szkoły Podstawowej nr 8 im. Wł. Broniewskiego

Nagroda specjalna - uczniowie kl. IV,V,VI
z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nisku – Malcach: Katarzyna Chrapko, Natalia
Owczarz, Łukasz Żak, Gabriela Sydor, Dawid
Cielicki za przygotowanie „PARAFIALNEGO
PLACU ZABAW”, pod kierunkiem mgr. inż.
Ks. Bogdana Łubika.
W kategorii gimnazjum:
I miejsce – Agnieszka Piechota z kl. III Publicznego Gimnazjum Nr 2 w JelczuLaskowicach, za pracę „ZGNIOTEK”, przygotowaną pod kierunkiem mgr Dariusza Kijanki,
zgłoszoną przez Wrocławską Radę FSNT NOT
II miejsce – Bartłomiej Wdowczyk z kl. I Publicznego Gimnazjum nr 5 w Radomiu, za pracę „DOM EKOLOGICZNY“, wykonany pod
kierunkiem mgr. Marka Golki i mgr inż. Zofii
Kukli, zgłoszony przez Radomską Radę FSNTNOT

Zdjęcia laureatów V edycji konkursu Młody Innowator
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2 równorzędne III miejsca:
Jakub Rejent i Kamil Waseńczuk, uczniowie II
kl. Gimnazjum nr 2 im. Ks. Z. Berezeckiego
w Chełmie, za pracę „SZKLARENKA
DOMOWA“, przygotowaną pod kierunkiem
mgr. Artura Śniatkowskiego, zgłoszona przez
Chełmską Radę FSNT NOT

Kresowiaków w Bartoszycach, za pracę
„MECHANICZNY TRENAŻER UKŁADÓW
STEROWANIA
PROGRAMOWALNEGO
(MTUSP), przygotowaną pod kierunkiem mgr.
inż. Zbigniewa Murawskiego, zgłoszoną przez
Warmińsko-Mazurską Radę FSNT NOT
w Olsztynie.

Kamil Felskowski z III kl. Gimnazjum w Miechucinie, za pracę „ŚNIEŻNY ROWER”, wykonany po kierunkiem mgr. inż. Ireneusza Witosa, zgłoszony przez Pomorską Radę FSNT
NOT w Gdańsku.

III miejsce – Bartosz Łysikowski, Marcin Waliłko, Mateusz Dziedzic, uczniowie Technikum
Elektronicznego Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, za pracę
„STEROWANIE
URZĄDZENIAMI
ZA
POMOCĄ
BLUETOOTH
PRZEZ
KOMPUTER
PC
LUB
TELEFON
KOMÓRKOWY”, przygotowaną pod kierunkiem mgr. inż. Mariana Chrapko, zgłoszoną
przez Radę NOT w Rzeszowie.

W kategorii liceum ogólnokształcące:
I miejsce – Michał Trębacz, uczeń I kl. LXIII
Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie,
Maja Trębacz, uczennica III kl. Gimnazjum
z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 42, za pracę
„SYSTEM ODZYSKU CIEPŁA Z WODY
ZUŻYTEJ W ŁAZIENCE”, przygotowaną pod
kierunkiem mgr Katarzyny Grą\ckiej.
II miejsce - Michał Graczyk i Jakub Mrówka
z III kl. I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu, za pracę
„FOTON
PIEZOBUTY,
CZYLI
GENERATOR
PIEZOLELTKRYCZNY”
przygotowaną pod kierunkiem mgr Marii Piasny, zgłoszoną przez Śląską Radę NOT FSNT
w Katowicach.
W kategorii technikum:
I miejsce – Szczepan Pasternak i Ariel Strycharz, uczniowie IV kl. Technikum Mechatronicznego z Zespołu Szkół im. St. Staszica
w Staszowie, za pracę „INTELIGENTNY
SYSTEM ROZPOZNAWANIA I SEGREGACJI ODPADÓW”, przygotowaną pod kierunkiem mgr. inż. Mariusza Śledzia, zgłoszoną
przez FSNT NOT Radę w Kielcach
II miejsce – Michał Karpiński i Adam Dub,
uczniowie IV kl. Technikum Mechatronicznego
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im.

Przyznano dwie nagrody specjalne:
Nagroda specjalna prezesa FSNT-NOT za
walory społeczne, którą otrzymali:
uczniowie kl. IV, V, VI z Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 6 w Nisku – Malcach: Katarzyna Chrapko, Dawid Cielicki, Natalia
Owczarz, Gabriela Sydor i Łukasz Żak, za
przygotowanie „PARAFIALNEGO PLACU
ZABAW”, pod kierunkiem Księdza. Bogdana
Łubika.
TJO – Rada NOT FSNT w Rzeszowie
Nagroda specjalna przyznana przez Akcelerator Innowacji NOT w postaci nieodpłatnego
włączenia projektu do preinkubacji, czyli do
zbadania technicznych możliwości wdrożenia
projektu i jego komercjalizacji dla: Łukasza
Jańca, Pawła Wołoszyna i Sławomira Zaguły,
uczniów Technikum Elektronicznego Regionalnego Centrum Edukacji w Nisku za pracę
„PROFILE-CARDIO”, przygotowaną pod kierunkiem mgr inż. Mariana Chrapko, zgłoszoną
przez Radę FSNT NOT w Rzeszowie.
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2
„Brak inwestycji w naukę to inwestycja
w ignorancję” – pod takim hasłem zorganizowano w dniach 15-16 września 2012 r.,
w zespole pałacowo-parkowym w Jabłonnie
XVI Festiwal Nauki. Przedsięwzięcie to zostało
przygotowane przez Dom Zjazdów i Konferencji Polskiej Akademii Nauk pod patronatem:
Prezesa PAN, starosty Powiatu Legionowskiego, wójta Gminy Jabłonna oraz Prezydenta
m. Legionowo.

kursu „Młody Innowator”, organizowanego
przez FSNT-NOT, TKT Młodego SPWiR. Stoisko Młodego Innowatora cieszyło się dużym
zainteresowaniem zarówno dzieci jak i dorosłych. Prace z zainteresowaniem obejrzało liczne grono młodzieży, zwłaszcza ze szkół Legionowa i okolicznych miejscowości. (Mamy nadzieję, że będzie to miało pozytywne przełożenie na ilość prac uczestników tego regionu
w VI edycji konkursu).

Pałac w Jabłonnie w którym odbył się Festiwal
Nauki

Stoisko Młodego Innowatora obsługiwane było
przez przedstawicieli Zespołu ds. Współpracy
z Młodzieżą utworzonego w strukturach SPWiR

Do udziału w Festiwalu zaproszono kilkadziesiąt instytucji naukowych (wyższe uczelnie, instytuty, studenckie koła naukowe, stowarzyszenia), które w sposób przystępny przedstawiły swoje osiągnięcia, zwłaszcza z dziedzin
tzw. hermetycznych, znanych wąskiej grupie
specjalistów. Wśród uczestników znalazło się
Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów prezentujące osiągnięcia polskich
twórców oraz prace laureatów V edycji Kon-

Rolę gospodarza wzorowo przygotowanej
uroczystości pełniła dyrektor Pałacu Małgorzata Grzelecka. W Festiwalu uczestniczyli: kol.
Bogdan Bogdański - przedstawiciel Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Kazimierz Okraszewski - inicjator konkursu Młody Innowator, wiceprzewodniczący
Komitetu Doskonalenia Kadr, członek SPWiR
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i TKT oraz kol. Ewa Łukasik z Sekcji Komitetów N-T, Komisji i Współpracy z SNT.
W trakcie Festiwalu uczestnicy mieli okazję
obejrzeć ciekawe pokazy, m.in.:
Akademii Wychowania Fizycznego, Centrum Badań Kosmicznych, Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Instytutu
Agrofizyki PAN, Koła Naukowego Matematyków UKSW.
- Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
w Jadwisinie prezentował wiele odmian ziemniaków zachęcając do jedzenia tego cennego
i zdrowego warzywa.
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie zaprezentowała nowości
techniczne w pojazdach wykorzystywanych
przez jednostki straży pożarnej,
- Warszawskie Stowarzyszenie KERAMOS zaprezentowało pokazy sztuki ceramicznej, podczas których każdy mógł tu sprawdzić swoje
umiejętności,

Uczestniczka Festiwalu Nauki sprawdza swoje
predyspozycje ceramiczne

Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej zademonstrował zawody robotów klasy HEXOR.
- O smakach lasu i pożytkach leśnych w kuchni
można było dowiedzieć się w punkcie Leśnego
Kompleksu Promocyjnego Lasów.
- Warszawski Uniwersytet Medyczny reprezentowany był przez: dr Marię Turos z Zakładu
Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny oraz studentów zrzeszonych w organizacji
EMSA. Studenci z myślą o najmłodszych zorganizowali cieszący się popularnością – Szpital
Pluszowego Misia, w którym10-ciu przyszłych
lekarzy w asyście dzieci badało i uzdrawiało
pluszaki. Przedstawiciele EMS-y zadbali również o edukację zdrowotną promując ideę projektu Transplantacje, którego celem jest rekrutacja potencjalnych dawców szpiku. Efektem
promocji było ponad 50 podpisów od nowych
dawców szpiku. Dr Maria Turos przygotowała
panel edukacyjny pod hasłem „Zachorować
w Księstwie Warszawskim”, stanowiący prezentację pomocy medycznej u progu XX wieku
oraz wykład zatytułowany - „Co, jak i na czym
jadano w szpitalach w Księstwie Warszawskim”.
Imprezy towarzyszące Festiwalowi to
m.in.:II Legionowski Konkurs Nalewek
"NALEWKA KSIĘCIA PEPI" Jabłonna 2012
pod patronatem Starosty Legionowskiego,
występy taneczne oraz przedstawienie teatralne
w wykonaniu Powiatowego Zespołu Szkół
i Placówek Specjalnych. Natomiast miłośnicy
muzyki mogli uczestniczyć w Spotkaniu z Muzyką im. Bogny Sokolskiej.
Ewa Łukasik

- Koło Naukowe Studentów PW, SKAP zademonstrowało - pojazd „kropelka” oraz przejazd
samochodem elektrycznym pac-car.
- Narodowy Bank Polski przygotował konkurs
wiedzy ekonomicznej z nagrodami książkowymi.
- Prezentację robotów LEGROBOT można
było zobaczyć w Kole Robotyki z Legionowa.
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Tani przepływomierz do pomiaru małych strumieni masowych gazów
dr Jacek Sobczyk, mgr Mateusz Kudasik, dr Norbert Skoczylas, dr hab. Juliusz Topolnicki
Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk
ul. Wł. Reymonta 27, 30-059 Kraków
Zaprojektowany i wykonany przez nas przepływomierz kapilarny jest prostym i tanim urządzeniem do precyzyjnych pomiarów małych strumieni masowych (tj. poniżej 1 mg/s) różnych gazów. Ogromną zaletą tego urządzenia
jest niezależność wyniku pomiaru od warunków otoczenia, zwłaszcza od ciśnienia i temperatury.
Zaprojektowany i wykonany przez nas
masowy przepływomierz kapilarny dedykowany jest do pomiarów małych wydatków gazu. Pojęcie „małe wydatki gazu”
odnosi się do przepływomierzy o zakresach pomiarowych poniżej 1 mg/s.
Obecnie dostępnych jest kilka typów
komercyjnych przepływomierzy, których
zasada działania oparta jest na różnych
zjawiskach fizycznych. Znane jest na przykład
rozwiązanie
przepływomierzy
o zmiennym przekroju, popularnie zwanych rotametrami. Mierzą one wydatek
gazu, wypływającego do wolnej przestrzeni. Rezultat pomiaru odczytuje się ze skali,
określając pozycję pływaka unoszonego
przepływającym płynem. Wynik ten od-

niesiony jest do ustandaryzowanej temperatury i ciśnienia atmosferycznego. Aby
wyznaczyć wydatek masy gazu konieczne
jest uwzględnienie temperatury i ciśnienia
barycznego w trakcie pomiaru. Ponadto
przełożenie rezultatu na postać cyfrową
jest trudne. Rotametry o zakresie pomiarowym spełniającym kryterium „małych
wydatków gazu” są drogie i rzadko spotykane.
Znane są przepływomierze wykorzystujące efekt Coriolisa. Są one jednak przeznaczone głównie do pomiarów strumienia masy cieczy i nie spełniają wyżej określonego kryterium pomiaru „małych wydatków gazu”.
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Znane są również przepływomierze
manometryczne
(ciśnieniowe)
oparte
o pomiar spadku ciśnienia na elemencie
spiętrzającym. Jako elementy spiętrzające
stosuje się zwykle kryzy, dysze, itp. Niedogodnością większości znanych rozwiązań przepływomierzy manometrycznych
jest ich nieliniowa charakterystyka. Ponadto, aby określić wydatek masy gazu należy
uwzględnić, obok spadku ciśnienia na
elemencie spiętrzającym, również temperaturę i ciśnienie gazu. Rezultatem tego jest
kolejna niedogodność polegająca na konieczności
wykonywania
obliczeń
uwzględniających
wyniki
pomiarów
cząstkowych i zależności temperaturowej
charakterystyki przepływomierza. Stopień
skomplikowania obliczeń rośnie wraz
z wymaganiami co do dokładności końcowego rezultatu pomiaru.
Znana jest wreszcie „podręcznikowa”
idea przepływomierza manometrycznego,
w którym elementem spiętrzającym jest
kapilara. Jest on określany jako przepływomierz kapilarny. Opisywany tutaj wzór
użytkowy przepływomierza [Wynalazek
nr P387414] bazuje na tej idei (rys. 1).

Zasada działania naszego przepływomierza opiera się na pomiarze różnicy ciśnień na końcach cienkiej, stalowej kapilary o znanej charakterystyce. Dobierając
odpowiednio średnicę i długość kapilary
oraz zakres pomiarowy połączonego z nią
równolegle manometru różnicowego łatwo
dostosować zakres pomiarowy przepływomierza do wymaganego przedziału.
W szczególności zastosowanie w jednym
urządzeniu kilku odpowiednio dobranych
kapilar pozwala na pracę w kilku zakresach pomiarowych. Natomiast jednoczesny
pomiar ciśnienia atmosferycznego i temperatury we wnętrzu urządzenia oraz stabilizacja tej temperatury pozwala na uniezależnienie się od warunków zewnętrznych.
Fizyczna podstawa pomiaru wynika
z obserwacji Poiseuille’a, który stwierdził,
że strumień objętościowy gazu przepływającego przez kapilarę jest wprost proporcjonalny do gradientu ciśnienia i czwartej
potęgi promienia kapilary oraz odwrotnie
proporcjonalny do lepkości gazu, ze
współczynnikiem proporcjonalności /8.
Założenie, że przepływ jest stacjonarny
oraz że warunki pomiaru pozwalają przyjąć równanie stanu gazu zgodne z prawem
Clapeyrona, sprowadza problem pomiaru
strumienia molowego gazu Q [mol/s] do
postaci [Topolnicki et al., 2009]:

k
P 
r 4

P Pa 
.
 , gdzie k 
RT
2 
8L

Przyjęto następujące oznaczenia:
k – stała, unikalna dla konkretnego
egzemplarza kapilary i wybranego
gazu [m3/ Pa·s],
R – uniwersalna stała gazowa, równa 8.3144 [Pa·m3/mol·K],
Q

Rys. 1. Schemat ideowy próżniomierza
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T – temperatura przepływającego
gazu [K],
P – różnica ciśnień na końcach kapilary [Pa],
Pa – ciśnienie atmosferyczne [Pa],
– współczynnik lepkości dynamicznej [Pa·s],
r – promień wewnętrzny kapilary
[m],
L – długość kapilary [m].
Widać stąd, że kalibracja przepływomierza jest niezwykle prosta, ponieważ
sprowadza się do wyznaczenia wartości
stałej k dla konkretnej pary kapilara-gaz.
Najszybszym sposobem kalibracji tego
i podobnych urządzeń jest opracowana
i opatentowana przez nas kalibracja metodą dynamiczną [Wynalazek nr P387413;
Topolnicki et al., 2009], która zostanie opisana w osobnej publikacji. Różni się ona od
metod powszechnie wykorzystywanych
m.in. zastosowaniem niestacjonarnego
przepływu gazu przez element spiętrzający. Dzięki temu analizie podlega jednocześnie cały zakres pomiarowy urządzenia (w
wybranych warunkach termodynamicznych), co przyspiesza proces kalibracji co
najmniej kilkukrotnie.
Na rysunku 2b zaprezentowano zdjęcie
prototypu przepływomierza, a na rysunku
2a szkic przekroju podłużnego z wyjaśnieniem zasady działania. Oszacowana dokładność pomiarów za pomocą tego prototypu wynosi ok. 0.3% pełnej skali [Topolnicki et al., 2009]. Ilustruje to wykres porównawczy na rysunku 3. Na osi poziomej
odłożono na nim wyniki pomiarów tego
samego przepływu metodą objętościową,
a na osi pionowej wyniki odczytane z prze-

pływomierza. Z wykresu wynika, że punkty na wykresie niemal idealnie leżą na prostej przechodzącej przez początek układu
współrzędnych i nachylonej pod kątem 45º
do osi poziomej.

Rys. 2. Prototyp przepływomierza: a) zdjęcie,
b) przekrój poprzeczny.

Rys. 3. Analiza precyzji pomiaru z użyciem
azotu.
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Zakres stosowalności opisywanego przepływomierza jest bardzo szeroki, zwłaszcza, że jest to urządzenie tanie i łatwe
w adaptacji do wybranej aplikacji. W zależności od technologii wykonania może
znaleźć swoje miejsce zarówno w laboratoriach jak i przemyśle. Przykładem ciekawego i wymagającego zastosowania są
pomiary sorpcji i desorpcji gazów na węglu kamiennym [Kudasik, Topolnicki,
2010]. Specyfiką tego typu pomiarów są
bardzo długie czasy ich trwania (od kilku
godzin do kilku dni) i wymóg bardzo szerokiego zakresu pomiarowego (kilka rzędów wielkości).
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3. Topolnicki J., Kudasik M., Skoczylas N.,
Sobczyk J., Low cost capillary flow meter,
Sensors and Actuators A: Phisical, Vol. 152,
Issue 2, 18 June 2009, Pages 146-150.
4. Kudasik M., Topolnicki J., Masowy przepływomierz kapilarny do badań kinetyki uwalniania zasorbowanego gazu, Prace Instytutu
Mechaniki Górotworu PAN, 2010, Tom 12,
nr 1-4, s. 27-33.
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Międzynarodowa Wystawa Wynalazków i Innowacji MTE 2012,
Kuala Lumpur, 16 - 18 lutego
XIX Giełda Wynalazków nagrodzonych medalami na międzynarodowych wystawach
innowacji w 2011 roku, Warszawa, 5 - 11 marca
XV Międzynarodowy Salon Wynalazków i innowacyjnych Technologii
ARCHIMEDES 2012, Moskwa, 20 - 23 marca
40 Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki
i Wyrobów Genewa 18 - 22 kwietnia
Międzynarodowa Wystawa Wynalazków Autorstwa Kobiet Wynalazczyń
KIWIE 2012, Seul, 4 - 7 maja
12. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków ITEX, Kuala Lumpur, 20 - 22 maja
35. Międzynarodowa Wystawa MICRO-INOVA 2012, Zagrzeb, 21 – 25 maja
Piknik naukowy – stoisko informacyjne SPWiR, Warszawa, 26 maja.
Stoisko informacyjne SPWiR na 82. Międzynarodowych Targach Poznańskich
„Nauka dla Gospodarki”, Poznań, 29 maja - 1 czerwca
XIII Spotkanie – Seminarium Kawalerów Honorowego Medalu SPWiR
im. Tadeusza Sendzimira, Kraków, 13 czerwca
VIII Międzynarodowy Salon Własności Przemysłowej NOWE CZASY,
Sewastopol, 27 - 29 września
Międzynarodowa Wystawa Wynalazków INST i Targi Technomart INST.
Taipei, 29 września - 2 października
16. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków, Badań Naukowych i Nowych Technologii INVENTIKA, Bukareszt, 17 - 20 października
Międzynarodowa Wystawa Wynalazków ARCA, Zagrzeb 12 - 15 października
III Światowa Wystawa Wynalazków Komputerowych, Nigeria, 23 - 27 października
63. Międzynarodowa Wystawa „Pomysły - Wynalazki - Nowe Produkty IENA”,
Norymberga, 1 - 4 listopada
VI Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji
IWIS 2012, Warszawa, październik
Europejski Dzień Wynalazcy, Warszawa, październik
Salon Innowacji Brussels Innova Eureka, Bruksela, 17 - 19 listopada
Międzynarodowa Wystawa Wynalazków, Kuwejt, listopad
VIII Międzynarodowe Targi Wynalazczości SIIF, Seul, 1 - 4 grudnia
Międzynarodowa Wystawa Wynalazków, Kunshan, Chiny, 9-12 grudnia
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