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Przed Państwem kolejna publikacja z serii „Innowator AGH” prezentująca wybrane 
osiągnięcia naukowców Akademii Górniczo-Hutniczej na przestrzeni ostatnich lat.

Szeroki zakres tematyczny, z którym będą mogli się Państwo zapoznać, 
najlepiej oddaje potencjał badawczy naszej uczelni. Za osiągnięciami stoją bowiem 
interdyscyplinarne zespoły specjalistów, otwartych na poszukiwanie nowych 
rozwiązań. To tu, w jednym miejscu, następuje zderzenie wielu nieraz tak odległych 
dziedzin, w ramach których realizowane są liczne przyszłościowe projekty, w tym 
m.in. tworzenie systemów informatycznych, analizy dla przemysłu, badania 
własności materiałów, projektowanie nowoczesnej aparatury i innowacyjnych 
materiałów dla medycyny, czy też eksplorowanie praw fizyki. 

W prace te nieraz wpisane jest ryzyko, konieczność znalezienia innej drogi, 
tym niemniej cieszymy się, kiedy po wielomiesięcznych bądź wieloletnich pracach 
wynalazek zostaje wdrożony. Ten praktyczny aspekt badań wzajemnie motywuje 
do wyznaczania coraz ambitniejszych celów. W efekcie nasza wielokierunkowa 
aktywność, w której obok kształcenia tak ważne są badania naukowe, jest 
doceniana za granicą, o czym świadczą liczne sukcesy AGH w międzynarodowych 
rankingach. 

AGH jest miejscem otwartym na współpracę, dlatego wyrażamy nadzieję, 
że publikacja ta będzie dla Państwa nie tylko źródłem informacji, ale również 
w perspektywie stanie się impulsem do realizacji nowych tematów badawczych 
z partnerami przemysłowymi i biznesowymi, a także z krajowymi i zagranicznymi 
uczelniami oraz instytutami naukowymi. 



Wydział Górnictwa 
i Geoinżynierii

www.wgig.agh.edu.pl www.metal.agh.edu.pl www.eaiib.agh.edu.pl

•	  zastosowanie nowoczesnych metod 
w budownictwie specjalnym i geotechnice, 

•	  opracowanie innowacyjnych technologii 
w zakresie skutków działalności górniczej 
w oparciu o badania geotechniczne, 

•	   metodyka diagnostyki środowiska 
i gospodarki odpadami, 

•	   rozwiązywanie problemów 
technologicznych i sozologicznych 
w górnictwie, 

•	   budownictwo i inżynieria środowiska, 
•	   badania wpływu skojarzonych zagrożeń 

naturalnych na bezpieczeństwo 
w górnictwie,  

•	   określenie uwarunkowań efektywnej 
i innowacyjnej eksploatacji złóż, 

•	   problematyka ekonomiki, zarządzania 
i modelowania procesów w przemyśle

•	   rewitalizacja terenów zdegradowanych.

•	  nauka o materiałach, 
•	  przeróbka plastyczna metali, 
•	  metalurgia ekstrakcyjna, 
•	   technika cieplna, 
•	   komputerowe modelowanie w metalurgii 

i inżynierii materiałowej, 
•	   informatyka przemysłowa.

•	  automatyka i robotyka, 
•	  biocybernetyka i bioinżynieria, 
•	   elektroenergetyka,
•	   grafika komputerowa, 
•	   inżynieria oprogramowania, 
•	   systemy pomiarowe, 
•	   sztuczna inteligencja, 
•	   technologia smart grids, 
•	   układy scalone i mikroelektronika, 
•	   urządzenia i aparatura elektryczna, 
•	   wytwarzanie, przesyłanie, przetwarzanie 

i użytkowanie energii elektrycznej, 
•	   zastosowanie informatyki w energetyce.

Wydział Inżynierii Metali  
i Informatyki Przemysłowej

Wydział Elektrotechniki, 
Automatyki, Informatyki  
i Inżynierii Biomedycznej

badań naukowych
główne kierunki

realizowanych w AGH
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Wydział Informatyki, 
Elektroniki 
i Telekomunikacji

www.iet.agh.edu.pl www.imir.agh.edu.pl www.wggios.agh.edu.pl

•	  rozproszone i mobilne systemy 
komputerowe, 

•	  systemy wysokowydajne i agentowe, 
•	   lingwistyka komputerowa, 
•	   przetwarzanie w chmurach obliczeniowych, 
•	   Internet Przyszłości, 
•	   mikro i nanoelektronika, 
•	   cyfrowe przetwarzanie sygnałów, 
•	   optoelektronika cienkowarstwowa 

i fotowoltaika, 
•	   technika mikrofalowa,
•	   mikrosystemy detekcyjne, 
•	   magnetyczne układy wielowarstwowe, 
•	   systemy i sieci transmisyjne,
•	   cyberbezpieczeństwo, 
•	   systemy inteligentnego monitoringu,
•	   sztuczna inteligencja,
•	   rzeczywistość wirtualna i rozszerzona,
•	   Internet Rzeczy. 

•	  konstruowanie i badanie maszyn na 
etapach ich projektowania i eksploatacji, 

•	   technologie wytwarzania oraz procesy 
logistyczne, 

•	   automatyzacja procesów przemysłowych, 
metrologia oraz napędy i sterowanie 
hydrauliczne,

•	   automatyzacja górniczych systemów 
maszynowych (do eksploatacji i przeróbki 
surowców mineralnych, robót ziemnych 
oraz transportu bliskiego), 

•	   mechatronika, robotyka, diagnostyka 
maszyn i urządzeń, 

•	   energetyka i ochrona środowiska, 
•	   transport linowy, 
•	   wibroakustyka i inżynieria dźwięku, 
•	   rozwijanie podstaw teoretycznych nauki 

w zakresie wytrzymałości elementów 
maszyn i konstrukcji.

•	  diagnozowanie górniczo-geologicznych 
warunków eksploatacji złóż i procesów 
geodynamicznych, 

•	  badania geochemiczne komponentów 
środowiska, 

•	   gospodarcze wykorzystanie odpadów  
i ich utylizacja w budownictwie, 

•	   ocena przeróbki surowców mineralnych 
i ocena wpływu zakładów górniczych na 
środowisko,

•	   kreowanie kierunków badawczych takich 
jak: aeromineralogia, agromineralogia, 
kosmomineralogia, biomineralogia 
i petroarcheologia, 

•	   ocena zasobów energii geotermalnej, 
•	   rozpoznanie budowy geologicznej skorupy 

ziemskiej i wnętrza Ziemi,
•	   zastosowanie materiałów geologicznych 

w aplikacjach przemysłowych 
i środowiskowych.

Wydział Inżynierii 
Mechanicznej i Robotyki

Wydział Geologii, 
Geofizyki i Ochrony 
Środowiska

badań naukowych
główne kierunki

realizowanych w AGH
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Wydział Geodezji 
Górniczej i Inżynierii 
Środowiska

www.geod.agh.edu.pl www.ceramika.agh.edu.pl www.odlewnictwo.agh.edu.pl

•	  prognozowanie i ocena wpływów 
eksploatacji górniczej na górotwór, 
powierzchnię terenu oraz obiekty 
budowlane i inżynierskie, 

•	  geodezyjne dokumentowanie robót 
górniczych,

•	  wykorzystanie geodezyjnych obserwacji 
satelitarnych do realizacji inwestycji, 
w ocenie ruchów technogennych 
i geodynamicznych, katastru nieruchomości 
oraz ewidencji, 

•	  kontrola cech geometrycznych obiektów 
infrastruktury technicznej,

•	  rejestracja i identyfikacja metodami 
teledetekcji komponentów środowiska oraz 
monitoring obiektów inżynierskich,

•	  modelowanie trójwymiarowe obiektów 
technicznych (BIM),

•	  badania i modelowanie stanu 
zanieczyszczenia środowiska, 

•	  rekultywacja i zagospodarowanie terenów 
poprzemysłowych, 

•	  badania poziomu antropopresji na 
środowisko naturalne, 

•	  opracowywanie ocen oddziaływania 
inwestycji na środowisko.

•	  nowe technologie tworzyw i szkliw 
ceramicznych, 

•	  projektowanie nowych tworzyw 
ceramicznych, 

•	   nowe materiały i technologie dla inżynierii 
biomedycznej, 

•	   surowce ceramiczne, 
•	   projektowanie materiałów odpornych na 

korozję, 
•	   metody badań własności materiałów, 
•	   otrzymywanie i badanie materiałów 

konstrukcyjnych i powłok, 
•	   analiza chemiczna i strukturalna materiałów, 
•	   badania materiałów budowlanych, 

termoizolacyjnych i betonów, 
•	   badania i synteza krzemianów i siloksanów.

•	  modelowanie i symulacja numeryczna 
procesów odlewniczych,

•	   termodynamika procesów odlewniczych,
•	    odlewnictwo ciśnieniowe,
•	    mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja 

odlewni,
•	    analiza wytrzymałościowa i konstrukcja 

odlewów,
•	    ochrona środowiska w odlewnictwie,
•	     optymalizacja technologii wytwarzania 

odlewów ze staliwa, żeliwa i stopów metali 
nieżelaznych,

•	    odlewnictwo artystyczne i archeometalurgia,
•	    inżynieria powierzchni,
•	    obróbka cieplna i cieplno-chemiczna,
•	    projektowanie i wytwarzanie kompozytów 

odlewanych,
•	    nowoczesne metody badań materiałów,
•	    badania nad teorią i praktyką wytwarzania 

form i rdzeni z mas formierskich,
•	    badania mechanizmów korozji metali 

stopów przemysłowych i metalicznych 
materiałów biomedycznych,

•	    wytwarzanie i badanie nanomateriałów.

Wydział Inżynierii 
Materiałowej i Ceramiki Wydział Odlewnictwa
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Wydział Metali 
Nieżelaznych

www.wmn.agh.edu.pl www.wnig.agh.edu.pl www.zarz.agh.edu.pl

•	  wysokowytrzymałe stopy metali lekkich, 
•	  materiały o strukturze nanokrystalicznej 

i sub-mikrokrystalicznej, 
•	   materiały i konstrukcje w systemach 

transportu energii elektrycznej, 
•	   projektowanie i optymalizacja procesów 

przeróbki plastycznej, 
•	   optymalizacja i wdrażanie systemów 

eksperckich w branży przemysłu lekkiego 
i ciężkiego,

•	   ekstrakcja metali z rud oraz metalonośnych 
materiałów odpadowych, 

•	   recykling stopów metali, 
•	   wytwarzanie i korozja powłok ochronnych.

•	  projektowanie otworów wiertniczych,
•	  optymalizacja parametrów technologii 

wiercenia,
•	  technologie horyzontalnych przewiertów 

sterowanych i mikrotunelowanie,
•	   opracowanie receptur płynów wiertniczych,
•	   dobór receptur zaczynów uszczelniających 

stosowanych w wiertnictwie i geoinżynierii,
•	   technologie geofizyki wiertniczej,
•	   eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu 

ziemnego ze złóż konwencjonalnych oraz 
niekonwencjonalnych,

•	   eksploatacja podziemnych magazynów 
gazu,

•	   projektowanie systemów przesyłowych 
gazu,

•	   technologie sekwestracji dwutlenku węgla,
•	   pozyskiwanie metanu z pokładów węgla 

i zrobów poeksploatacyjnych,
•	   gospodarka odpadami wydobywczymi,
•	   monitoring środowiska,
•	   opracowanie metod udostępniania 

i eksploatacji wód podziemnych,
•	   geoinżynieria i geotechnika,
•	   geoenergetyka.

•	  edukacja menadżerska w Polsce i jej 
przeobrażenia w kontekście zmian 
gospodarczych i społecznych, 

•	  znaczenie funkcji personalnej w procesie 
budowania stabilnego i inspirującego 
środowiska pracy, 

•	  instrumenty ekonomiczne, finansowe 
i środowiskowe w równoważeniu 
gospodarki, 

•	  nowe problemy marketingowe i produkcyjne 
w strukturach sieciowych, 

•	  zarządzanie przedsiębiorstwami 
w warunkach gospodarki globalnej, 

•	  problemy obliczeniowe w optymalizacji 
łańcuchów dostaw, 

•	  zaawansowane metody i algorytmy 
komputerowego przetwarzania danych 
w zarządzaniu i technice, 

•	  metody ekonometryczne analizy zjawisk 
i procesów gospodarczych, 

•	  rynki finansowe jako podstawowy segment 
gospodarki i źródło stabilizacji działalności 
podmiotów gospodarczych.

Wydział Wiertnictwa,  
Nafty i Gazu Wydział Zarządzania
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Wydział Energetyki  
i Paliw

www.weip.agh.edu.pl www.fis.agh.edu.pl www.wms.agh.edu.pl

•	  konwersja energii, 
•	  technologia zgazowania i pirolizy węgla, 
•	  energetyka jądrowa i synergia węglowo- 

-jądrowa, 
•	  technologia paliw i biopaliw oraz 

dystrybucja paliw gazowych, 
•	  maszyny przepływowe i energetyczne, 
•	  ogniwa paliwowe i akumulatory litowe, 
•	  odnawialne źródła energii, 
•	  planowanie i modelowanie w branży 

energetycznej, 
•	  adsorpcja i kataliza w procesach 

przemysłowych i ochrony środowiska, 
•	  analityka środowiskowa.

•	  fizyka materii skondensowanej, 
•	  fizyka wysokich energii, w tym rozwój 

detektorów i elektroniki na potrzeby wielkich 
eksperymentów, 

•	  fizyka medyczna i biofizyka, 
•	  nowoczesne zastosowania fizyki 

jądrowej, w tym badanie materiałów 
funkcjonalnych oraz badanie dynamiki silnie 
oddziaływujących układów, 

•	  fizyka środowiska: dynamika obiegu 
węgla oraz zmiany klimatyczne (efekt 
cieplarniany),

•	  informatyka stosowana, numeryczne 
symulacje zjawisk, biometria oraz 
programowanie urządzeń.

•	  teoria grafów, kombinatoryka i informatyka 
teoretyczna,

•	  algorytmy kwantowe,
•	   złożoność problemów ciągłych w różnych 

modelach obliczeniowych,
•	   wspomaganie komputerowe badań 

w dziedzinie fizyki matematycznej,
•	   badania jakościowe i numeryczne dla 

równań różniczkowych stosowanych 
w modelach przyrodniczych,

•	   dyskretne i ciągłe układy dynamiczne,
•	   geometria różniczkowa,
•	   ogólna teoria spektralna operatorów i jej 

zastosowania,
•	   statystyka matematyczna,
•	   matematyka finansowa i sterowanie 

stochastyczne.

Wydział Fizyki  
i Informatyki Stosowanej

Wydział Matematyki 
Stosowanej

12
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Wydział Humanistyczny

www.wh.agh.edu.pl www.acmin.agh.edu.pl www.ce.agh.edu.pl

•	  humanistyczne i społeczne aspekty 
rozwoju współczesnych technologii, w tym 
społeczne i kulturowe konsekwencje 
stosowania innowacji technologicznych 
(np. wpływ telepracy na rozwój praktyk 
życia zawodowego i rodzinnego, 
znaczenie nowych technologii medialnych 
w przemianach aktywności publicznej 
i społecznej, Internet w procesach integracji 
i dezintegracji grup etnicznych), 

•	  duchowość pozareligijna i polskich 
niewierzących, 

•	   badanie problemów starzejącego się 
społeczeństwa, 

•	  przedsiębiorczość i innowacyjność w sferze 
gospodarczo-społecznej.

•	  własności fizyczne w ultraniskich 
temperaturach, 

•	   natura stanów elektronowych 
i przewodnictwa w złączach izolator 
topologiczny-grafen oraz nadprzewodnik- 
-grafen, 

•	       fizykochemia powierzchni metali 
i półprzewodników, 

•	   domieszki magnetyczne badane metodami 
spektroskopii rentgenowskiej i gamma,

•	   samoorganizacja na poziomie 
molekularnym w wieloskładnikowych 
układach organicznych,

•	   mechanizm rekombinacji nośników ładunku 
generowanych w wyniku absorpcji światła,

•	   komórki pamięci magnetycznej, 
nanostruktury logiki spinowej, 

•	   struktury nanokapsułek do kontrolowanego 
uwalniania związków, 

•	   nanozawiesiny, 
•	   materiały metaliczne do pracy 

w szczególnie trudnych warunkach 
eksploatacyjnych.

•	  zabezpieczenie działalności edukacyjnej dla 
programów nauczania realizowanych przez 
wydziały AGH w obszarze Energia,

•	  organizowanie działalności badawczo- 
-rozwojowej w laboratoriach CE poprzez 
współpracę z zespołami naukowymi AGH,

•	  prowadzenie współpracy bezpośredniej 
z podmiotami komercyjnymi w zakresie 
badawczo-rozwojowym,

•	  inicjowanie nowych kierunków badawczo- 
-rozwojowych w obszarze Energia, 

•	  rozwój i wdrażanie innowacji, 
•	  oprócz działalności dydaktycznej CE 

realizuje również projekty związane 
z szeroko pojętą energetyką w obszarze 
technologii efektywnego jej wytwarzania, 
przetwarzania i magazynowania oraz 
w dziedzinie tworzenia odnawialnych 
źródeł energii.

Akademickie Centrum 
Materiałów  
i Nanotechnologii AGH

Centrum Energetyki AGH
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badań naukowych
główne kierunki

realizowanych w AGH



Projekt został sfinansowany przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu 
Badań Stosowanych i zrealizowany przez 
konsorcjum w składzie: Instytut Mechanizacji 
Budownictwa i Górnictwa Skalnego – lider 
projektu, AGH, Centralna Stacja Ratownictwa 
Górniczego, Politechnika Warszawska, 
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, 
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej.

Demonstrator technologii przeznaczony 
jest do stosowania w kopalni głębinowej 
węgla kamiennego, ale można go 
również adaptować do innych środowisk 
niebezpiecznych, takich jak platformy 
wiertnicze, zakłady chemiczne, tunele, 
schroniska wysokogórskie z brakiem 
możliwości dojazdu cywilnych służb 
medycznych, duże kompleksy leśne, kolej, 
duże obiekty budowlane użyteczności 
publicznej, groty, jaskinie itp. 

Demonstrator technologii składa się  
z trzech modułów: 
 �  nośnika modułu medycznego 

i transportowego (zasobnika) 
z wyposażeniem,

 �  modułu transportowego – noszy 
monitorujących,

 �  modułu transportowo-medycznego do 
kopalnianego wozu sanitarnego. 

Koncepcja kapsuły usprawnia transport 
poszkodowanego z wykorzystaniem 
infrastruktury transportowej kopalni. Nosze 
umożliwiają adaptację do poszczególnych 
systemów transportowych przy znacznej 
poprawie komfortu (zastosowanie 
odpowiedniej amortyzacji) oraz pozwalają na 
monitoring stanu poszkodowanego podczas 
jego transportu. W trakcie transportu wozem 
sanitarnym poszkodowany znajduje się już 
pod opieką lekarza, który ma do dyspozycji 
sprzęt oraz środki medyczne znajdujące się 
w wozie sanitarnym. 

Moduł medyczny wyposażono 
w mechatroniczny system monitorowania: 
wysycenia hemoglobiny tlenem, aktywności 
oddechowej RR, aktywności serca EKG, 
ciśnienia krwi NIBP, temperatury ciała 
poszkodowanego. Ponadto mierzy on 
parametry klimatyczne panujące wewnątrz 
zasobnika i stan urządzeń monitorujących. 
Moduł posiada funkcję przesyłania 
informacji na dowolne urządzenie mobilne. 
Innowacyjność kapsuły ratunkowej polega 
przede wszystkim na przyspieszeniu 
czasu rozpoczęcia udzielenia pomocy 
oraz poszerzeniu zakresu czynności 
ratowniczych do czasu wytransportowania 
poszkodowanego z zagrożonego obszaru.
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Modułowa kapsuła ratunkowa 
do ewakuacji
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii jest współrealizatorem demonstratora 
technologii modułowej kapsuły ratunkowej przeznaczonej do ewakuacji 
poszkodowanych w środowisku niebezpiecznym.

Nosze 
wielofunkcyjne,
oprac. Waldemar 
Korzeniowski

Sanitarny wóz kopalniany i widok kapsuły 
ratowniczej z modułami wyposażenia,  
fot. Ireneusz Baic

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii



Górnictwo podziemne soli istnieje  
w Polsce od wieków. Ze względu na bardzo 
nieregularne formy złóż soli kopalnie w nich 
zlokalizowane wymagają szczegółowej 
analizy związanej z tworzeniem nowych 
wyrobisk, likwidacją starych, jak również 
utrzymaniem i adaptacją do ruchu 
turystycznego zabytkowych części kopalni.

Efektywne i poprawne modelowanie 
zjawisk zachodzących w otoczeniu tak 
skomplikowanych obiektów jak podziemne 
kopalnie soli wymaga przestrzennego 
podejścia do zagadnienia. Ze względu na 
niejednokrotnie bardzo złożoną geometrię 
wyrobisk w kopalniach (takich jak Wieliczka czy 
Bochnia) do budowy modelu numerycznego 
wykorzystywany jest obecnie skaning laserowy. 

Na podstawie przeprowadzonego 
skanowania laserowego – w oparciu 
o uzyskaną chmurę punktów – w procesie 
dalszej obróbki tworzony jest model 
bryłowy komory bądź zespołu komór, który 

następnie poddawany jest siatkowaniu przy 
wykorzystaniu elementów czworo-, pięcio- 
bądź sześciościennych. Tak przygotowany 
model jest rozwiązywany przy użyciu 
jednej z metod numerycznych (metoda 
różnic skończonych, metoda elementów 
skończonych).

W celu przeprowadzenia analizy 
numerycznej niezbędne jest przyjęcie 
odpowiednich modeli konstytutywnych. 
Oprogramowanie, którym dysponuje 
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 
umożliwia wykorzystywanie szeregu 
modeli konstytutywnych, począwszy 
od najprostszych modeli sprężystych, 
poprzez modele sprężysto-plastyczne 
(Coulomba-Mohra, Ubiquitous-Joints, 
Hoeka-Browna) po zaawansowane modele 
reologiczne-plastyczne (Power-Mohr, 
WIPP-Salt). Przykładem wykorzystania 
modeli reologicznych do oceny aktualnego 
stanu kopalni soli oraz oceny przyszłej 
eksploatacji w szerokim horyzoncie 
czasowym kilkudziesięciu lat jest analiza 
geomechaniczna Kopalni Soli „Kłodawa” 
czy też szereg prac dotyczących zarówno 
pojedynczych komór, układów komór, 
jak i globalnych analiz dla Kopalni Soli 
„Wieliczka”.
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Wykorzystanie modelowania 
numerycznego do projektowania

Chmura punktów otrzymana w procesie skaningu 
laserowego przykładowej komory w Kopalni Soli 
„Wieliczka”, oprac. Daniel Wałach

Model siatkowy analizowanej komory na podstawie 
skaningu laserowego, oprac. Mateusz Blajer

Trójwymiarowy 
model 
numeryczny 
Kopalni Soli 
„Kłodawa”,
oprac. Marek Cała

Otrzymana w procesie 
analizy przestrzennej 
mapa stopnia wytężenia 
w przekroju poziomym 
dla Kopalni Soli 
„Kłodawa”,
oprac. Michał Kowalski

Metodyka zaawansowanego 
modelowania numerycznego 
do projektowania nowych 
i zabezpieczania istniejących 
obiektów podziemnych na 
przykładzie kopalni soli.



W opracowanej technologii narzędzie – 
ciągadło umieszczone jest wewnątrz pieca. 
Zimny drut wprowadzany jest do strefy 
grzewczej pieca L0, następnie odkształcany 
jest w ciągadle nagrzanym do temperatury 
ok. 350ºC, a po odkształceniu chłodzony 
jest na powietrzu. Przy takich warunkach 
odkształcenia materiał ulega pełnej 
rekrystalizacji, co daje możliwość realizacji 
wieloetapowego procesu ciągnienia bez 
kosztownego i czasochłonnego procesu 
wyżarzania międzyoperacyjnego. Prototypowe 
urządzenie służące do realizacji procesu 
ciągnienia w podgrzewanych ciągadłach 
zostało przedstawione schematycznie na 
rysunku. W urządzeniu tym długość komory 
wstępnego grzania jest regulowana za 
pomocą przesuwnej tulei i zależy od prędkości 
ciągnienia. Przy takim układzie w materiale 
po ciągu n może zachodzić dynamiczna 
rekrystalizacja, a przed ciągiem n+1 występuje 
dodatkowo rekrystalizacja statyczna.

W oparciu o opracowaną technologię 
wykonano proces ciągnienia bez wyżarzania 

między operacjami ciągnienia stopu magnezu 
MgCa0.8 dla następującego schematu 
odkształcenia: 1,000 –> 0,913 –> 0,833 –> 
0,761 –> 0,694 –> 0,634 (a) –> 0,579 –> 
0,528 –> 0,482 –> 0,440 –> 0,402 (b) –> 
0,367 –> 0,335 –> 0,306 (c) –> 0,279 –> 
0,255 –> 0,233 (d) –> 0,212 –> 0,194 –> 
0,177 –> 0,162 (c) –> 0,147 –> 0,135 –> 
0,123 –> 0,112 –> 0,1 (d).

Nowatorskie nici chirurgiczne
Dr inż. Piotr Kustra i prof. dr hab. inż. Andrij Milenin z Katedry Informatyki 
Stosowanej i Modelowania Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki 
Przemysłowej opracowali technologię ciągnienia w podgrzewanych 
ciągadłach cienkich drutów (ø 0,1 mm) z biozgodnych stopów magnezu  
do zastosowania jako resorbowalne nici chirurgiczne.

Urządzenie do realizacji procesu ciągnienia: L0 – strefa grzewcza, L1 – strefa chłodzenia, oprac. Piotr Kustra

Druty ze stopu magnezu MgCa0.8 po procesie 
ciągnienia w podgrzewanych ciągadłach:  
a – 0,634 mm, b – 0,402 mm, c – 0,162 mm,  
d – 0,1 mm, fot. Piotr Kustra
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a b c d

Stanowisko do realizacji procesu ciągnienia, fot. Piotr Kustra



Nowy stop narzędziowy  
do pracy w wysokiej temperaturze

Mikrostrukturę nowego stopu narzędziowego 
stanowi roztwór stały na osnowie niklu 
z wydzieleniami fazy γ’ [Ni3(AlTa)], węglikami 
pierwotnymi o udziale objętościowym  
32-35% oraz węglikami wtórnymi. Stop ten 
cechuje się dobrą odpornością na ścieranie 
oraz agresywne korozyjnie środowisko 
w wysokiej temperaturze. Posiada on 
stabilną mikrostrukturę i nie jest skłonny 
do pęknięć zmęczeniowych, dzięki czemu 
wykonane z niego elementy oprzyrządowania 
odznaczają się dużą trwałością.

Nowy stop jest rozwiązaniem unikatowym. 
Wypełnia lukę pomiędzy stalami narzędziowymi 
do pracy na gorąco a spiekami narzędziowymi 
na osnowie molibdenu i wolframu. Testowany 
w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych 
uzyskał bardzo dobre wyniki. Materiał 
w przyszłości pozwoli m.in. na rozwój 
odlewnictwa ciśnieniowego stopów miedzi, 
które nie mogło się rozwijać ze względu na 
brak materiałów narzędziowych. Opisywany 
stop został zaprojektowany i przebadany 
przez dr. hab. inż. Piotra Bałę w ramach jego 
pracy habilitacyjnej opublikowanej nakładem 
Wydawnictw AGH w serii „Rozprawy.  
Monografie”, obronionej 24 czerwca 2013 r. 
na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki 
Przemysłowej AGH. Dr hab. inż. Piotr 
Bała za swój stop otrzymał złoty medal na 
40. międzynarodowej wystawie „Geneva 
Innovations 2012” oraz brązowy medal na 
wystawie „International Warsaw Invention 
Show” zorganizowanej w Warszawie w 2012 r.

Otrzymane nagrody oraz zainteresowanie 
ze strony firm produkujących oprzyrządowanie 
do odlewania ciśnieniowego metali są 
najlepszą rekomendacją tego wynalazku.

Przedmiotem wynalazku jest 
odporny na ścieranie w wysokiej 
temperaturze (do 1000°C) 
narzędziowy stop na osnowie 
niklu, wytwarzany klasyczną 
technologią, przeznaczony na 
elementy robocze oprzyrządowania 
narzędziowego (np. do odlewania 
ciśnieniowego metali) narażone 
w czasie eksploatacji na szczególnie 
intensywne zużycie ścierne, 
działanie wysokiej temperatury oraz 
środowisko agresywne korozyjnie. 

Mikrostruktury 
stopu Ni-Ta-Al- 
-C-Cr:  
a – mikroskop 
świetlny,  
b – SEM-BSE, 
oprac. Piotr Bała
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Rekonstrukcja 3D węglików w stopie  
Ni-Ta-Al-C-Cr: węgliki pierwotne i wtórne 
tantalu i chromu, oprac. Piotr Bała

a b

Rekonstrukcja 3D węglików w stopie  
Ni-Ta-Al-C-Cr: obszar analizy SEM-BSE  
(1000 przejść – obszar 28 × 22 × 22 µm), 
oprac. Piotr Bała
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Motywacją do opracowania systemu 
komputerowego do optymalizacji procesów 
i cykli produkcyjnych przetwórstwa metali 
był wynik przeprowadzonej analizy 
rynkowej, który pokazał, że w sektorze 
zaawansowanych rozwiązań IT w przemyśle 
liczba rozwiązań tego typu jest znikoma. 
Prym wiodą rozwiązania znanych marek, 
których funkcjonalność sprowadza 
się zwykle do integracji zewnętrznych 
programów komputerowych do symulacji 
numerycznych oraz zaawansowanych 
narzędzi matematycznych. Rozwiązaniami, 
które obecnie dominują na rynku, są 
ISight1 oraz Rescale2, który dodatkowo 
korzysta z architektur komputerowych 
wysokiej wydajności typu grid lub cloud. 
Celem podjętych przez zespół prac było 
stworzenie rozwiązania, które oferowałoby 
podobną funkcjonalność oraz możliwość 
zastosowania w szeroko rozumianej branży 
przetwórstwa metali. 

Opracowany system komputerowy pełni 
rolę integratora zewnętrznych programów 
komputerowych do symulacji numerycznych, 
materiałowej bazy danych oraz biblioteki 
numerycznej metod optymalizacji.  

1  http://www.3ds.com/products-services/simulia/
portfolio/isight-simulia-execution-engine/latest-
release

2  http://www.rescale.com

Symulacje numeryczne realizowane są 
w różnych programach komercyjnych  
(np. Abaqus, Forge, Marc) oraz programach 
rozwijanych w Katedrze Informatyki 
Stosowanej i Modelowania. Wartości naprężeń, 
odkształceń, temperatur i inne, obliczane za 
pomocą tych programów, stanowią podstawę 
modeli w skali mikro oraz nano, które również 
zostały dołączone do systemu jako odrębne 
moduły obliczeniowe. Procedury te łączone 
są ze skalą makro hierarchicznie w sposób 
w pół sprzężony, co pozwala obliczać 
własności termomechaniczne w wybranych 
miejscach materiału w dowolnym momencie 
procesu produkcyjnego. Alternatywnie do 
kosztownych obliczeniowo konwencjonalnych 
metod numerycznych zastosowane zostały 
metamodele, które w systemie ManuOpti 

tworzone są z wykorzystaniem sztucznych 
sieci neuronowych. Symulacje połączone 
są z bazą danych materiałowych, natomiast 
całość objęta jest numeryczną biblioteką 
optymalizacji, która zawiera zarówno procedury 
rozwiązywania problemów jednokryterialnych 
z wykorzystaniem metod deterministycznych 
oraz inspirowanych naturą technik 
optymalizacji, jak i zaawansowane algorytmy 
wielokryterialne. Funkcjonalność systemu 
została zweryfikowana na podstawie symulacji 
rzeczywistych procesów przemysłowych oraz 
badań laboratoryjnych i półprzemysłowych3.

3  System do optymalizacji procesów i cykli 
produkcyjnych przetwórstwa metali powstał 
w ramach realizacji projektu rozwojowego NR07– 
–0006–10 o tym samym tytule, finansowanego przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

System komputerowy do optymalizacji procesów 
przetwórstwa metali
Projekt realizowało konsorcjum 
w składzie: Akademia Górniczo-
-Hutnicza, Politechnika Śląska 
i Instytut Metalurgii Żelaza 
w Gliwicach, a głównymi 
wykonawcami z ramienia AGH byli 
prof. dr hab. inż. Jan Kusiak,  
prof. dr hab. inż. Maciej Pietrzyk  
oraz dr hab. inż. Łukasz Rauch.

Graficzny interfejs użytkownika systemu ManuOpti, 
oprac. Łukasz Rauch
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Diagram rozmieszczenia modułów systemu ManuOpti wraz z materiałową bazą danych i zewnętrznymi programami do symulacji numerycznych, oprac. Łukasz Rauch

Wartością dodaną systemu ManuOpti 
jest możliwość integracji programów 
zewnętrznych działających na różnych 
systemach operacyjnych – zarówno 
lokalnie, jak i zdalnie – poprzez klastry 

obliczeniowe lub bardziej zaawansowane 
architektury sprzętowe o dużej mocy, dlatego 
też system może być wykorzystywany 
w pracy dydaktycznej, jak również służyć 
do rozwiązywania realnych problemów 

przemysłowych z wykorzystaniem 
dedykowanych centrów badawczych 
i obliczeniowych, co znacząco poszerza 
grono jego potencjalnych odbiorców.
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Firma Rigaku Corporation specjalizuje się 
w budowie aparatury dla potrzeb dyfraktometrii 
i spektrometrii promieniowania X. Naukowcy 
z AGH zaprojektowali dla Rigaku kilka 
generacji układów scalonych, np. ultraszybki 
układ scalony RG64 do odczytu paskowych 
detektorów krzemowych czy też liczący 
ponad 40 milionów tranzystorów układ 
scalony PXD18k do szybkich pikselowych 
kamer promieniowania X. W oparciu o te 
i ich kolejne generacje układów scalonych 
powstało kilka produktów o zasięgu 
ogólnoświatowym, wykorzystywanych 

w badaniu materiałów, struktur biologicznych, 
przemyśle elektronicznym, farmaceutycznym, 
chemicznym, motoryzacyjnym, wydobywczym, 
kryminalistyce itp. Przykładami takich 
produktów są: 
 �  D/tex Ultra – szybki detektor 

wykorzystywany w dyfraktometrii,
 �  Hypix-3000 – pikselowa kamera 

promieniowania X,
 �  Smart-SiteRS – przenośny analizator 

naprężeń,
 �  HyPix600HE – precyzyjna kamera 

promieniowania X.

Koordynatorem prac badawczych ze strony 
AGH jest prof. dr hab. inż. Paweł Gryboś 
z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, 
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. 

Projekty high-tech w obszarze 
mikroelektroniki powstające w AGH 
podbijają nie tylko rynki światowe, ale 
także prezentowane są na najbardziej 
prestiżowych międzynarodowych 
konferencjach naukowych i przemysłowych. 
Rezultatem prowadzonych badań są również 
międzynarodowe wspólne zgłoszenia 
patentowe, a studenci i doktoranci 
AGH regularnie wyjeżdżają na praktyki 
przemysłowe do Japonii. 

Mikroelektronika z AGH  
podbija rynki światowe
Pracownicy naukowi z AGH wykorzystując nanotechnologie do granic 
możliwości, opracowują nowe produkty i rozwiązania, które stosowane są 
przez duże firmy o zasięgu międzynarodowym. Przykładem jest wieloletnia 
współpraca pomiędzy Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki 
i Inżynierii Biomedycznej a japońską firmą Rigaku Corporation.

Przykłady sprzedawanych na całym świecie 
produktów firmy Rigaku Corporation, których 
jądrem są układy scalone projektowane na 
AGH: 
a – D/tex Ultra zamontowany na ramieniu 
dyfraktometru, 
b – HyPix-3000 – nowej generacji detektor 
pikselowy, 
c – Smart-Site RS – przenośny analizator 
naprężeń, 
d – HyPix600HE – montowany w produktach 
zlokalizowanej we Wrocławiu firmy Rigaku 
Oxford Diffraction Poland.
fot. arch. Paweł Gryboś

a b
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Systemy do wielopunktowych eksperymentów 
wewnętrznej aktywności mózgu

System został oparty na specjalnie w tym celu 
wyprodukowanym układzie scalonym, który 
jest połączony z elektrodami pomiarowymi, 
wprowadzanymi podczas eksperymentu 
we wskazane przez neurobiologa 
miejsce. Opracowane przez naukowców 
rozwiązanie stosowane jest w badaniach 
zmierzających do znalezienia odpowiedzi 
na podstawowe pytania dotyczące sposobu 
przetwarzania i kodowania informacji 

w systemach neuronowych. W ramach 
testów przeprowadzonych we współpracy 
z Zakładem Neurofizjologii i Chronobiologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego zarejestrowano 
potencjały polowe ze struktur mózgowych 
szczura, tj. z nucleus incertus oraz 
z hipokampa.

Obecnie naukowcy prowadzą prace 
nad budową implantowalnego systemu 
pomiarowego. Takie podejście oznacza, że 
dotychczas stosowane układy muszą znaleźć 
się w jednym układzie scalonym. Dzięki temu 
możliwe będzie badanie zachowań komórek 
nerwowych w czasie nominalnych warunków 
pracy organizmu. Wstępne pomiary zostały 
wykonane we współpracy z naukowcami 
z Politechniki Federalnej w Lozannie (EPFL). 
Polegały one na rejestracji sygnałów komórek 
nerwowych i określeniu ich szybkości 
propagacji. Wyniki tych prac są kluczowe 
z punktu widzenia właściwego poznania 
mechanizmów wpływających na powstawanie 
i rozwój chorób związanych z układem 
nerwowym człowieka.

Na wydziale prowadzone są 
interdyscyplinarne badania na 
styku elektroniki i neurobiologii. 
W Katedrze Metrologii i Elektroniki 
został skonstruowany system 
pomiarowy do rejestracji aktywności 
elektrycznej mózgu z matrycy 
mikroelektrod. Naukowcy 
prowadzą również prace nad 
budową implantowalnego systemu 
przeznaczonego do stymulacji 
elektrycznej i rejestracji aktywności 
neuronalnej. 

100 kanałowy układ scalony do stymulacji 
elektrycznej i rejestracji aktywności neuronalnej 
oraz elektrody pomiarowe, oprac. Mirosław Żołądź

System do wielopunktowej 
rejestracji wewnętrznej 
aktywności mózgu oraz 
zrealizowane rejestracje,
oprac. Mirosław Żołądź
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W hodowli sadzonek dębów istotne jest 
uzyskanie nasion pozbawionych zmian 
będących wynikiem chorób i procesu tzw. 
mumifikacji. Okazuje się, że właściwości 
takie jak gęstość, masa, czy sprężystość nie 
pozwalają na ich identyfikację, dlatego podjęto 
skuteczną próbę zbudowania automatu 
z system wizyjnym do oceny nasion przed 
siewem. Dotychczas przygotowywane były 
one ręcznie, a pracownicy sortowali je na 
podstawie oględzin.

Zespół naukowców z Katedry Automatyki 
i Inżynierii Biomedycznej podjął się prac 
w zakresie opracowania układów automatyki 
oraz komputerowej analizy i rozpoznawania 
obrazów żołędzi w trakcie maszynowej obróbki. 

Osiągnięcie stanowi materialny model 
automatu wyposażony w podajnik wibracyjny 
i taśmowy, układ ustalania orientacji 
i pozycjonowania żołędzi, ramię obrotowe 
z chwytakiem, moduł ostrzy (noży tarczowych) 
odcinający niepotrzebną część nasion (proces 
skaryfikacji) oraz układ sortujący żołędzie jako 
zdrowe, nadpsute i zepsute. 

Wykonawcze elementy automatyki są 
sterowane za pomocą przemysłowego 
sterownika analogowo-cyfrowego, który 
rejestruje sygnały z czujników monitorujących 

stan modułów automatu oraz detektorów 
wizyjnych. Integralnym elementem systemu 
są moduły widzenia maszynowego 
wyposażone w nowoczesne kamery 
cyfrowe. Opracowane algorytmy analizy 
i rozpoznawania obrazów realizowane są 
przez komputer przemysłowy wyposażony 
w dotykowy panel operatorski. Wizyjny 
moduł detekcji orientacji pozwala zmierzyć 
długość nasiona i wskazać, w którym miejscu 
powinno być przecięte. Następnie obraz 
przekroju rejestrowany jest przez kamerę 
kolorową. Na podstawie uwidocznionych 
zmian, nasiona są automatycznie 
klasyfikowane na zdrowe i zepsute, a potem 
umieszczone w oddzielnych zbiornikach. 

Nowatorski sposób przygotowywania 
żołędzi do siewu w leśnych szkółkach 
kontenerowych oraz rozwiązania techniczne 
zostały zgłoszone jako wynalazek do 
urzędów patentowych oraz opublikowany 
w czasopismach1,2 i monografiach. 

Urządzenie cieszy się dużym 
zainteresowaniem i zyskuje nagrody: złoty 
medal na Międzynarodowej Wystawie 
Wynalazków IWIS 2017 oraz złoty medal 
na wystawie POLAGRA Premiery 2018 
w Poznaniu. 

Automat do skaryfikacji i wizyjnej oceny 
zdrowotności nasion dębu

Naukowcy z AGH we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona 
Kołłątaja w Krakowie, Przemysłowym Instytutem Maszyn Rolniczych 
w Poznaniu i Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Promar” Sp. z o.o. 
z Poznania prowadzą interdyscyplinarne prace projektowo-badawcze 
finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, mające na celu 
automatyzację procesu przygotowania żołędzi do siewu w szkółkach 
kontenerowych.

1 Jabłoński M., Tylek P., Walczyk J., Tadeusiewicz R., Piłat A. 2016. Colour-based binary discrimination of 
scarified Quercus robur acorns under varying illumination. Sensors, 16(8), 1-13.
2 Przybyło J., Jabłoński M., Pociecha D., Tadeusiewicz R., Piłat A., Walczyk J., Kiełbasa P., Szczepaniak J., 
Adamczyk F. 2017. Application of model-based design in algorithms’ prototyping for experimental acorn 
scarification rig. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 62(1), 166-170.

Materialny model automatu do skaryfikacji i wizyjnej 
oceny żywotności żołędzi, fot. Mirosław Jabłoński

Detektor zmian chorobowych oparty na kolorowej 
kamerze cyfrowej, fot. Mirosław Jabłoński
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Dalsze etapy przetwarzania 
kolorowych obrazów, fot. arch. 
Mirosław Jabłoński 
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Wstępne przetwarzanie obrazu 
przekroju w chwytaku, fot. arch. 
Mirosław Jabłoński



Popularyzacja głębokich sieci neuronowych 
doprowadziła do znacznych postępów 
w dziedzinie uczenia maszynowego, 
w szczególności wizji komputerowej. 
Specjalny typ sieci neuronowej (sieć 
konwolucyjna) znalazł zastosowanie 
w zadaniach takich jak rozpoznawanie, 
detekcja i przetwarzanie obrazów. Sieci 
konwolucyjne pozostają jednak podatne na 
występowanie czynników utrudniających 
analizę, takich jak m.in. niska rozdzielczość 
obrazów, a także obecność różnego rodzaju 
szumów, rozmycia spowodowane ruchem itp.

W zespole naukowców pod kierownictwem 
prof. dr. hab. inż. Bogusława Cyganka 
prowadzone są badania nad możliwością 
skutecznego zastosowania głębokich 
sieci konwolucyjnych do analizy obrazów 
w trudnych warunkach akwizycji sygnału 
wizyjnego, takich jak systemy napowietrzne 
lub podwodne. Opracowywane architektury 
wykorzystywane są w zadaniach takich jak 
odszumianie obrazów, usuwanie rozmyć, 
super-rozdzielczość i klasyfikacja obrazów 
o niskiej jakości. 

Wyniki przeprowadzonych badań znajdują 
zastosowania w praktycznych aplikacjach, 
w szczególności w prowadzonym przez 
zespół systemie wizyjnym do poszukiwań 
podwodnych.

Głębokie sieci neuronowe  
do analizy obrazów
W AGH opracowywane są 
nowatorskie architektury głębokich 
sieci neuronowych do zastosowań 
wizyjnych w warunkach utrudnionej 
widoczności.

Przykład obrazu niskiej jakości 
(na górze) i po zastosowaniu 
opracowanej metody super 
rozdzielczości działającej w oparciu 
o konwolucyjną sieć neuronową 
(na dole), oprac. Bogusław 
Cyganek
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Zespół pracowników Katedry Telekomunikacji 
angażuje się w zagadnienia projektowania 
nowatorskich architektur sieciowych 
i protokołów komunikacyjnych, modelowania 
zachowań stacji bezprzewodowych, 
implementacji opracowanych rozwiązań 
w sprzęcie oraz analizy wydajności pracy 
lokalnych sieci bezprzewodowych.

Specjalny nacisk jest położony na 
gwarantowanie jakości usług QoS (Quality 
of Service). W szczególności rozważane są 
następujące zagadnienia: implementacja 
modułów pomiarowych dla kart WLANs 
(Wireless Local Area Networks), projektowanie 
protokołów sygnalizacyjnych, projektowanie 
protokołów umożliwiających różnicowanie 
ruchu warstwie MAC (Medium Access Control) 
oraz ich implementacja w sterownikach 
kart WLANs, badanie wydajności pracy 
protokołów warstwy MAC, tworzenie 
oprogramowania realizującego odpowiednią 
kontrolę ruchu w warstwie sieciowej, 
optymalizacja parametrów warstwy MAC, 
projektowanie systemów pomiaru ruchu 
w warstwach MAC i sieciowej, implementacja 
skanerów sąsiedztwa, projektowanie 

i analiza symulacyjna protokołów 
wieloprzepływnościowych oraz analiza 
wpływu stacji ukrytych, jawnych oraz źle 
zachowujących się na działanie lokalnych sieci 
bezprzewodowych.

Naukowcy prowadzą również prace 
związane z autonomicznością sieci WLANs 
oraz ich wirtualizacją. Obecnie Katedra 
Telekomunikacji prowadzi badania związane 
z najnowszymi rozszerzeniami standardu 
IEEE 802.11, takimi jak: IEEE 802.11aa, 
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ae oraz IEEE 
802.11ax.

Katedra Telekomunikacji AGH od 
wielu lat zajmuje się badaniami 
dotyczącymi lokalnych sieci 
bezprzewodowych standardu 
IEEE 802.11. Gwałtowny 
rozwój tego standardu wraz 
z jego rozszerzeniami umożliwił 
użytkownikom szybki, bezpieczny, 
mobilny, a zarazem niezawodny 
dostęp do przewodowej 
infrastruktury sieci pakietowych 
przy znacznie ograniczonych 
kosztach. 

Nowe standardy sieci bezprzewodowych   
IEEE 802.11

Opracowany i wykonany punkt dostępowy 
zapewniający QoS w warstwie łącza danych 
oraz sieciowej (po prawej widoczny jest 
fragment interfejsu konfiguracyjnego),
oprac. Marek Natkaniec

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji 25



Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji26

W Katedrze Informatyki AGH od 
lat prowadzone są badania metod 
symulacyjnych opartych o automaty 
komórkowe, systemy agentowe, 
metody cząsteczkowe itp. Badania te 
doprowadziły do powstania wielu aplikacji 
umożliwiających obserwację ciekawych 

procesów biologicznych, np. krzepnięcia 
krwi (w tym zjawisk prowadzących do 
zatorów), ataku pleśni na kłosy pszenicy 
czy rozwoju nowotworu. Na rysunku poniżej 
przedstawiony jest zrzut ekranu interfejsu 
symulacji czerniaka, pokazujący wzrost guza 
z uwzględnieniem zjawiska angiogenezy 
(procesu tworzenia się naczyń włosowatych). 
Uzyskanie wiarygodnych wyników stało się 
możliwe dzięki połączeniu wiedzy z kilku 
dziedzin nauki: informatyki, fizyki i biologii. 

W przeprowadzanych symulacjach 
wykorzystywane są najnowsze narzędzia 
informatyczne – obliczenia w chmurze, 

przetwarzanie równoległe, zaawansowane 
algorytmy numeryczne, wydajne obliczenia 
na procesorach graficznych. Pozwala to 
na budowanie programów komputerowych, 
które w efektywny sposób wykorzystują 
dostępną nowoczesną infrastrukturę 
komputerową uczelni, co z kolei umożliwia 
coraz szybsze uzyskiwanie wyników, 
przeprowadzanie większej liczby 
eksperymentów, a także wykonywanie 
coraz bardziej skomplikowanych symulacji 
(uwzględniających większą liczbę 
parametrów, obejmujących dłuższe okresy 
czasowe czy wieloskalowość zjawiska).

Symulacje procesów biologicznych
Katedra Informatyki AGH zajmuje 
się m.in. rozwojem algorytmów, 
metod i narzędzi informatycznych 
związanych z symulacjami 
zjawisk fizycznych, biologicznych 
i społecznych.

Interfejs programu do symulacji 
nowotworu (czerniaka) – widoczny 
przekrój przez fragment skóry, 
oprac. Rafał Wcisło
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Mapa ICPCP do diagnostyki przekładni

Mapa ICPCP innowacyjnym 
sposobem na wczesne wykrywanie 
uszkodzeń wielostopniowych 
przekładni obiegowych dla turbin 
wiatrowych i maszyn górniczych.

Przekładnia obiegowa to element układu 
napędowego, którego celem jest zmiana 
prędkości wałów maszyn. Takie przekładnie 
stosowane są np. w turbinach wiatrowych 
i kombajnach węglowych. Potencjalna 
awaria takiej maszyny generuje nie tylko 
straty wynikające z kosztu samego remontu 
(rzędu setek tysięcy euro), ale również 
koszty utraconej produkcji. Bardzo ważne 
jest wykrycie awarii na jej wczesnym etapie 
rozwoju. Opracowana metoda jest pierwszą 
polską metodą oceny stanu technicznego 
przekładni obiegowych, która uzyskała 
ochronę patentową. W skali światowej 
istnieje kilkanaście rozwiązań dotyczących 
diagnostyki przekładni obiegowych, 
ale odnoszą się one do mechanizmów 
prostszych, potocznie zwanych  
„planetarnymi”, które generują sygnały 
bardziej powtarzalne.

Opracowana metoda opiera się na 
wyznaczaniu trójwymiarowej mapy mocy 
sygnału drgań w funkcji kolejnych obrotów 
przekładni oraz w funkcji kolejnych zazębień. 
W celu wykreślenia mapy opracowana 
została metoda przepróbkowania sygnału, 
uwzględniająca właściwości kinematyczne 
oraz kinetostatyczne badanej przekładni, co 
jest zupełnie nowym podejściem naukowym. 
Metoda ICPCP pozwala nie tylko na detekcję 
uszkodzenia przekładni, ale pozwala 
dodatkowo na lokalizację uszkodzeń każdego 
z jej elementów na każdym stopniu, nawet dla 
złożonych przekładni wielostopniowych.

O sukcesie metody świadczy uzyskanie 
licznych wyróżnień, w tym nagrody Fundacji 
na rzecz Nauki Polskiej, stypendium 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
dla wybitnych młodych naukowców oraz 
Nagrody Prezesa Rady Ministrów za 
wyróżnioną pracę doktorską. Dalszy 
potencjał aplikacyjny i rynkowy metody 
jest obecnie badany w ramach projektu 
EPICLA finansowanego z Narodowego 

Centrum Badań i Rozwoju. Metoda 
została opracowana przez dr. inż. Adama 
Jabłońskiego oraz dr. hab. inż. Tomasza 
Barszcza prof. nadzw. z Katedry Robotyki 
i Mechatroniki.

Przekrój poprzeczny przekładni obiegowej,  
fot. Tomasz Barszcz, Adam Jabłoński

kąt podziałki wieńca
nr obrotu jarzm

a

moc

Przykładowa mapa ICPCP,  
oprac. Tomasz Barszcz, Adam Jabłoński 
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Nanostrukturalne powłoki wielowarstwowe 
i kompozytowe nanoszone technikami 
próżniowymi znajdują coraz więcej aplikacji. 
Ciągły rozwój techniki i coraz większe 
wymagania stawiane elementom maszyn 
sprawiły, że klasyczne pojedyncze powłoki 
już nie wystarczają. Stąd poszukuje się 
wciąż nowych powłok o złożonej budowie, 
które powinny charakteryzować się m.in. 
zwiększoną nośnością, odpornością na 
pękanie i zużycie oraz niskim współczynnikiem 
tarcia. Prowadzone prace w Katedrze 
Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn przy 
współpracy z polskimi i zagranicznymi 
instytutami naukowymi (Instytut Metalurgii 
i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie oraz 
Joanneum Research Forschungsgesellschaft 
mbH w Austrii) pozwoliły opracować nowe 
grupy powłok, które znacząco przewyższają 
właściwościami klasyczne pojedyncze powłoki.

Pierwszą z grup tego typu powłok są 
powłoki wielowarstwowe. Typowe kompozycje 
materiałowe to Ti/TiN, Cr/CrN i DLC/TiN, 

dla których zoptymalizowano parametry 
ich osadzania. Uzyskano dzięki temu 
wielowarstwowe powłoki nanostrukturalne 
o grubościach poszczególnych warstw rzędu 
10-20 nanometrów, a powłoki takie składały 
się z nawet kilkudziesięciu takich warstw. 
Budowa taka powoduje znaczne utwardzenie 
powłok przy zachowaniu ich dużej odporności 
na pękanie i zużycie.

Druga grupa opracowanych powłok 
o zaawansowanej mikrostrukturze to powłoki 
nanokompozytowe zbudowane z węglowej 

amorficznej osnowy, w której umieszczone 
są twarde cząstki węglików jak TiC czy CrC. 
Wieloletnie prace pozwoliły opracować 
takie materiały, w których te ceramiczne 
cząstki są rozmiarów kilku nanometrów 
i skutecznie blokują propagacje mikropęknięć 
w powłokach, zwiększając kilkukrotnie 
ich odporność na zużycie. Wyniki prac 
naukowych związanych z analizą właściwości 
mechanicznych i tribologicznych powłok 
o złożonej mikrostrukturze przedstawiono 
w ponad 30 publikacjach z listy Journal 
Citation Reports. 

Opracowane powłoki wielowarstwowe 
i nanokompozytowe mogą pracować jako 
materiały samosmarne, czyli wszędzie tam, 
gdzie nie jest możliwe stosowanie środków 
smarnych: przemysł spożywczy, chemiczny, 
farmaceutyczny oraz w temperaturze  
do 300ºC. 

Nanostrukturalne powłoki wielowarstwowe 
i kompozytowe do zastosowań 
tribologicznych
Procesy tarcia i zużywania decydują o stratach energii i utracie możliwości 
spełniania wymagań, jakie stawiane są przed narzędziami i węzłami tarcia 
elementów maszyn. W węzłach tarcia klasyczne materiały wymagają 
smarowania środkami smarnymi, które w większości są szkodliwe 
dla środowiska. Możliwe jest ograniczenie ich stosowania lub nawet 
wyeliminowanie poprzez nakładanie na powierzchniach trących cienkich 
powłok o grubościach do kilku mikrometrów. 

Obrazy TEM pęknięć powłoki:
a – pojedynczej DLC (Diamond Like Carbon),
b – wielowarstwowej DLC/TiN,
oprac. Łukasz Major

a b
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Urządzenie do stymulacji mięśni  
i rehabilitacji kręgosłupa

Wynalazek otrzymał srebrny medal, specjalne wyróżnienie targów INST – 
Honorable Mention i nagrodę specjalną przyznaną przez World Invention 
Intellectual Property Associations w Tajpeju oraz tytuł Lider Innowacji 
na Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych 
INTARG.

Statystyki dotyczące chorób kręgosłupa 
nie pozostawiają złudzeń – w krajach 
rozwiniętych do 80% ludzi w ciągu życia 
dozna bólów kręgosłupa. Rocznie liczba ta 
obejmuje do 5% dorosłej populacji. W USA 
tylko w 2008 r. wykonano ponad 413 000 
operacji zespolenia kręgosłupa, a w pięciu 
największych krajach Unii Europejskiej 
– 150 000 (2005 r.). Temu problemowi 
wychodzi na przeciw urządzenie do 
stymulacji mięśni i rehabilitacji kręgosłupa 
według pomysłu prof. dr. hab. inż. Jerzego 
Kwaśniewskiego z Katedry Transportu 
Linowego Wydziału Inżynierii Mechanicznej 
i Robotyki.

Projekt dotyczy nowego, sterowanego 
komputerowo urządzenia do rehabilitacji 
w podwieszeniu (ang. in suspension).  
Na rynku oferowane są proste, obsługiwane 
ręcznie konstrukcje, składające się z taśm, 
lin i bloczków. W wynalazku zaproponowano 
zastąpienie bloczków mechanicznymi 
wyciągarkami, których horyzontalne 
położenie (2D) nad łóżkiem pacjenta 
oraz praca są sterowane komputerowo. 
Taki system umożliwiałby wprawienie 
pacjenta w odpowiednio zaprogramowane 
ruchy w trzech kierunkach, co miałoby 
przynieść korzyści terapeutyczne, a jest 
obecnie niedostępne. Aktualnie znane są 
tradycyjne, ręczne systemy do rehabilitacji 

w zawieszeniu, które składają się z ramy 
nośnej, lin, pasów do podtrzymania 
odpowiednich części ciała pacjenta 
i bloczków. Zadaniem tych systemów jest 
umożliwienie pacjentom wykonywania 
ćwiczeń bez konieczności pokonywania 
ciężaru własnego ciała.

Zestawy do ćwiczeń w zawieszeniu są 
wykorzystywane do aktywnych ćwiczeń 
w rehabilitacji m.in. niektórych schorzeń 
kręgosłupa, osób po urazach układu 
mięśniowo-szkieletowego, udarach 
mózgu, implantacji protez stawów i innych. 
Potencjalnymi odbiorcami wynalazku są 
gabinety rehabilitacyjne w szpitalach, 
przychodniach, domach opieki.

Wstępna analiza rynku wykazała, 
że nie ma w ofercie handlowej 
skomputeryzowanego urządzenia do 
rehabilitacji w zawieszeniu, analogicznego do 
wynalazku. W perspektywie dalszych prac, 
we współpracy ze specjalistą w dziedzinie 
rehabilitacji, należy precyzyjnie wskazać 
problemy medyczne, które wynalazek może 
pomóc rozwiązać i inne korzyści wynikające 
z jego zastosowania. Wykonanie prototypu 
wraz z oprogramowaniem i przeprowadzenie 
badań klinicznych pozwoli na zaoferowanie 
producentom oraz dystrybutorom sprzętu 
rehabilitacyjnego, których na globalnym, jak 
i na lokalnych rynkach jest wielu.

Widok pacjenta 
w podwieszeniu i układ 
siłowników modelu 
urządzenia, oprac. 
Jerzy Kwaśniewski
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Przekładnie zębate wykorzystywane są 
w większości systemów przekazu mocy 
mechanicznej. Ciągły monitoring i ocena 
ich stanu technicznego jest istotna przede 
wszystkim w przemyśle ciężkim, gdzie 
koszty związane z niezaplanowanymi 
przestojami przewyższają koszty remontu 
monitorowanego obiektu. 

Zarejestrowane i przetworzone sygnały 
wibroakustyczne mogą służyć jako źródło 
informacji diagnostycznej. Zespół z Katedry 

Mechaniki i Wibroakustyki w składzie: 
prof. dr hab. inż. Wojciech Batko, dr inż. 
Paweł Pawlik, dr inż. Witold Cioch oraz 
dr inż. Dariusz Dąbrowski w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka zbudował system monitoringu 
diagnostycznego przekładni głównej koła 
czerpakowego koparki kołowej. 

System ten realizuje akwizycję sygnałów 
drgań z czujników umieszczonych 
w węzłach łożyskowych przekładni oraz 
parametrów pobranych ze sterownika 
koparki takich jak: temperatura oleju, 
ciśnienie oleju w przekładni, prędkość 
obrotowa wału wejściowego, poślizg 

sprzęgła, pobór prądu oraz mocy przez 
napęd koła czerpakowego. 

Jednostką obliczeniową systemu 
jest kontroler czasu rzeczywistego – 
CompactRio. Zaimplementowano w nim 
aplikację zbudowaną w środowisku 
LabVIEW, pełniącą nadrzędną funkcję 
w systemie diagnostycznym. Integruje 
ona urządzenia i czujniki rozmieszczone 
na przekładni głównej oraz przeprowadza 
analizy diagnostyczne, informujące o stanie 
technicznym przekładni. Wielowątkowa 
architektura zaimplementowanego 
rozwiązania programowego pozwala na 
równoległą: akwizycję sygnałów drganiowych, 
komunikację ze sterownikami PLC koparki, 
analizę sygnałów oraz ich archiwizację. 
Modułowa struktura jednostki obliczeniowej 
pozwala na rozbudowę systemu.

Zarejestrowane dane oraz wyniki 
analiz diagnostycznych przesyłane są do 
komputera z panelem dotykowym, który 
służy do archiwizacji danych pomiarowych, 
prezentacji wyników oraz komunikacji 
z dowolnym komputerem PC mającym 
dostęp do sieci intranetowej kopalni. Pracę 
systemu można nadzorować z poziomu 
administracji kopalni oraz z dowolnego 
komputera PC mającego uprawnienia 
nadane przez kopalnię.

Autorzy rozwiązania uzyskali patent: 
„Sposób oraz układ monitorowania 
i diagnozowania przekładni, zwłaszcza 
przekładni napędu koła czerpakowego 
koparki kołowej” (udzielony: 18.10.2016). 

Zdalny system monitoringu wielostopniowej 
przekładni głównej koparki kołowej

Naukowcy z Katedry Mechaniki 
i Wibroakustyki opracowali system 
monitoringu diagnostycznego 
przekładni głównej koła 
czerpakowego koparki kołowej.

Koparka kołowa KWK 1500s 
z widoczną przekładnią główną koła 
czerpakowego, fot. Witold Cioch
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Obiekt badań – przekładnia stożkowo-planetarna KPB214-190P,  
fot. Witold Cioch

Schemat blokowy systemu monitoringu, oprac. Paweł Pawlik

System monitoringu zainstalowany na koparce KWK 1500s, fot. Witold 
Cioch

Interfejs użytkownika aplikacji komputera panelowego, oprac. Paweł Pawlik
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W tym celu ustalono optymalne 
warunki syntezy nowych hybrydowych 
nanomateriałów kaolinitowych z wybranymi 
grupami związków chemicznych. 
Przeprowadzono charakterystykę procesu 
syntezy oraz struktury i tekstury finalnych 
materiałów mineralnych z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod analitycznych. 

Wyniki badań, które przedstawiono 
w cyklu publikacji, pokazały nowy, 
nieopisywany dotąd na świecie sposób 
na znaczne zwiększenie właściwości 
sorpcyjnych minerałów kaolinitowych. Polega 
on na wygenerowaniu nowych centrów 
aktywnych o ładunku ujemnym lub dodatnim 
na skutek reakcji interkalacji i/lub graftingu. 

Ponadto modyfikacja powoduje 
udostępnienie przestrzeni międzypakietowej 
minerałów dla jonów. Tym samym wielkość 
sorpcji obserwowana dla otrzymanych 
pochodnych mineralnych jest porównywalna 
w stosunku do modyfikowanych minerałów 
smektytowych i zeolitów. 

Uzyskana i upowszechniona wiedza na 
temat możliwości modyfikacji minerałów 
kaolinitowych stanowi solidny fundament 
do pracy nad wdrażaniem teoretycznych 
rozwiązań do konkretnych technologii 
oczyszczania środowisk. Ponadto przyczyni się 
do rozwoju badań w skali międzynarodowej, 
w szczególności nad projektowaniem 
i otrzymywaniem hybryd mineralnych 
o sterowanych właściwościach m.in. 
sorbentów, katalizatorów czy nośników leków.

Hybrydowe organo-mineralne materiały 
o kontrolowanych właściwościach sorpcyjnych
Modyfikacja minerałów kaolinitowych 
miała na celu nadanie im 
właściwości anionowymiennych, 
rzadko spotykanych w świecie 
minerałów oraz zwiększenie 
zdolności kompleksowania kationów. 

Mechanizm usuwania zanieczyszczeń anionowych przez sorbent kaolinitowy, oprac. Jakub Matusik

Zastosowanie hybrydowych sorbentów organo-mineralnych do oczyszczania wód i ścieków,  
oprac. Jakub Matusik
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Nowatorskie rozwiązania w dziedzinie  
magnetycznego rezonansu jądrowego

Uruchomienie Laboratorium Tomografii i Spektroskopii Magnetycznego 
Rezonansu Jądrowego (MRJ) do badania układów porowatych 
geologicznych, materiałowych i biologicznych w niskich i średnich 
polach zaowocowało powstaniem prac nad nowatorskimi rozwiązaniami 
w dziedzinie MRJ. 

Badania pozwalają na znaczne zwiększenie 
dokładności estymacji parametrów 
biofizycznych układów porowatych w różnych 
dziedzinach nauki i techniki, takich jak 
biologia, geologia czy inżynieria materiałowa. 
Część rozwiązań, w szczególności 
dotyczących obrazowania dyfuzji i tensora 
dyfuzji, zostało objęte ochroną patentową. 

Naukowcy opracowali teorię nowych 
metod obrazowania współczynników 
dyfuzji i składowych tensora dyfuzji 
w eksperymentach DWI i DTI, a także 
założenia i doprowadzili do realizacji nowej 
linii fantomów anizotropowych, będących 

wzorcami tensora dyfuzji. Wykonali  
prototypy do zastosowania metody  
BSD-DTI w praktyce oraz przeprowadzili 
eksperymenty z ich wykorzystaniem na 
komercyjnych systemach tomograficznych 
firm Bruker 9.4T, GE 3T, Simens 3T. 
Ponadto wdrożyli do praktyki laboratoryjnej 
nowe metody estymacji parametrów 
petrofizycznych, w szczególności różnych 
rodzajów porowatości dla skał osadowych. 
Badacze opracowali także teorię dotyczącą 
obrazowania jąder wodoru w stanie: wody 
ciekłej, wody powierzchniowo związanej 
oraz grup hydroksylowych w układach 

mezoporowych oraz dokonali jej weryfikacji 
eksperymentalnej. Naukowcy uzyskali 
ochronę patentową dla metody BSD-DTI 
w amerykańskim urzędzie patentowym 
oraz złożyli zgłoszenie patentowe w trybie 
krajowym i międzynarodowym (PCT) dla 
metody sBSD-DTI. Wyniki przedstawionych 
dokonań zawarto w publikacjach naukowych. 

Aktualnie prace badawcze są skupione 
na wdrożeniu oraz rozwoju metod 
obrazowania dyfuzji metodami BSD-DTI 
oraz wykorzystania odwrotnej transformaty 
Laplace’a odpowiednio w warunkach 
klinicznych (in vivo) i laboratoryjnych  
(in vitro), a ich głównym celem jest 
opracowanie metody do precyzyjnego 
określenia jakościowego i ilościowego 
komórek macierzystych oraz ich wpływu 
na badaną tkankę dla potrzeb diagnostyki 
klinicznej i badań laboratoryjnych.

Niskopolowy skaner MRJ (2 MHz–1H)  
do obrazowania obiektów również z bardzo 
krótkimi czasami TE, 40 us (relaksacja ważona 
oddziaływaniami powierzchniowymi) wraz 
z przystawką do symulacji ciśnieniowych warunków 
złożowych (do 6000 Psi), fot. Artur Krzyżak

Skaner MRJ (24 MHz–1H) do obrazowania 1D-3D 
obiektów geologicznych i biologicznych, fot. Artur 
Krzyżak

Skaner MRJ – „NMR Mouse” (20 MHz–1H)  
do obrazowania obiektów z silnym gradientem  
G = 24 T/m (relaksacja ważona dyfuzyjnie),  
fot. Artur Krzyżak



Program realizowany był w dwóch 
etapach: „BlueGas 1” (2014–2016) 
i „BlueGas 2” (2015–2017) w ramach 
projektów wykonywanych przez konsorcja 
przemysłowo-naukowe, finansowane przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
oraz partnerów przemysłowych. 

Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony 
Środowiska był liderem naukowym 
w czterech projektach pierwszej edycji oraz 
uczestniczył w realizacji dwóch projektów 
dodatkowych. W drugiej edycji wydział był 
liderem naukowym w dwóch projektach, 
współuczestnicząc w realizacji jednego. 

W pierwszej edycji realizowane były 
regionalne badania horyzontów łupkowych, 
prace dotyczące szacowania zasobów 

oraz odnoszące się do sejsmicznego 
rozpoznawania strukturalnego, 
litologicznego i złożowego utworów 
dolnopaleozoicznych, a także zastosowania 
metody monitoringu mikrosejsmicznego 
szczelinowania hydraulicznego. 
W projektach dodatkowych podjęto 
zagadnienia poszukiwania tzw. sweet 
spotów i oceny wpływu eksploatacji gazu 
z łupków na środowisko naturalne. 

Druga edycja poświęcona była 
poszukiwaniom, udostępnianiu i ocenie 
perspektyw poszukiwawczych złóż 
niekonwencjonalnych w utworach Karpat 
fliszowych i w miocenie zapadliska 
przedkarpackiego. Najważniejsze 
z uzyskanych rezultatów to: metodologia 
badań sejsmicznych kompleksów 
dolnego paleozoiku z wykorzystaniem 
wysokorozdzielczych zdjęć 3D i metody 
pionowego profilowania sejsmicznego oraz 
adaptacja i rozwój metodyki interpretacji 
wyników badań mikrosejsmicznych w kontroli 
procesów szczelinowania; rozpoznanie 
rozkładu parametrów mechanicznych 
ośrodka z wykorzystaniem zdjęć 
sejsmicznych oraz metod kompleksowej 
i zintegrowanej interpretacji danych 
geofizycznych i geologicznych. 

W wyniku prowadzonych prac powstał 
szereg rozwiązań technologicznych 
obejmujących optymalizację terenowych 
układów pomiarowych i metodyki 
przetwarzania danych sejsmicznych, 
które stały się przedmiotem zgłoszeń 
patentowych.
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„BlueGas”
Celem programu „BlueGas” było 
opracowanie i adaptacja technologii 
poszukiwania, rozpoznawania 
i eksploatacji niekonwencjonalnych 
złóż gazu ziemnego w skałach 
macierzystych. 

Trójwymiarowa wizualizacja wyników monitoringu 
mikrosejsmicznego wraz z obrazowaniem warstw 
geologicznych metodą sejsmiki refleksyjnej 
w najbliższym sąsiedztwie otworów horyzontalnych 
udostępniających poziomy macierzyste utworów 
dolnego paleozoiku, fot. Andrzej Pasternacki

Pomiary terenowe 
eksperymentalnego 
zdjęcia sejsmicznego 
Wierzbica-3D AGH,  
fot. Andrzej Pasternacki
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Odwodnieniowy wpust separacyjny
Nowatorska konstrukcja odwodnieniowego wpustu separacyjnego ma na 
celu poprawę standardów użytkowania powierzchni komunikacyjnych oraz 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale oprócz tego ma też szereg zalet 
środowiskowych.

W przestrzeni zurbanizowanej dbanie 
o środowisko napotyka wiele przeszkód, 
a stała presja antropogeniczna dodatkowo 
utrudnia poprawne funkcjonowanie 
w miastach. Sytuację poprawiają 
techniczne rozwiązania proekologiczne, 
które przyczyniają się do minimalizacji 
negatywnego oddziaływania infrastruktury 
miejskiej na środowisko przyrodnicze 
występujące w jej obrębie.

Głównymi atutami rozwiązania są: 
 �  ograniczenie odpływów 

zanieczyszczonych ścieków opadowych 
do wód powierzchniowych,

 �  poprawa bilansu wodnego zlewni poprzez 
retencję terenową i gruntową,

 �  umożliwienie oczyszczania ścieków 
opadowych w warunkach naturalnych.
Takie proekologiczne działanie wpustu 

możliwe jest dzięki jego unikatowej 
konstrukcji, w której poza umiejscowionym 
w ścianie bocznej otworem wlotowym 
ścieków i komorą ściekową, posiada 
także niezależne dwa otwory odpływowe, 
z których jeden odprowadza ścieki mocno 
zanieczyszczone do sieci kanalizacyjnej, 
natomiast drugi jest przeznaczony dla ścieków 
mało zanieczyszczonych, które mogą być 
odprowadzone poza sieć kanalizacyjną np. do 
urządzeń rozsączających wodę bezpośrednio 
do gruntu. Tym samym zaproponowana 
konstrukcja wpustu pozwala na znaczną 
redukcję objętości ścieków opadowych 
odprowadzanych do sieci kanalizacyjnych, 
co ma istotne znaczenie finansowe dla 
funkcjonowania sieci kanalizacyjnej oraz 

jednocześnie korzystne z punktu widzenia 
ochrony środowiska.

Konstrukcja wpustu została opatentowana 
(patent: E. Neverova-Dziopak, D. Słyś, 
„Odwodnieniowy wpust separacyjny”, 
opis patentowy: PL 220677 B1, udzielony: 
17.02.2015), a z uwagi na innowacyjność 
rozwiązanie to doczekało się wielu 

nagród, z których najważniejsze to: złoty 
medal na wystawie International Warsaw 
Invention Show w 2011 r., złoty medal na 
Międzynarodowych Targach Wynalazczości 
w Seulu w 2012 r., złoty medal i dyplom 
prasy w Sewastopolu w 2012 r., nagroda 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
(MNiSW) i statuetka za międzynarodowe 
osiągnięcie wynalazcze w 2012 r., złoty 
medal na Międzynarodowej Wystawie 
Wynalazczości „Geneva Inventions” 2015 
oraz Nagroda MNiSW w 2016 r.

Schemat konstrukcji, 
oprac. Daniel Słyś, Elena 
Neverova-Dziopak

Spłukiwanie zanieczyszczeń przez ścieki deszczowe – 
ścieki odprowadzane w całości jako ścieki „brudne”  

dopływ ścieków 
deszczowych 
z powierzchni 
utwardzonej

odprowadzanie 
zanieczyszczeń 

odpływ do sieci kanalizacyjnej 
„brudnych” ścieków deszczowych

Spłukiwanie zanieczyszczeń przez ścieki deszczowe – 
ścieki odprowadzane w całości jako ścieki „czyste” 

wpust separacyjny

dopływ ścieków 
deszczowych 
z powierzchni 
utwardzonej

odpływ „czystych” ścieków 
deszczowych

dopływ ścieków 
deszczowych 
z powierzchni 
utwardzonej 

odpływ ścieków 
deszczowych 
„brudnych” 

odpływ ścieków 
deszczowych 
„czystych” 

wpust separacyjny 
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Podczas prowadzenia prac pomiarowych 
mających na celu eksperymentalne 
sprawdzenie własności konstrukcji 
konieczne jest zapewnienie dużej 
niezawodności w pozyskiwanym  
materiale pomiarowym. 

Każdy z tego typu eksperymentów 
obejmuje projekt pomiaru wykonywanego 
wieloma urządzeniami różniącymi się 
wieloma cechami pomiarowymi, zatem 
konieczne było zaprojektowanie urządzeń 
umożliwiających wzajemne powiązanie 

wielkości mierzonych. W ramach badań 
opracowany został reflektor do pomiaru 
przemieszczeń i odkształceń (wzór 
ochronny PL 68296), który umożliwia 
badanie długich przęseł nurtowych obiektów 
mostowych z wykorzystaniem technologii 
typu ATR (ang. automatic target recognition) 
oraz technologii radarowej jednocześnie. 
Urządzenie znalazło zastosowanie m.in. 
podczas badań obiektów mostowych pod 
obciążeniami próbnymi. 

Drugim z opracowanych wzorów 
użytkowych jest przenośne stanowisko do 
oceny dokładności pomiarów geodezyjnych 
(PL 68505). Pozwala ono na terenową 
weryfikację stałości punktów mierzonych 
tachimetrami lub technologią GNSS (ang. 
global navigation satellite system) za 
pomocą technik mikrofalowych. Rozwiązanie 
może służyć do sygnalizowania szczególnie 
istotnych punktów pomiarowych podczas 
prowadzenia monitoringu lub stanowić 
referencję do precyzyjnych redukcji 
atmosferycznych.

Oba rozwiązania zostały opracowane 
przez zespół, w skład którego weszli:  
dr hab. inż. Tomasz Owerko, dr inż. Łukasz 
Ortyl, dr inż. Przemysław Kuras, dr inż. 
Rafał Kocierz.

Prace te uzupełnia zgłoszenie patentowe 
wynalazku na sposób testowania konstrukcji 
obiektu, które umożliwia ocenę zachowania 
obiektu podczas testów pod obciążeniem 
próbnym i użytkowym, w szczególności 
detekcję uszkodzeń podczas samego testu 
(CTT.662-38/16), a jego autorem jest  
dr hab. inż. Tomasz Owerko.

Prace pomiarowe podczas próbnych 
obciążeń obiektów inżynierskich
Zespół pracowników Katedry Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa prowadził 
prace w ramach pierwszego w Polsce zastosowania technologii naziemnej 
interferometrii radarowej do badań nurtowych przęseł dużych obiektów 
mostowych, smukłych obiektów inżynierskich (np. kominy przemysłowe) 
oraz obiektów hydrotechnicznych ze szczególnym uwzględnieniem zapór 
spiętrzających oraz wałów przeciwpowodziowych.

Na rysunkach przedstawiono:
a – przenośne stanowisko do 
oceny dokładności pomiarów 
geodezyjnych, zawierające 
wielościenny reflektor 
mikrofalowy;
A –  wielościenny reflektor 

mikrofalowy,
1 – trójkątna ściana,
2 – maszt,
3 – łącznik dolny,
4 –  gwint wewnętrzny 

łącznika dolnego,
5 – bolec mocujący,
6 – spodarka geodezyjna,
7 – łącznik górny,
8 –  gwint wewnętrzny 

łącznika górnego,
9 – trzpień,
10 – reflektor elektrooptyczny,
11 –  antena odbiornika 

satelitarnego GNSS,
12 – połączenie kołkowe,
oprac. Łukasz Ortyl
b – reflektor do pomiaru 
przemieszczeń i odkształceń, 
oprac. Łukasz Ortyl

a b
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Badania nad molekularnymi 
mechanizmami uzależnień

Naukowcy z Katedry Biochemii i Neurobiologii Wydziału Inżynierii 
Materiałowej i Ceramiki w swojej pracy badawczej zajmują się problemami 
z pogranicza dyscyplin: chemii, biochemii oraz farmakologii. Odpowiada to 
obowiązującym na świecie trendom, zgodnie z którymi nauki przyrodnicze, 
a w szczególności biochemia, są pomostem łączącym zagadnienia 
z zakresu nanotechnologii, biomateriałów, chemii medycznej i biochemii.

Celem badawczym naukowców jest 
zrozumienie molekularnych mechanizmów 
uzależnień oraz ultraczuła identyfikacja 
endogennych molekuł. Wyniki tych badań 
stosowane są także w wielu dyscyplinach 
naukowych, jak m.in. inżynieria materiałowa, 
diagnostyka nowotworów, analityka.

W ramach działalności naukowej, wspólnie 
z firmą ERTEC Poland oraz zespołem 
z Politechniki Wrocławskiej, opracowywane 
są pionierskie konstrukcje nowych źródeł 
jonów do spektrometrów masowych oparte 
na niskotemperaturowej plazmie. Umożliwiają 
one szybką identyfikację narkotyków, 
co otwarło nowe możliwości współpracy 
z Poradnią Leczenia Uzależnień Szpitala 
Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera 
w Krakowie oraz Instytutem Ekspertyz 
Sądowych w Krakowie. 

Inne techniki stosowane przez 
naukowców dają możliwość wglądu 
w strukturę materiałów dla medycyny, np. 
implantów kostnych czy sztucznych naczyń 
krwionośnych, pozwalając na ocenę ich 
powierzchni i ustalenie przyczyn odrzucania 
przez organizm. 

Opracowano także niezwykle prostą 
metodę generacji metabolitów substancji 
psychoaktywnych z zastosowaniem 
mającego właściwości katalityczne 
ditlenku tytanu oraz przy użyciu procesów 
elektrochemicznych. 

Możliwość przewidywania potencjalnych 
metabolitów narkotyków może być 
wykorzystywana w tzw. toksykologii 
prewencyjnej do ratowania życia pacjentów 
zatrutych substancjami psychoaktywnymi 
dostępnymi na nielegalnym rynku. 

Mechanizmy uzależnień, wyniki eksperymentów, 
oprac. Anna Bodzoń-Kułakowska, Piotr Suder
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W ramach tych badań opracowano szereg 
materiałów stanowiących monofazową 
i kompozytową spiekaną bioceramikę 
fosforanowo-wapniową, a więc otrzymywaną 
zgodnie z typowymi procesami ceramicznymi 
obejmującymi formowanie porowatych 
i gęstych kształtek implantacyjnych oraz 
różnego rozmiaru granul, a następnie ich 
wysokotemperaturową obróbkę cieplną. 
Przedmiotem zainteresowań zespołu są 
również biomateriały wiązane chemicznie, 
stanowiące poręczne chirurgicznie, 

a więc łatwe do przygotowania i aplikacji 
w warunkach sali operacyjnej, cementy 
kostne.

Efektem prac badaczy są 23 patenty, 
w tym dwa europejskie oraz wdrożenie 
do produkcji przemysłowej pierwszych 
w Polsce preparatów implantacyjnych 
opartych na fosforanach wapnia: 
hydroksyapatycie (HAp) i fosforanie 
trójwapniowym (βTCP). Kolejne materiały 
opracowane w ramach ukończonego 
z wyróżnieniem w 2013 r. projektu 

z Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka nr POIG.01.03.01–00– 
–005/09 są w końcowej fazie badań i mają 
szansę wkrótce na komercjalizację. Zespół 
realizuje swe interdyscyplinarne badania 
we współpracy z medycznymi ośrodkami 
naukowymi, m.in. w Krakowie, Lublinie, 
Warszawie. 

Obecnie przedmiotem jego zainteresowań 
są materiały dla medycyny, w tym dla inżynierii 
tkankowej i medycyny regeneracyjnej należące 
do biomateriałów III generacji.

Za swe badania nad ceramicznymi 
preparatami do uzupełnień ubytków 
kostnych naukowcy zostali wielokrotnie 
uhonorowani nagrodą rektora AGH, 
zaś prof. Anna Ślósarczyk wyróżniona 
w IV konkursie dla kobiet wynalazców 
„Wynalazczyni 2011”. W 2013 r. Pani 
Profesor wraz z zespołem naukowców 
z Lublina zdobyła również trzy nagrody 
na Światowych Targach Wynalazczości, 
Badań Naukowych i Nowych Technik 
„Brussels Innova” w Brukseli – Grand 
Prix Europe France Inventeurs, złoty 
medal z wyróżnieniem oraz prestiżową 
nagrodę Światowej Organizacji Własności 
Intelektualnej dla kobiety wynalazcy.

W 2017 r. prof. Anna Ślósarczyk została 
uhonorowana przez Prezydenta RP 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski za wybitne zasługi dla rozwoju nauki 
polskiej oraz osiągnięcia w pracy naukowo-
badawczej. 

Ceramiczne materiały implantacyjne  
dla medycyny
Na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki zespół pod kierunkiem  
prof. dr hab. inż. Anny Ślósarczyk od lat prowadzi badania nad ceramicznymi 
materiałami implantacyjnymi dla medycyny. Obejmują one projektowanie, 
otrzymywanie, ocenę fizykochemiczną i biologiczną kościozastępczych 
preparatów dla ortopedii, chirurgii twarzoczaszki i stomatologii służących do 
uzupełniania ubytków kostnych powstałych na skutek chorób lub urazów.

Bioceramika 
fosforanowo- 
-wapniowa
fot. Anna 
Ślósarczyk,  
Aneta Zima,  
Zofia Paszkiewicz
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Zastosowanie bioceramiki HAp-βTCP w ortopedii – zabieg wykonany przez   
dr. n. med. Bogusława Bobrowskiego, fot. arch. Bogusław Bobrowski

Zastosowanie bioceramiki HAp-βTCP w ortopedii – współpraca  
z prof. dr. n. med. Jackiem Kowalczewskim, fot. arch. Jacek Kowalczewski

Zastosowanie bioceramiki HAp-βTCP w chirurgii szczękowo-twarzowej 
– zabieg wykonany przez dr. n. med. Łukasza Wysieńskiego,  
fot. arch. Łukasz Wysieński

Zastosowanie bioceramiki HAp-βTCP w chirurgii szczękowo-twarzowej,  
fot. arch. Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych WIMIC

RTG – 3 miesiące po operacji
X-ray – 3 months after operation

RTG – 3 miesiące po operacji
X-ray – 3 months after operation

RTG – 12 miesięcy po operacji
X-ray – 12 months after operation
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Materiał opracowany przez Ewę Olejnik: 
mikrostruktura SEM (a) oraz przykładowa 
wizualizacja zrekonstruowanego tomograficznie 
rozmieszczenia cząstek (12 μm × 6,8 μm × 4,9 μm),  
(b) strefy kompozytowej wzmacnianej TiC 
wytworzonej in situ w odlewie ze staliwa,  
fot. Tomasz Tokarski, Adam Kruk 

Zużycie ścierne materiałów stanowi główny 
czynnik determinujący częstotliwość wymian 
części maszyn w wielu branżach. Głównie 
dotyczy to przemysłu metalurgicznego, 
paliwowo-energetycznego i mineralnego.  

Czy obecnie można wytwarzać elementy 
maszyn, których żywotność wzrośnie dwu 
lub trzykrotnie? Oczywiście jest to możliwe, 
jeśli dysponujemy technologią, która 
umożliwia uzyskanie produktów o skokowo 
podwyższonych właściwościach użytkowych 
i mechanicznych. Co zyskujemy wydłużając 
czas pracy części maszyn? Główną korzyścią 
dla ich nabywcy jest obniżenie kosztów 
produkcji poprzez ograniczenie przestojów 
związanych z wymianą zużytych części oraz 
mniejsze nakłady na zakup ich zamienników. 
Równocześnie istotnie zostaje ograniczona 
nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych, 
emisja zanieczyszczeń, co przyczynia się do 
zrównoważonego rozwoju.

Wymienione powyżej przesłanki stały się 
główną motywacją dla rozwoju technologii 
wytwarzania ultrawysoko odpornych na 
zużycie ścierne odlewanych elementów 
maszyn i urządzeń. 

Idea technologii polega na wprowadzeniu 
do wnęki formy odlewniczej wyprasek 
zawierających substraty reakcji tworzenia 
TiC. Podczas zalewania wnęki formy 
ciekły stop inicjuje reakcję syntezy TiC 
w wyprasce, jednocześnie ją infiltrując. 
W efekcie tego procesu uzyskujemy 
w wybranym miejscu odlewu kompozyt 
o cechach cermetalu. 

Opracowaną technologię opatentowano 
na AGH, a Centrum Transferu Technologii 
AGH udzieliło na nią licencji firmie typu 
spin-off. Firma ta znalazła się również 
w portfelu spółki celowej AGH wspierającej 
tworzenie innowacyjnych przedsiębiorstw  
tj. INNOAGH. 

Dzięki podjętym działaniom nabywca 
licencji mógł testować technologię oraz 
rozwijać ją, tworząc nowe wynalazki. 

Obecnie przeprowadzone testy 
eksploatacyjne zrealizowane na 6 poziomie 
gotowości technologicznej wykazały, że odlewy 
ze strefami kompozytowymi są pięciokrotnie 
bardziej odporne na zużycie w porównaniu do 
ich komercyjnych odpowiedników wytworzonych 
ze staliwa manganowego (13% Mn). 

Należy oczekiwać, że przy takich cechach 
użytkowych produktów wytworzonych 
z użyciem opracowanej technologii wszystkie 
wymienione na wstępie korzyści są osiągalne.

Technologia wytwarzania ultrawysoko 
odpornych na zużycie ścierne odlewów
Zespół dr inż. Ewy Olejnik z Wydziału Odlewnictwa opracował podstawy 
technologii, która umożliwia wytworzenie odlewów ze strefami kompozytowymi 
o zawartości powyżej 50% objętościowych węglika tytanu (TiC). 

Prototyp miniatury rolki do młyna rolowo- 
-talerzowego z monolityczną strefą kompozytową 
wzmacnianą TiC, zaprojektowany i wytworzony 
w projekcie CERCAST nr POIR.04.01.04-00- 
-0067/15 w ramach „Działania. Badania naukowe 
i prace rozwojowe”, Program Operacyjny Inteligentny 
Rozwój 2014–2020, współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, oprac. Ewa Olejnik

a

b
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Regenerator REGMAS
System urządzeń do regeneracji 
odlewniczych mas zużytych, 
granulacji i termicznej utylizacji 
pyłów poregeneracyjnych został 
opracowany w zespole dr. hab inż. 
Rafała Dańko, prof. nadzw.

Krajowa produkcja odlewów dla przemysłu 
motoryzacyjnego, maszynowego, lotniczego, 
wojskowego, budowy maszyn wyniosła 
w roku 2015 ponad 1 mln ton. Z produkcją tą 
wiąże się powstawanie dużej ilości odpadów, 
gdyż produkcja 1 tony odlewów generuje 
około 1 tony odpadów w postaci zużytej 
masy formierskiej i rdzeniowej. Opracowany 
i wykonany w AGH w ramach projektów 
(projekt POIG 1.3.1. oraz projekt Innotech) 
zintegrowany system urządzeń, obejmuje:
 �  Uniwersalny regenerator wibracyjny 

REGMAS 1,5 – pozwalający na odzysk 
z tych odpadów piasku kwarcowego, 
ponownie wykorzystywanego 
w procesie odlewniczym lub do innych 
zastosowań. Regenerator stanowi 
rozwiązanie nowoczesne, integrujące 
w jednym obiekcie większość cech 
najlepszych, znanych rozwiązań 
światowych regeneratorów tego typu. 
Widok urządzenia o wydajności 1,5 t/h 
z pneumatycznym klasyfikatorem 
kaskadowym przeznaczonego dla 
małych i średnich odlewni, które 
w Polsce stanowią około 60% zakładów 
odlewniczych przedstawiono na zdjęciu. 
W urządzeniu zapewniono zdolność 
adaptacji jego parametrów roboczych 
oraz intensywności regeneracji do 
wymagań mas trudno regenerujących się. 
Urządzenie REGMAS 1,5 jest chronione 
patentem w Stanach Zjednoczonych 
(US9061288B2), krajach europejskich  

(EP 2689868), w Niemczech (nr 60 2013 
012 6739) oraz zgłoszeniem do UPRP  
(PL 400131 A).

 �  Granulator pyłów poregeneracyjnych – 
wytwarzanych w ilości 5-10% w stosunku 
do ilości obrabianej masy, które wymagają 
przetwarzania i utrwalenia postaciowego 
w formie granulatu eliminującego 
zagrożenia BHP z tytułu zapylenia 
podczas dalszego zagospodarowania  
i/lub deponowania na składowiskach. 
Widok opracowanego prototypu 
granulatora misowego, z układem 
automatycznego dozowania pyłów oraz 
cieczy zwilżających, przedstawiono na 
rysunku. Urządzenie jest chronione 

patentem krajowym PL 217441 B1 
udzielonym AGH. 

 �  Układ do termicznej utylizacji pyłu 
z mechanicznej regeneracji mas 
odlewniczych ze spoiwem organicznym – 
pozwalający na termiczne przetwarzanie 
pyłów o wysokiej wartości ciepła spalania 
(20-30% wartości opałowej węgla), 
połączonego z odzyskiem ciepła do celów 
technologicznych lub komunalnych.  
Urządzenie jest chronione patentem  
PL udzielonym na rzecz AGH (zgłoszenie 
nr P-407 853).

Widok regeneratora wibracyjnego REGMAS 1,5,  
fot. Jacek Siedlecki

Widok granulatora misowego, fot. Jacek Siedlecki
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W Laboratorium Technologii Przetwórstwa 
Metali Nieżelaznych we współpracy 
z ośrodkami badawczymi oraz firmami 
produkcyjnymi realizowane są badania 
w zakresie odlewania ciągłego aluminium 
oraz jego stopów. Laboratorium dysponuje 
czterema unikatowymi, zaprojektowanymi 
przez zespół badawczy stanowiskami 
do procesu ciągłego odlewania, a są 
to: stanowisko do odlewania w układzie 
poziomym (profili zarówno okrągłych, 
jak i płaskich), stanowisko do odlewania 
w dół w układzie pionowym, stanowisko do 
odlewania w górę w układzie pionowym oraz 
stanowisko do odlewania taśm pomiędzy 
obracające się cylindryczne krystalizatory 
(metodą twin roll casting).

W ramach współpracy zespołu 
badawczego Laboratorium Technologii 
Przetwórstwa Metali Nieżelaznych oraz 
firmy Adamet w ostatnim czasie opracowana 
została, przetestowana oraz wdrożona 
do produkcji technologia wytwarzania 
wyrobów ze stopów aluminium w gatunku 
EN AW-6060 oraz EN AW-6082 jako 
produktów uzyskiwanych w nowatorskim 
procesie odlewania ciągłego z układem 
elektromagnetycznej modyfikacji struktury. 
Zastosowanie technologii odlewania ciągłego 
z nowatorskim podejściem do modyfikacji 
poprzez wykorzystanie elektromagnetycznego 
układu mieszania ciekłego metalu w strefie 
przykrystalicznej oraz zastosowanie 
wydajnego układu chłodzenia pierwotnego 
z nowymi materiałami krystalizatorów 

umożliwiło intensywną, ultraszybką 
krystalizacją odlewów, a więc uzyskiwanie 
produktów o drobnoziarnistej strukturze 
krystalicznej, które poddane procesowi 
obróbki cieplnej osiągają wymagane 
własności użytkowe przy obniżonych kosztach 
ich wytwarzania. 

Na rysunku przedstawiono proces 
odlewania ciągłego wyrobów aluminiowych 
w warunkach laboratoryjnych, które pozwoliły 
na opracowanie technologii i jej transfer do 
warunków przemysłowych, a w końcowym 
efekcie wdrożenie do produkcji.  

Dodatkowo w ramach realizowanego 
w Laboratorium Technologii Przetwórstwa 
Metali Nieżelaznych projektu rozwojowego 
otrzymano prototypy nowych produktów 
w postaci rodziny blach z dodatkiem Fe, 
Si i Mn o konkurencyjnym w stosunku 
do technologii tradycyjnej układzie 
własności. Tematyka oraz istota niniejszego 
rozwiązania koncentrowała się na 
wykorzystaniu procesu ciągłego odlewania 
stopów aluminium pomiędzy cylindryczne 

Ciągłe odlewanie aluminium  
oraz stopów aluminium
W AGH została opracowana, przetestowana oraz wdrożona  
do produkcji technologia wytwarzania wyrobów ze stopów aluminium 
w gatunku EN AW-6060 oraz EN AW-6082 jako produktów uzyskiwanych 
w nowatorskim procesie odlewania ciągłego z układem  
elektromagnetycznej modyfikacji struktury.

Proces odlewania 
ciągłego profili 
aluminiowych 
w warunkach 
laboratoryjnych: 
a – płaskownik 45 × 8 mm,                                                  
b – pręt o średnicy 20 mm, 
fot. Paweł Kwaśniewski

a b
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krystalizatory (metoda twin roll casting) 
oraz dalszego ich walcowania na zimno do 
wytwarzania wyrobów o wysokim zespole 
własności użytkowych dedykowanych 
m.in. do przemysłu motoryzacyjnego, 
budowlanego bądź opakowaniowego. 
Technika ta opiera się na nowej, odmiennej 
niż konwencjonalna, technologii syntezy 
metalurgicznej taśm, uzyskiwanych poprzez 
krystalizację metalu pomiędzy obracającymi 
się cylindrycznymi krystalizatorami, gdzie 
dochodzi do dodatkowego odkształcenia 
na gorąco. Odlewane i jednocześnie 

walcowane pasmo posiada zazwyczaj 
grubość 6-12 mm i nadaje się do 
bezpośredniego walcowania na zimno, 
co pozwala na eliminację kosztownego 
procesu walcowania na gorąco pasm 
o grubościach 250-300 mm standardowo 
stosowanych w technologiach klasycznych 
wytwarzania wyrobów płaskich ze 
stopów Al. Rozpatrywane prototypy 
powstały w warunkach laboratoryjnych 
dzięki zaprojektowaniu i wykonaniu nowej 
oryginalnej linii badawczej do ciągłego 
odlewania aluminium i jego stopów między 

obracające się cylindryczne krystalizatory 
(metodą twin roll casting). Zastosowanie 
wypracowanej w ramach realizacji projektu 
technologii ciągłego odlewania pozwala 
zmniejszyć ilość operacji technologicznych 
i urządzeń niezbędnych do wytwarzania 
blach ze stopów aluminium. Przekłada 
się to na wymierne korzyści ekonomiczne 
poprzez zmniejszenie kosztów przetwórstwa 
oraz zmniejszenie kosztów inwestycji 
w infrastrukturę produkcyjną. Poniżej 
przedstawiono proces odlewania taśm 
metodą TRC w warunkach laboratoryjnych.

Widok ogólny linii TRC oraz procesu odlewania ciągłego taśm aluminiowych 
w warunkach laboratoryjnych (taśma o grubości 9 mm oraz szerokości 90 mm), 
fot. Wojciech Sciężor
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Badania obejmują technologie uzyskiwania 
odlewów ze stopów Cu-Ag w liniach 
ciągłego topienia i odlewania, obróbkę 
cieplną, przeróbkę plastyczną na zimno 
połączoną z międzyoperacyjną obróbką 
cieplną w celu wytwarzania drutów, 
mikrodrutów oraz blach o zespole bardzo 
wysokich własności mechanicznych 
i elektrycznych. Odpowiednia ilość 
i sekwencja procesów przeróbki 
plastycznej na zimno oraz obróbki cieplnej 
umożliwia uzyskanie pasmowej struktury 
kompozytowej zbudowanej z wydłużonych 
włókien Cu i Ag o nanometrycznych 
wymiarach poprzecznych. 

Stopy Cu-Ag o niskiej zawartości 
srebra, jak np. miedź srebrowa w gatunku 
CuAg,10 lub CuAg0,10 OF z uwagi na 
wysoką odporność cieplną, tribologiczną 
oraz reologiczną wykorzystywane są do 
produkcji przewodów jezdnych oraz lin 
nośnych stosowanych w trakcji kolejowej 
i tramwajowej. Przewody jezdne z miedzi 
srebrowej w gatunku CuAg0,10 w porównaniu 
z przewodami tradycyjnymi z miedzi 
elektrolitycznej, charakteryzujące się około 
czterokrotnie wyższą odpornością na 
ścieranie, zwiększoną odpornością cieplną 
o około 200°C, podwyższoną odpornością 
reologiczną i zmęczeniową przy zachowaniu 

wysokiej przewodności elektrycznej 
stosuje się obecnie w wysokoobciążalnych 
mechanicznie i prądowo sieciach trakcyjnych 
zasilanych napięciem stałym 3 kV 
o obciążeniu prądowym powyżej 2,5 kA. 
Stopy Cu-Ag o większej zawartości srebra 
poddane odpowiedniej obróbce cieplnej 
lub cieplno-mechanicznej, ze względu na 
nanometryczne elementy mikrostruktury 
uzyskują ponadstandardowo wysoki 
zespół własności wytrzymałościowych 
oraz elektrycznych, nieosiągalny obecnie 
dla innych stopów przewodowych na 
bazie miedzi. Optymalizacja parametrów 
technologicznych pozwala na uzyskanie 
drutów, mikrodrutów oraz blach ze stopów  
Cu-Ag o wytrzymałości na rozciąganie 
1000÷1500 MPa oraz bardzo wysokiej 
przewodności elektrycznej 66÷85% w skali 
IACS, wysokiej odporności reologicznej, 

Stopy miedzi ze srebrem
Od lat naukowcy z AGH prowadzą prace badawcze dotyczące opracowania 
technologii otrzymywania i przetwarzania stopów Cu-Ag (o zawartości do 
15% wag. srebra w miedzi) na wyroby znajdujące zastosowanie w branży 
elektrotechnicznej i energetycznej. 

Laboratoryjne stanowisko do badania właściwości eksploatacyjnych przewodów 
jezdnych i nakładek stykowych odbieraków prądu, fot. Artur Kawecki

Proces instalacji sieci trakcyjnej nowej generacji, fot. Artur Kawecki
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zmęczeniowej oraz długoczasowej 
stabilności termicznej do ok. 160°C. 
Druty oraz blachy ze stopów Cu-Ag 
wykorzystywane są m.in. do budowy cewek 
generatorów silnych impulsowych pól 
magnetycznych. Z drutów wykonywane 
są uzwojenia korpusów generatorów 
impulsowych wielkiej mocy, natomiast 
blachy znajdują zastosowanie w budowie 
rdzeni magnesów oporowych Bittera, 
wymagających zastosowania materiałów 
o wysokich własnościach mechanicznych 
oraz jednocześnie bardzo wysokiej 
przewodności elektrycznej i cieplnej. 
Wytworzone druty charakteryzują się 

niską wartością rezystancji resztkowej 
w temperaturze ciekłego azotu, co umożliwia 
w konstrukcji cewki elektromagnesu 
przepływ prądu elektrycznego o natężeniu 
do 20 000 A w czasie krótszym niż 0,2 s 
i generowanie bardzo silnego impulsowego 
pola magnetycznego powyżej 50 T. 

Druty ze stopów Cu-Ag mogą znaleźć 
szerokie zastosowanie w jednostkach 
naukowych i badawczych, gdzie 
prowadzone są badania podstawowe 
nad zjawiskami fizycznymi, zmiennością 
własności i zachowania materiałów 
w warunkach występowania silnego 
pola magnetycznego. Najnowszy obszar 

zastosowań wysokowytrzymałych 
i wysokoprzewodzących stopów  
Cu-Ag związany jest z wykorzystaniem 
drutów w branży elektroenergetycznej, 
w napowietrznych systemach dystrybucji 
energii elektrycznej. Prowadzone są 
badania nad przemysłową technologią 
wytwarzania odlewów oraz przetwarzania 
ich na druty o zespole własności 
mechanicznych i elektrycznych 
umożliwiających zastosowanie ich do 
budowy nowoczesnych napowietrznych 
przewodów elektroenergetycznych 
o obniżonej stratności przesyłu energii 
elektrycznej.

Widok modelu cewki oraz mikrostruktury materiałów wykorzystywanych do budowy tej cewki, fot. Artur Kawecki
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Ciągły rozwój transportu kolejowego 
i tramwajowego zarówno w Polsce jak i za 
granicami naszego kraju związany jest 
bezpośrednio z potrzebą opracowywania 
nowych rodzajów materiałów i rozwiązań 
konstrukcyjnych, których celem jest 
podniesienie niezawodności oraz użyteczności 
ww. środków transportu. W ramach tych prac 
na Wydziale Metali Nieżelaznych zostały 
podjęte badania nad opracowaniem nowego 
rodzaju nośno-przewodzącego osprzętu 

dedykowanego dla tramwajowej i kolejowej 
górnej sieci trakcyjnej. 

We współpracy z firmą KUCA powstał 
nowy materiał, technologia produkcji oraz 
finalnie wyrób o wysokim zespole własności 
użytkowych. Opracowano i wytworzono 
nowego typu elementy nośno-przewodzące 
dedykowane tramwajowej oraz kolejowej 
górnej sieci trakcyjnej. Do ich wytworzenia 
konieczne było opracowanie zupełnie 
nowego, autorskiego stopu na bazie 
mosiądzu CuZn37 z dodatkami niklu oraz 
krzemu w ilości, który poddany został 
następnie ochronie patentowej. Otrzymany 
stop w stosunku do większości obecnie 
stosowanych materiałów konstrukcyjnych 
posiada wyższe własności mechaniczno-

-elektryczne, odporność korozyjną oraz 
przewodność elektryczną. 

W kolejnym etapie badań, na podstawie 
znajomości własności docelowego materiału 
konstrukcyjnego, zaprojektowane zostały od 
podstaw nowe geometrie poszczególnych 
elementów osprzętu, których własności 
mechaniczne weryfikowane były przy pomocy 
badań numerycznych, stanowiących podstawę 
do szacowania pól naprężeń oraz miejsc 
szczególnie narażonych na uszkodzenia. 
Ostatecznym celem prowadzonych prac 
było otrzymanie elementów niezawodnych, 
łatwych w montażu oraz zapewniających 
bezpieczeństwo konstrukcji sieci jezdnej. 
Dla opracowanych nowych modeli osprzętu 
przeprowadzone zostały następnie badania 
nad nowoczesną technologią ich wytwarzania, 
która oparta została o dedykowane procesy 
ciągłego odlewania, kucia matrycowego 
z przesycaniem na wybiegu prasy oraz 
wykańczającej obróbki cieplnej. Tak 
wytworzone elementy poddano badaniom 
eksperymentalnym dotyczącym m.in. ich 
siły wyślizgu oraz rezystancji przejścia. 
W warunkach poligonowych na rzeczywistej 
sieci trakcyjnej przeprowadzono z kolei 
badania prądowe oraz termowizyjne 
nagrzewania się opracowanych elementów 
podczas normalnego ruchu pojazdów 
szynowych.

Ogół kompleksowo przeprowadzonych 
analiz teoretycznych, podjętych 
eksperymentalnych badań laboratoryjnych 
oraz ich weryfikacja w warunkach 
rzeczywistych pozwoliły na wytworzenie 
i skomercjalizowanie w zakładzie KUCA 
nowego typu osprzętu cechującego się 
wysokim zespołem własności użytkowych, 
oczekiwanych od właścicieli infrastruktury 
tramwajowej i kolejowej. 

Nowoczesny nośno-przewodzący osprzęt 
tramwajowej i kolejowej sieci trakcyjnej
Naukowcy z AGH prowadzili badania 
nad opracowaniem nowego rodzaju 
nośno-przewodzącego osprzętu 
dedykowanego dla tramwajowej 
i kolejowej górnej sieci trakcyjnej.

Przykładowe elementy nośno-przewodzące osprzętu tramwajowej i kolejowej sieci trakcyjnej wykonane 
z nowego rodzaju stopu na CuZn37Ni1Si0,5, fot. Grzegorz Kiesiewicz
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Optymalizacja parametrów wierceń
W AGH realizowano prace dotyczące optymalizacji parametrów wierceń, 
w tym dobór technologii wiercenia, narzędzi, płynów wiertniczych 
i cementownia otworów pionowych i horyzontalnych dla eksploatacji złóż 
gazu łupkowego, a także prowadzono prace nad projektowaniem urządzeń 
wiertniczych do wierceń pozaziemskich.

W latach 2013–2017 Katedra Wiertnictwa 
i Geoinżynierii realizowała w konsorcjum 
z firmą Polskie Górnictwo Naftowe 
i Gazownictwo, z Instytutem Nafty i Gazu 
oraz Politechniką Warszawską projekt 
w ramach programu Blue Gas – Polski Gaz 
Łupkowy pt. „Optymalizacja parametrów 
wierceń, w tym dobór technologii 
wiercenia, narzędzi, płynów wiertniczych 
i cementownia otworów pionowych 
i horyzontalnych dla eksploatacji złóż gazu 
łupkowego” – OPTIDRILLTEC.

Głównym celem prac było opracowanie 
technologii wiercenia pozwalającej na 
maksymalne obniżenie kosztów wykonania 
otworu wiertniczego, przy jednoczesnym 
zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa 
procesu wiercenia, jak i ochrony środowiska. 

Proces wiercenia w skorupie ziemskiej 
może być przeprowadzony przy użyciu 
różnych metod urabiania (mechanicznego, 
chemicznego, hydraulicznego, termicznego 
i innych). Na obecnym poziomie 
zaawansowania technicznego do urabiania 
skały możliwe jest także wykorzystanie: 
plazmy, impulsów elektrycznych, metod 
urabiania hydraulicznego, metod strzałowych 
czy innych metod wykorzystujących materiały 
wybuchowe. Ze względu na wysokie zużycie 
energii oraz w niektórych przypadkach brak 
pełnej kontroli procesu urabiania, metody 
te nie mogą być traktowane jako optymalne 
w procesie wiercenia otworów w łupkach 
gazonośnych. Na podstawie wieloletniego 
doświadczenia i badań przeprowadzanych 

na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu 
AGH w Krakowie, jak również praktyk 
stosowanych w przemyśle w innych krajach, 
na obecnym poziomie zaawansowania 
technicznego, wiercenie obrotowe 
z wykorzystaniem napędu górnego top 
drive oraz napędu wgłębnego (PDM motors, 
turbine motors, electric well-drilling units) 
uznawane jest za metodę optymalną. 
Poprzez modernizację i optymalizację 
tej metody, koszt wiercenia otworu może 
zostać zmniejszony w porównaniu do innych 
stosowanych obecnie technologii. Według 
autorów projektu cel ten może zostać 
zrealizowany poprzez:
 �   zaprojektowanie i optymalizację 

konstrukcji otworów wiertniczych 
wierconych w celu udostępnienia gazu 
z łupków dla specyficznych warunków 
występujących w basenie pomorskim, 
podlaskim i lubelskim;

 �  praktyczne zastosowanie nowo 
opracowanej technologii zaczynów 
cementowych;

 �  dobór i optymalizację narzędzi 
wiertniczych, przewodów wiertniczych 
wykorzystywanych do wiercenia 
odcinków prostoliniowych, jak 
i krzywoliniowych oraz optymalizację 
technologii procesu wiercenia;

 �  modyfikację technologii płynów 
wiertniczych;

 �  dobór i modyfikację urządzeń 
wiertniczych oraz systemów 
zagłowiczenia;

 �  optymalizację operacji wiercenia, 
jak i likwidowania otworu w celu 
zmniejszenia kosztów wiercenia otworu. 
W ramach rozwijającej się w Katedrze 

Wiertnictwa i Geoinżynierii działalności 
związanej z projektowaniem urządzeń 
wiertniczych do wierceń pozaziemskich 
zrealizowano dwa projekty badawcze. 
Jeden o nazwie „Opracowanie modelu 
automatycznej wiertnicy rdzeniowej 
do pracy w ekstremalnych warunkach, 
w szczególności w środowisku kosmicznym” 
(finansowany z Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju w ramach Programu 

Mobilna wiertnica podczas testów,  
fot. Wojciech Teper
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Badań Stosowanych). Projekt realizowany 
był w konsorcjum z Centrum Badań 
Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk 
(lider projektu) oraz z Wydziałem Inżynierii 
Mechanicznej i Robotyki AGH – Katedrą 
Robotyki i Mechatroniki (partner projektu). 
Celem badań było opracowanie, wykonanie 
i przetestowanie modelu laboratoryjnego 
automatycznej wiertnicy rdzeniowej. 
Specyficzne wymagania związane 

z dostępną mocą i masą, jak również pracą 
w próżni, sprawiają, że proponowane 
zadanie jest z jednej strony zadaniem 
trudnym i wymagającym, a z drugiej 
mogącym stanowić niszę rynkową. 
Proponowany projekt ma szczególne 
znaczenie w kontekście akcesji Polski do 
Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Drugi z projektów związany z wierceniami 
pozaziemskimi nosił nazwę „Ultralekka 
wiertnica do eksploracji przestrzeni 
kosmicznej” (finansowany przez 
Europejską Agencję Kosmiczną w ramach 

programu Plan dla Europejskich Państw 
Współpracujących). Wydział Wiertnictwa, 
Nafty i Gazu AGH – Katedra Wiertnictwa 
i Geoinżynierii była głównym wykonawcą, 
a partnerem projektu – Centrum Badań 
Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.

Celem badań było opracowanie 
i demonstracja modelu laboratoryjnego 
ultralekkiego urządzenia zdolnego do 
pobrania rdzeni regolitu / skał planet 
i małych ciał układu słonecznego 
(np. satelity, asteroidy) w warunkach 
mikrograwitacji i próżni. 

Moduł wiertniczy podczas testów w komorze próżniowej, fot. Wojciech Teper
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Zintegrowany model inżynierii złożowej  
do eksploatacji złóż gazu w łupkach

W ramach programu IRES2 
naukowcy opracowali 
efektywne nowe narzędzia do 
modelowania przepływu gazu 
w niekonwencjonalnych złożach 
gazu ziemnego.

W latach 2013–2017 Katedra Inżynierii 
Gazowniczej realizowała w konsorcjum 
z firmami: LOTOS Petrobaltic, Orlen 
Upstream, Polskie Górnictwo Naftowe 
i Gazownictwo, a także z Instytutem Nafty 
i Gazu oraz Politechniką Warszawską projekt 
„Zintegrowany model inżynierii złożowej 
do eksploatacji złóż gazu w łupkach” (ang. 
Integrated Reservoir Exploration & Gas 
Extraction System for Shale Gas – IRES2).

Projekt badawczy IRES2 polegał 
na stworzeniu nowych, efektywnych 
narzędzi do modelowania przepływu gazu 
w niekonwencjonalnych złożach gazu 
ziemnego. W ramach projektu opracowano 
nowy monitoring in situ złóż gazu ziemnego 
oparty na technologii spektroskopii Ramana 
oraz technologii fiber optic. Technologia 
ta pozwala na szybkie określenie składu 
gazu ziemnego z formacji łupkowych bez 
konieczności poboru próbek i transportu 
do laboratorium PVT. Dane uzyskane za 

pomocą tej technologii były pomocne do 
budowy klasycznych modeli numerycznych 
badanych struktur geologicznych. 

Nowatorstwo zastosowanego podejścia 
polegało na wykorzystaniu matematycznych 
metod rozwiązywania problemu odwrotnego 
wraz ze statystyczną analizą wiarygodności 
hipotez. Zbudowane modele numeryczne 
struktur posłużyły do symulacyjnych 
eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu.  
Ze względu na specyfikę złóż 
niekonwencjonalnych, która wymaga 
nowych narzędzi do modelowania i analizy 
procesu eksploatacji i zarządzania 
złożem opracowano metodykę tworzenia 
szybkich i dokładnych modeli zastępczych 
ułatwiających analizę niepewności i procesy 
decyzyjne. Zastosowano elementy modeli 
statystycznych oraz logiki rozmytej, a także 
opracowano jednootworowy model zastępczy 
(SRM Model), który pozwolił na realizację 
dużej ilości wariantów symulacji w krótkim 
czasie. Ponadto opracowany został model 
oddziaływania skał i płynów oraz oceny 
zasięgu wtłaczanego płynu szczelinującego 
oraz możliwości zatrzymania płynu w złożu 
na skutek reakcji ze skałą i oddziaływań 
kapilarnych. Zbudowane modele numeryczne 
złóż, modele symulacyjne eksploatacji (SRM Model) oraz model reakcji płynu 

szczelinującego pozwoliły na opracowanie 
efektywnej procedury modelowania oceny 
końcowego wydobycia zasobów EUR  
(ang. Estimated Ultimate Recovery).

Spektrometr Ramana i układ do badań próbek gazu 
ziemnego, fot. Szymon Kuczyński

Przygotowanie do 
zapuszczenia sondy Ramana,  
fot. Szymon Kuczyński
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Podejmowane tematy badawcze 
są ściśle skorelowane z kierunkami 
kształcenia realizowanymi na wydziale 
oraz profilami badawczymi katedr. Cechą 
charakterystyczną zespołów badawczych 
jest interdyscyplinarność, łącząca wąskie 
dyscypliny zainteresowań naukowych 
pracowników Wydziału Zarządzania, 
a zarazem ich ogólne przygotowanie 
techniczne, ekonomiczne i humanistyczne. 

Wielu pracowników wydziału pełni rolę 
ekspertów w światowych organizacjach. 
Doradcą Komisji Europejskiej (KE) 
w programie Horyzont 2020 (w obszarze V) 
jest dr hab. Joanna Kulczycka, prof. nadzw. 
Ekspertem KE w programach: H2020- 
-SMEINST-1, H2020-SMEINST-2, H2020- 
-FTIPilot, H2020-DRS, H2020-WATER- 
-One Stage, H2020-SC5-TwoStage-Second 
Stage, H2020-DRS jest dr Anna Dubel, która 
jest także członkiem „Comunity of Users” 
powołanej przez KE. Dr hab. inż. Bogusław 
Bieda w 2013 r. był ekspertem w programie 
Horyzont 2020 (Energy-CHP).

Członkami zespołów redakcyjnych 
ważnych zagranicznych czasopism są m.in. 
prof. dr hab. inż. Henryk Gurgul (Central 
European Journal of Operation Research, 
Managing Global Transition, Management). 
Ponadto prof. dr hab. inż. Tadeusz Sawik 
jest członkiem rady redakcyjnej International 
Journal of Production Research i jest 

przedstawicielem polskiej nauki w tym 
flagowym periodyku z zakresu inżynierii 
produkcji (wydawanym od 55 lat przez Taylor 
& Francis w Wielkiej Brytanii). Profesor jest 
także w redakcji Manufacturing Modelling for 
Management and Control oraz International 
Journal of Business Analytics (IGI Global). 
Redaktorem naczelnym ukraińskiego 
Bezpieczeństwa Informacyjnego jest prof. dr 
hab. inż. Oleksandr Petrow. Dr hab. Dagmara 
Lewicka, prof. nadzw. jest członkiem redakcji 
China USA Bussiness Review.

Pozycja naukowa wydziału potwierdzona 
jest indywidualnymi osiągnięciami 
pracowników poprzez prestiżowe wyróżnienia. 
Jednym z najważniejszych jest wyróżnienie 
prof. Tadeusza Sawika jako autora dwóch 
tzw. highly cited papers (T. Sawik: Selection 
of resilient supply portfolio under disruption 
risks. Omega. The International Journal of 
Management Science, 2013, vol. 41,  
pp. 259-269 oraz T. Sawik: Joint supplier 
selection and scheduling of customer orders 
under disruption risks: Single vs. dual 
sourcing. Omega. The International Journal  
of Management Science, 2014, vol. 43,  
pp. 83-95) z elitarnej listy Essential Science 
Indicators Database of Thomson Reuters, 
obejmującej zaledwie 1% prac najlepszych 
i najważniejszych dla rozwoju danej 
dyscypliny naukowej. Prace sklasyfikowano 
w dziedzinie Economics & Business (Web 
of Science TM Core Collection). Polscy 
naukowcy są autorami lub współautorami 
tylko pięciu highly cited papers z tej 
dziedziny, w tym dwie to prace z Wydziału 
Zarządzania AGH. W pracy Selection of 
optimal countermeasure portfolio in IT 
security planning. Decision Support Systems, 
vol. 55, prof. Tadeusz Sawik zaproponował 
nowe podejście do doboru zabezpieczeń 

systemowych i zarządzania ryzykiem 
w systemach informatycznych. Podejście 
to zostało wybrane przez Department of 
Information Management University in Taipei 
jako wzorcowe z zakresu cybersecurity 
management. W 2013 r. w rankingu 
International Journal of Production Research 
Profesor został sklasyfikowany na 17 pozycji 
na świecie za okres 1985–2010 i na 4 miejscu 
w latach 2006–2010.

Z kolei badania naukowe prof. Henryka 
Gurgula w ostatnich latach koncentrowały 
się wokół bardzo istotnej problematyki 
dotyczącej nietypowych, słabo zbadanych 
w literaturze światowej czynników wzrostu 
gospodarczego, takich jak wolność polityczna 
i ekonomiczna, globalizacja, nierówności 
społeczne i regionalne. Projekty badań 
naukowych Profesora są zawsze wysoko 
oceniane przez Narodowe Centrum Nauki, 
czego dowodem jest zajęcie pierwszej pozycji 
na liście rankingowej w panelu HS4 wśród 
165 zgłoszonych projektów w konkursie 
OPUS 10. Prof. Henryk Gurgul został 
wyróżniony w 2015 r. za wieloletnią współpracę 
naukową najwyższym odznaczeniem Karl-
Franzens-Universität w Grazu – Medal of 
Honor. To wyróżnienie otrzymał w 40-letnim 
okresie istnienia odznaczenia tylko laureat 
Nagrody Nobla Reinhard Selten. 

Młodzi pracownicy zostali laureatami 
programu „Top 500 Innovators – Science, 
Management, Commercialization” 
realizowanego przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, w ramach 
którego odbyli staże na Uniwersytecie 
Stanforda (dr inż. Dominik Kowal) oraz na 
Uniwersytecie Kalifornijskim (dr inż. Bartosz 
Sawik). Ponadto Fundacja na Rzecz Nauki 
Polskiej dwukrotnie przyznała dr. Łukaszowi 
Lachowi stypendium START. 

Badania naukowe Wydziału Zarządzania 

Zarządzanie, inżynieria 
zarządzania, inżynieria produkcji, 
informatyka, badania operacyjne, 
ekonomia i ekonometria to 
główne obszary zainteresowań 
pracowników naukowych Wydziału 
Zarządzania na przestrzeni 
ostatnich lat.
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Ekonomiczne sorbenty ditlenku siarki 

W AGH opracowano metodę syntezy zeolitów z popiołów lotnych, 
opartą o analizę szeregu czynników wpływających na produkt finalny. 
Wyprodukowane materiały mogą z powodzeniem być stosowane jako 
ekonomicznie i ekologicznie uzasadnione sorbenty ditlenku siarki.

Ochrona środowiska, a w szczególności 
działania mające na celu ograniczenie 
emisji szkodliwych substancji z gazów 
spalinowych są jednym z priorytetów obecnie 
prowadzonej polityki Unii Europejskiej, które 
wpisują się w ogólnoświatowy proekologiczny 
trend. Zeolity ze względu na swoją 
charakterystyczną strukturę mogą służyć 
jako sorbenty do wychwytu zanieczyszczeń 
gazowych. Jedną z możliwości wytwarzania 
materiałów zeolitowych jest ich synteza 
z użyciem popiołu lotnego jako substratu. 
W taki sposób uzyskany materiał może być 
stosowany jako adsorbent ditlenku siarki.

Działania grupy badawczej z Katedry 
Chemii Węgla i Nauk o Środowisku, w skład 
której wchodzą dr hab. Katarzyna Zarębska, 
prof. nadzw., dr inż. Paweł Baran, mgr inż. 
Natalia Czuma, pozwoliły na opracowanie 
odpowiedniej metody syntezy zeolitów 
z popiołów lotnych, oparte o analizę 
szeregu czynników wpływających na 
produkt finalny. Wyprodukowane materiały 
mogą z powodzeniem być stosowane jako 
ekonomicznie i ekologicznie uzasadnione 
sorbenty ditlenku siarki. 

Wykorzystanie materiału odpadowego do 
syntezy sorbentów zanieczyszczeń gazowych 

pozwoli na zagospodarowanie popiołu lotnego 
jako substratu, co z jednej strony umożliwi 
przedstawienie alternatywnej metody utylizacji 
odpadu, a z drugiej stanowi niskobudżetowe 
źródło uzyskania produktu do syntezy 
sorbentów. Ważną cechą otrzymywanych 
materiałów jest ich zdolność do regeneracji. 
Istotnym aspektem jest skupienie się na 
możliwości aplikacji materiałów w mniejszych 
instalacjach, które w związku z planowanymi 
w przyszłości ograniczeniami emisji 
szkodliwych substancji do atmosfery będą 
poszukiwały alternatywnych pod kątem 
ekonomicznym sorbentów. 

Przykładowa mikrofotografia SEM materiału zeolitowego 
syntezowanego z popiołu lotnego (zeolit Na-A), fot. Natalia Czuma

Przykładowa mikrofotografia SEM materiału zeolitowego syntezowanego z popiołu lotnego 
(zeolit Na-X), fot. Natalia Czuma
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Instalacja demonstracyjna do usuwania 
rtęci ze spalin została zrealizowana 
w ramach projektu CoalGas finansowanego 
przez European Institute of Technology 
za pośrednictwem Węzła Wiedzy KIC 
(Knowledge and Innovation Community) 
w ramach działalności KIC InnoEnergy 
oraz kolokacji CC Poland Plus. Partnerem 
projektu była Akademia Górniczo-Hutnicza, 
a także TAURON Wytwarzanie i PROMONT 
(prof. Janusz Gołaś, prof. Andrzej Strugała, 
prof. Leszek Czepirski, dr inż. Piotr 
Burmistrz, dr inż. Krzysztof Kogut).

Instalacja demonstracyjna do 
monitorowania i redukcji emisji rtęci ze 
spalania węgla w kotłach pyłowych została 
zbudowana na terenie Elektrowni Łaziska 
(TAURON Wytwarzanie). Instalacja ta zasilana 
jest rzeczywistymi spalinami opuszczającymi 
kocioł bloku nr 12 wyposażonego w instalację 
SCR. W skład instalacji wchodzą: trójstrefowy 
elektrofiltr, zbiornik pylistego sorbentu, 

układ dozujący sorbent umożliwiający jego 
kontrolowaną iniekcję do spalin w ilości od 
0,07 do 6,67 g/mn3 spalin, filtr tkaninowy, 
wentylator ciągu zapewniającego przepływ 
spalin w zakresie od 3000 do 7500 mn3/h. 
Instalacja wyposażona jest w aparaturę 
kontrolno-pomiarową umożliwiającą 
prowadzenie pomiarów temperatury, 
ciśnienia, przepływu i składu spalin, w tym 
rtęci za pomocą automatycznego analizatora 
TEKRAN 3300. Ponadto konstrukcja i mobilne 
wyposażenie instalacji umożliwiają pomiar 
rtęci i jej specjacji oraz zapylenia w dowolnych 
jej punktach. Instalacja ta może zostać 
wykorzystana również do całego szeregu 

innych badań ze względu na swój uniwersalny 
charakter i wiarygodne odwzorowanie 
praktycznie wszystkich operacji oczyszczania 
spalin stosowanych przez energetykę 
zawodową. Na instalacji prowadzone są 
kompleksowe badania, których celem są:
 �  wybór najefektywniejszego sorbentu  

do usuwania rtęci ze spalin,
 �  określenie optymalnych warunków 

procesu iniekcji sorbentu do spalin 
(optymalna dawka sorbentu, miejsce 
jego dozowania do spalin),

 �  wpływ warunków surowcowych 
i technologicznych na skuteczność 
usuwania rtęci ze spalin,

 �  potwierdzenie skuteczności 
i niezawodności zaproponowanej 
technologii usuwania rtęci w wyniku 
iniekcji pylistego sorbentu do spalin.

Instalacja demonstracyjna do  
usuwania rtęci ze spalin
W ramach projektu CoalGas 
naukowcy opracowali instalację 
demonstracyjną do monitorowania 
i redukcji emisji rtęci ze spalania 
węgla w kotłach pyłowych.

Fotagrafie 
przedstawiają:
a – przenośny 
układ do analizy 
zawartości rtęci 
w fazie gazowej, 
fot. Jerzy Górecki
b – widok 
instalacji od 
strony elektrofiltru, 
fot. Jerzy Górecki

Schemat 
technologiczny 
instalacji 
demonstracyjnej 
oraz jej 
połączenie 
z ciągiem 
oczyszczania 
spalin,
oprac. Krzysztof 
Kogut

a b
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Inżynieria stanów elektronowych nowym narzędziem 
w projektowaniu ogniw litowych i sodowych

Elektronowy model procesu 
interkalacji opracowany przez 
prof. dr hab. inż. Janinę 
Molendę pozwala przewidywać 
i projektować właściwości użytkowe 
interkalowanych materiałów 
elektrodowych dla odwracalnych 
ogniw litowych i sodowych.

Prof. Janina Molenda od wielu lat 
prowadzi badania nad opracowaniem 
funkcjonalnych materiałów dla ogniw litowych 
i sodowych typu Li-ion i Na-ion batteries. 
W zaproponowanym modelu zmiana siły 
elektromotorycznej ogniwa Li/Li+/LixMO2 
(M = Mn, Fe, Co, Ni), dla którego potencjał 
anody jest stały (stała koncentracja jonów litu 
w elektrolicie), odpowiada zmianie potencjału 
chemicznego elektronów (zmianie położenia 
poziomu Fermiego) w materiale katodowym.  

Zmiana potencjału chemicznego 
jonów litu w interkalowanej strukturze jest 
niewielka, rzędu kBT (kBT w temperaturze 
pokojowej wynosi ~ 0,025 eV) i jest znacznie 
mniejsza od zmiany potencjału chemicznego 
elektronów, która może być rzędu szerokości 
pasma tj. 1 eV i więcej. Wprowadzane do 
materiału katodowego w procesie interkalacji 

elektrony (wraz z równoważną ilością jonów 
litu) zajmują dostępne stany elektronowe przy 
poziomie Fermiego i podnoszą go w sposób 
zależny od funkcji gęstości stanów. Wysoka 
gęstość stanów przy poziomie Fermiego 
w materiale katodowym prowadzi do słabej, 
korzystnej z punktu aplikacyjnego zależności 
zmian potencjału katody ze składem xLi, 
natomiast istnienie nieciągłej funkcji gęstości 
stanów prowadzi do schodkowego charakteru 
krzywej rozładowania, niekorzystnego 
z punktu aplikacyjnego. Dodatkowo lokalizacja 
stanów elektronowych towarzysząca nieciągłej 
funkcji gęstości stanów stanowi ograniczenie 
kinetyczne procesu interkalacji litu, co obniża 
gęstość prądu czerpanego z ogniwa i nie 

pozwala wykorzystać teoretycznej pojemności 
materiału katodowego.

Zaproponowana przez prof. Janinę Molendę 
metoda badań potencjału związku LixMO2 
poprzez pomiar siły elektromotorycznej ogniwa 
Li/Li+/LixMO2 jest doskonałym narzędziem 
eksperymentalnym fizyki ciała stałego, pozwa-
lającym na bezpośrednią obserwację zmian 
położenia poziomu Fermiego w tych układach 
w funkcji zawartości litu. W ramach grantu 
Maestro (2016) „Nowe narzędzie w projekto-
waniu funkcjonalnych materiałów dla ogniw 
typu Li-ion” jednoznacznie udokumentowano, 
iż szeroko dyskutowany w literaturze światowej 
schodkowy charakter krzywej rozładowania 
w układzie NaxCoO2-y, sugerowany jako wynik 
uporządkowania w podsieci sodu ma naturę 
stricte elektronową, wynikającą z anomalnej 
wypikowanej gęstości stanów przy poziomie 
Fermiego, wywołanej niestechiometrią tlenową. 
Odkrycie to ma charakter uniwersalny i posiada 
ogromne znaczenie dla projektowania  
i poszukiwania nowych materiałów 
elektrodowych dla ogniw Li-ion i Na-ion.

Gęstość stanów, zmiana położenia poziomu 
Fermiego i krzywa rozładowania ogniwa  
Na/Na+/NaxCoO2-y, oprac. Janina Molenda

Laboratoria ogniw litowych i sodowych w Katedrze Energetyki Wodorowej i w Centrum Energetyki AGH,  
fot. Kamil Kukla
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Na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej 
opracowana została technologia 
nieinwazyjnego obrazowania rozkładu 
pierwiastków w warstwach dzieł malarskich 
z wykorzystaniem promieniowania 
rentgenowskiego (analiza fluorescencyjna 
z wykorzystaniem pozycjoczułego detektora 
promieniowania X z gazowymi powielaczami 

elektronów i specjalizowanymi układami 
scalonymi). Badania mogą doprowadzić m.in. 
do ostatecznego ustalenia oryginalnego tła 
„Damy z gronostajem”. Prace te prowadzono 
w ramach III konkursu Programu Badań 
Stosowanych z Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju (lider: Wydział Fizyki i Informatyki 
Stosowanej, partner: Muzeum Narodowe 
w Krakowie). 

Naukowcy skoncentrowali się również 
m.in. na chorobach siatkówki, które 
prowadzą do degeneracji komórek 
światłoczułych. Pracują oni nad 
elektronicznymi protezami, w których 
obraz z kamery przetwarzany jest na 
impulsy elektryczne wysyłane do nerwów 
siatkówki i dalej do mózgu. Badacze 

z AGH przygotowali elektroniczne układy 
scalone, które – jako jedyne na świecie 
– pozwalają na stymulację komórek 
nerwowych za pomocą zdefiniowanych 
sekwencji impulsów i na rejestrację reakcji 
komórek na pobudzenie. We współpracy 
z neurobiologami z Uniwersytetu Stanforda 
udało im się odtworzyć w komórkach 
siatkówki oka makaka naturalną aktywność 
identyczną z aktywnością w zdrowej 
siatkówce. Otwiera to perspektywy budowy 
kolejnych generacji protez dla niewidzących, 
oferujących sztuczne widzenie wysokiej 
jakości – z szybkimi zmianami obrazu 
i koloru. Badania te były finansowane 
z grantu Narodowego Centrum Nauki 
w konkursie HARMONIA 4. 

Detektory z AGH odkrywają tajemnice dzieł 
sztuki oraz pozwalają budować „protezy oczu”  
Doświadczenie naukowców 
z AGH w konstrukcji najbardziej 
zaawansowanych detektorów 
z elektroniką przetwarzania danych 
dla rozpadów pojedynczych cząstek 
w CERN zostało wykorzystane 
w ochronie dziedzictwa oraz 
w ochronie zdrowia.

Specjalnie namalowany obraz (ilustracja 
po lewej), na którym zamalowano tło 
(reszta obrazka). Obok czarno- 
-białe zdjęcie rentgenowskie obrazu 
z zamalowanym tłem, ukazujące 
jego ukryte szczegóły, oprac. Tomasz 
Fiutowski, Bartosz Mindur
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Mobilne pomiary stężeń pyłów zawieszonych 

Głównym celem badań było oszacowanie rozkładu przestrzennego stężeń 
atmosferycznych zanieczyszczeń pyłowych klasy PM10 na obszarze 
województwa małopolskiego oraz Górnego Śląska, przy użyciu mobilnych 
platform pomiarowych wykorzystujących mierniki zanieczyszczenia 
powietrza udostępnione przez stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy.

W badaniach takich pyłów mobilne pyłomierze 
zapewniające wysoką rozdzielczość czasową 
pomiarów stosowało dotychczas jedynie 
kilka zespołów badawczych na świecie. 
W Polsce ta nowatorska metodologia została 
zastosowana po raz pierwszy.

Wykonano 10 kampanii pomiarowych, 
których rezultaty (przykład zamieszczony 
na rysunku poniżej) uzupełniono analizami 
warunków meteorologicznych (Instytut 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej) oraz  
przebiegów czasowych i dynamiki stężeń 

zanieczyszczeń (Wojewódzkie Inspektoraty 
Ochrony Środowiska).

Metodologia ta pozwoliła z niespotykaną 
dotąd rozdzielczością określić poziomy 
zanieczyszczenia pyłami frakcji PM10 
i identyfikację wielu tzw. hot-spotów, a nawet 
wytypowanie grupy kilku budynków będących 
prawdopodobnym źródłem bardzo wysokich 
lokalnych poziomów zapylenia. 

Poza tym zaobserwowano również w kilku 
przypadkach wyraźnie podwyższone stężenia 
pyłów emitowanych przez samochody 

wyposażone w przestarzałe i zużyte jednostki 
napędowe – najczęściej silniki Diesla, jednak 
również i zużyte silniki benzynowe.

Na Górnym Śląsku obszarami o znacznie 
podwyższonych stężeniach PM10 okazały 
się być centra Zabrza, Gliwic i Rybnika.  
Na Podhalu zaobserwowano silną zależność 
zapylenia od wysokości nad poziomem 
morza: zakres rejestrowanych stężeń PM10 
wynosił od 0 do 300 µg/m3 w zależności 
od wysokości, przy czym stężenie na stacji 
WIOŚ na Równi Krupowej wynosiło  
ok. 80 µg/m3. Pomiary prowadzone 
w aglomeracji krakowskiej pokazały 
większe stężenia PM10 w miejscowościach 
okalających Kraków niż w samym jego 
centrum. Rekordowo wysokie stężenie 
PM10 przekraczało 2000 µg/m3.

Stężenia pyłu zawieszonego PM10 obserwowane w trakcie kampanii 
pomiarowej prowadzonej w dniach 16-17.12.2015. Skala kolorystyczna 
zgodna ze stosowaną przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), 
oprac. Michał Gałkowski, Jakub Bartyzel

Interpolacja przestrzenna stężenia PM10 w aglomeracji krakowskiej na 
podstawie wyników pomiarów przeprowadzonych w nocy z 6 na 7 kwietnia 2016. 
Zastosowana metoda: IDW (Inverse Distance Weighting). Skala kolorystyczna 
zgodna ze stosowaną przez GIOŚ, oprac. Michał Gałkowski, Jakub Bartyzel
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Do podstawowych zagadnień badanych 
w eksperymentach na RHIC należą 
własności plazmy kwarkowo-gluonowej 
(QGP) oraz natura spinu protonu. Istnienie 
QGP zostało potwierdzone doświadczalnie 
niedługo po uruchomieniu akceleratora 
w roku 2000. Przypuszcza się, że ten stan 
materii występował w pierwszych ułamkach 
sekundy po Wielkim Wybuchu, kiedy gęstość 
energii i temperatura były porównywalne 
z osiąganymi w RHIC.

WFiIS zainicjował w eksperymencie 
STAR badania tzw. procesów dyfrakcyjnych, 
począwszy od instalacji w 2014 r. nowych 
detektorów do pomiaru rozproszonych pod 
bardzo małymi kątami protonów, poprzez 
przygotowanie trygerów oraz analizę danych. 
Jednym z ciekawych pomiarów wykonanych 
ostatnio w eksperymencie STAR jest 
pomiar siły oddziaływania pomiędzy 
antyprotonami. Duża liczba antyprotonów 
produkowana w zderzeniach jąder złota 
pozwala na badanie oddziaływań silnych 
pomiędzy antycząstkami. Zmierzono po 
raz pierwszy dla antyprotonów kluczowe 

parametry opisujące oddziaływania silne: 
długość rozpraszania oraz efektywny 
zasięg oddziaływania. Informacje na temat 
zależności siły oddziaływania od odległości 
uzyskano poprzez analizę korelacji między 
antyprotonami w przestrzeni pędów. Jest to 
pierwszy bezpośredni pomiar zasięgu i siły 
oddziaływania silnego między antyprotonami 
– publikacja w prestiżowym magazynie 
Nature 527 (2015), 345-348.

We Współpracy STAR uczestniczą  
54 instytucje z dziewięciu państw, głównie 
z USA i Chin, a udział WFiIS finansowany 
jest przez Narodowe Centrum Nauki. 
W latach 2015–2017 pracownicy WFiIS 
prezentowali w imieniu Współpracy STAR 
ustne referaty na 10 międzynarodowych 
konferencjach. W 2016 r. WFiIS organizował 
również na AGH tzw. STAR Regional 
Meeting. Efektem prowadzonych przez 
pracowników i doktorantów z WFiIS badań 
w ramach eksperymentu  STAR do końca 
2017 r. były m.in. 22 prace w Physical 
Review Letters i dwie w Nature.

Pierwszy bezpośredni pomiar zasięgu i siły 
oddziaływania silnego między 
antyprotonami

Naukowcy z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej (WFiIS) uczestniczą 
w eksperymencie STAR na akceleratorze Relativistic Heavy Ion Collider 
(RHIC) w Brookhaven National Laboratory w Stanach Zjednoczonych. 
Zderzane tam są przeciwbieżne wiązki (spolaryzowanych) protonów lub 
ciężkich jonów.

W eksperymencie STAR identyfikacja antyprotonów 
odbywa się w oparciu o tzw. metodę m^2., oprac. 
STAR Collaboration Nature 527 (2015), 345-348

Z wykonanych pomiarów wynika, że siła 
oddziaływania pomiędzy antyprotonami jest 
dokładnie taka sama jak pomiędzy protonami 
w jądrach atomowych, oprac. BNL Press Office
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Badania naukowe Wydziału  
Matematyki Stosowanej

Naukowcy z Wydziału Matematyki 
Stosowanej (WMS) prowadzili prace 
w kilku kierunkach badawczych. 
Jednym z ciekawych tematów na 
pograniczu fizyki i matematyki są 
równania Newtona, które stanowią 
zwięzły i elegancki opis dynamiki 
ciał niebieskich.

Zaskakujący jest fakt, że ich rozwiązania 
mogą wykazywać bardzo chaotyczne 
właściwości. Co więcej, istnieje hipoteza 
mówiąca, iż rozwiązania, które posiadają 
stabilne własności, mogą je utracić pod 
wpływem dowolnie małych zaburzeń. 
Przykładowym problemem tej natury jest 
stabilność układu słonecznego. Mimo wielu 
lat intensywnych badań nadal nie znaleziono 
odpowiedzi na fundamentalne pytanie, 
czy nie może ona być zniszczona pod 
wpływem drobnych perturbacji. W obrębie 
zainteresowań badawczych pracowników 
WMS znalazło się zjawisko braku stabilności, 
zwane dyfuzją Arnolda, w układzie Słońce – 
Jowisz. Udało się wykazać, że ruchy komet 
w tym układzie pod wpływem dowolnie 
drobnych perturbacji mogą zmieniać swoje 
z pozoru stabilne właściwości, prowadząc do 
chaotycznych zachowań. 

Kolejnym frontem badań opartym 
o geometryczną teorię równań 
różniczkowych jest poszukiwanie 
całkowalnych układów nieliniowych równań 
cząstkowych zależnych od wielu zmiennych 
przestrzennych. Nadmienić warto, iż 
burzliwy rozwój teorii układów całkowalnych 
przyczynił się ostatnimi czasy do uzyskania 
szeregu fundamentalnych wyników 
w takich dziedzinach wiedzy jak mechanika 
nieliniowa, teoria względności, fizyka 
laserowa oraz hydrodynamika.

Kolejnym osiągnięciem, ważnym z punktu 
widzenia zastosowań, jest tworzenie we 
współpracy z naukowcami z Niemiec 
oraz ze Stanów Zjednoczonych podstaw 
matematycznych PT-symetrycznej mechaniki 
kwantowej. Głównym celem powstałej 
w 1998 r. PTQM jest rozwój nowoczesnej 
fizyki z wykorzystaniem hamiltonianów, 
które nie są hermitowskimi, ale posiadają 
pewne własności symetrii. Wśród osiągnięć 
PTQM są już zastosowania w zakresie 
teorii optycznej, ale zdecydowanie brakuje 
uzasadnienia matematycznego wielu 
hipotez PTQM. Z wykorzystaniem metod 
przestrzeni Kreina zostało dokładnie 
wyjaśnione zjawisko niejednoznaczności 
nieograniczonych operatorów C-symetrii 
dla hamiltonianów PTQM. Wynikom badań 
poświęcony jest rozdział jednej z pierwszych 
książek na temat PTQM – „Mathematical 
Aspects of Non-Selfadjoint Operators 
in Quantum Physics”, która ukazała się 
nakładem wydawnictwa Wiley & Sons. 

We współpracy z naukowcami z Francji 
badano zagadnienia kombinatoryczne związane 
z podziałami i kolorowaniem grafów. Problemy 
te wiążą się z problemami zarządzania sieciami 
komputerowymi, łącząc elementy matematyki 
dyskretnej z informatyką teoretyczną. 
Kolorowanie grafów jest jedną z najstarszych 
i najbardziej podstawowych gałęzi teorii grafów 
lub – szerzej pojętej – matematyki dyskretnej. 
Jego współczesne zastosowania obejmują 
m.in. rozwiązanie zagadnień przydziału zadań 
– jak np. problem przyznawania częstotliwości 
sygnałów radiowych nadawcom medialnym 
(gdzie różne kolory mogą przykładowo 
odpowiadać poszczególnym częstotliwościom). 
Dała ona także początek obecnej bogatej 
i dynamicznie ewoluującej gałęzi teorii grafów, 
tzw. addytywnym etykietowaniem grafów lub 

bardziej ogólnie rozróżniającym wierzchołki 
kolorowaniom grafów. Przedmiotem ich 
rozważań jest szukanie lub wykazywanie 
istnienia efektywnych funkcji kolorujących, 
przypisujących każdemu wierzchołkowi 
„kod”, który jest unikalny w pewnym jego 
otoczeniu. Poszukując nowych możliwości 
w zakresie zastosowania matematyki 
w naukach przyrodniczych, naukowcy 
z WMS zaproponowali nową metodę oceny 
węzłów chłonnych śródpiersia oraz zbadano 
jej jakość i przydatność w diagnostyce raka 
płuc. Natomiast we współpracy z zespołem 
fizjologów z AWF w Krakowie wykazano, że 
kilkutygodniowy trening wytrzymałościowy 
powoduje przyspieszenie kinetyki konsumpcji 
tlenu w testach wysiłkowych bez istotnych zmian 
w gospodarce mitochondriów i kapilaryzacji 
mięśni i zaproponowano wyjaśnienie tego 
zjawiska przy pomocy tzw. równoległej aktywacji 
procesu fosforylacji tlenowej.

Pracownicy WMS zajmują się także 
naukowo problemami związanymi z wyceną 
instrumentów finansowych rynku kasowego 
oraz terminowego i szeroko rozumianym 
zarządzaniem ryzykiem. Współpracują ściśle 
w tym zakresie z przemysłem, w szczegól-
ności z międzynarodowymi oraz krajowymi 
instytucjami finansowymi (UBS, HSBC,  
State Street, TUZ Open Life) oraz z sektorem  
energetycznym (klastry). Dzięki temu 
program studiów w zakresie matematyki 
finansowej prowadzony na WMS pokrywa  
się w znacznej części z wymaganiami  
do egzaminu na doradcę inwestycyjnego 
oraz egzaminów międzynarodowych: 
Certificate in Quantitative Finance (CQF), 
Professional Risk Manager (PRM), Financial 
Risk Manager (FRM), Chartered Financial 
Analyst (CFA), Certified International Invest-
ment Analyst (CIIA).
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Od 2013 r. w Katedrze Socjologii Ogólnej 
i Antropologii Społecznej funkcjonuje 
Pracownia Badania Problemów 
Starzejących się Społeczeństw (PBPSS), 
którą kieruje dr Łukasz Krzyżowski. 
Działalność Pracowni ogniskuje się 
wokół czterech obszarów: identyfikacji 
potrzeb osób starszych wraz z analizą 
sfer i obszarów wykluczenia społecznego 
seniorów; badania potrzeb, ograniczeń 
oraz usability w zakresie korzystania 
z technologii wspierających osoby starsze; 
analizy społecznej recepcji proponowanych 

rozwiązań technologicznych; analizy 
konsekwencji i przemian społecznych 
wywołanych zmianami demograficznymi. 

W ramach kilku projektów badawczych 
finansowanych m.in. przez Narodowe 
Centrum Nauki oraz Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego członkowie 
Pracowni dokonali wielowymiarowej 
analizy sytuacji społecznej osób starszych 
w zmieniających się warunkach społeczno- 
-kulturowych. 

Nowatorski charakter miały badania 
dotyczące tzw. „młodych emerytów”, które 
pozwoliły na zidentyfikowanie strategii 
dezaktywacji zawodowej w kontekście 
nowej ustawy emerytalnej wydłużającej wiek 
emerytalny. Wypracowany z kolei w ramach 
projektu „Opieka transnarodowa i relacje 

międzygeneracyjne. Współczesne polskie 
‹kultury migracji›” (kierownik: prof. dr hab. 
Janusz Mucha) model transnarodowej 
opieki międzygeneracyjnej znalazł 
również zastosowanie w projektowaniu 
technologii wspierających osoby starsze 
w kontynuowaniu niezależnego życia. 
Sytuacja migracji dorosłych dzieci stwarza 
bowiem potencjalne zagrożenie obniżenia 
się jakości życia starszych rodziców, 
których bezpieczeństwo socjalne w Polsce 
opiera się głównie na rodzinie. W ramach 
badań łącznie powstało kilkanaście 
artykułów naukowych oraz kilka książek. 
Zorganizowano również międzynarodową 
konferencję oraz kilka sesji tematycznych 
w ramach kongresów naukowych.

Badania nad problemami starzejącego się 
społeczeństwa
Naukowcy dokonali wielowymiarowej 
analizy sytuacji społecznej osób 
starszych w zmieniających się 
warunkach społeczno-kulturowych.

Publikacje dotyczące 
wielowymiarowej 
analizy sytuacji 
społecznej osób 
starszych,  
fot. arch. Wydział 
Humanistyczny
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Badania nad sytuacją i systemem wsparcia osób 
niepełnosprawnych w Polsce

Podstawowym celem projektu było 
poszukiwanie nowego modelu polityki 
społecznej wobec niepełnosprawności 
w oparciu o kompleksową diagnozę sytuacji 
osób niepełnosprawnych w Polsce. Diagnoza 
obejmowała ocenę położenia społeczno- 
-ekonomicznego osób niepełnosprawnych, 
ich sytuacji edukacyjnej, problemów 
związanych z zatrudnieniem, dostępności 
usług publicznych i komercyjnych oraz 
aktywności osób niepełnosprawnych i ich 
reprezentantów w sferze publicznej. 

Szczególną uwagę poświęcono 
wielostronnej analizie funkcjonowania 
instytucji publicznych mających wspierać 
osoby niepełnosprawne, ich słabości 

i możliwości zmian (w tym celu badano 
również wiele rozwiązań funkcjonujących 
w krajach Unii Europejskiej). Zdecydowanie 
nowatorski charakter miały badania nad rolą 
nowych mediów w zmniejszaniu barier oraz 
wymiarem genderowym niepełnosprawności 
(nakładanie się nierówności związanych 
z niepełnosprawnością i płcią). 

Łącznie w ramach projektu powstało 
kilkanaście obszernych raportów 
eksperckich, ukazało się kilkadziesiąt 
publikacji w czasopismach naukowych 
oraz kilka książek. Odbyło się także 
wiele seminariów naukowych, 
warsztatów eksperckich z udziałem osób 
niepełnosprawnych, a także ogólnopolska 

konferencja naukowa z udziałem 
czołowych badaczy tej problematyki 
oraz reprezentantów ważnych instytucji 
państwowych. Rezultaty projektu zostały 
uznane za kompendium wiedzy na 
temat sytuacji osób niepełnosprawnych 
w Polsce i bardzo ważny krok w kierunku 
budowy nowego systemu wsparcia osób 
niepełnosprawnych.

Projekt „Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych 
w Polsce do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności”, 
finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(budżet w wysokości 1 500 000 zł), którego kierownikiem była dr hab. 
Barbara Gąciarz, prof. nadzw., realizował zespół pracowników Wydziału 
Humanistycznego AGH, Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. 

Konferencja, na której 
przedstawiono wyniki badań  
fot. Wojciech Kobylański

Publikacje będące efektem prowadzonych badań w ramach projektu, fot. arch. Wydział Humanistyczny
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Dr hab. Jacek Dębicki, prof. nadzw. wykazał 
w swoich badaniach, iż np. krucyfiks 
Slackerowski, będący niezwykłym studium 
anatomii człowieka, unikatowym w kulturze 
i sztuce ówczesnej Europy, powstał 
z inspiracji krakowskiego środowiska 
filozoficznego, które preferowało 
naturalistyczne koncepcje w filozofii 
człowieka. Wit Stwosz chronologicznie 
wyprzedził w Krakowie słynne anatomiczne 
studia Leonarda da Vinci. Naukowiec 
udowodnił, że teologia ołtarza Mariackiego, 
zwłaszcza jeśli chodzi o główne sceny 
krakowskiego retabulum (sceny Zaśnięcia 
i Wniebowzięcia Marii) były dotąd źle 
odczytywane, ponieważ nie mają one 
charakteru apokryficznego, lecz teologiczny 
o charakterze antyapokryficznym, co wynika 
także z inspiracji krakowskich teologów, 
którzy jako jedni z pierwszych w Europie 
zaczęli usuwać treści apokryficzne 
z teologii, liturgii i sztuki. Badania te zostały 
opisane w pracy „Kognitywne funkcje sztuki: 
Gilbert de la Porreé, Jan Wielki, Wit Stwosz 
i Leonardo da Vinci”.

Interpretacja dzieła Wita Stwosza w kontekście 
krakowskiej teologii i filozofii XV wieku

Krakowska sztuka Wita Stwosza 
nie była dotąd interpretowana 
w kontekście idei obecnych 
w krakowskim środowisku 
intelektualnym.

Wit Stwosz, Ołtarz Mariacki, 
1477–1489, fot. arch. Jacek 
Dębicki

Głowa apostoła ze sceny 
„Zaśnięcia Marii”, 
oprac. Jacek Dębicki



61Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH 61

Budowa unikatowego systemu do obliczeń 
rezerwuarowych i badań neuromimetycznych

Badania nad logiką wielowartościową 
oraz układami neuromimetycznymi są 
wynikiem nieustających poszukiwań nowych 
urządzeń elektronicznych, które sprostają 
wymaganiom współczesnej cywilizacji. 
Obecnie przetwarzanie i magazynowanie 
informacji opiera się głównie na logice 
dwuwartościowej, w której przy pomocy 
różnych kombinacji dwóch wartości: 
1 (prawda) i 0 (fałsz), informacje są 
przetwarzane oraz przekazywane.

Naukowcy w swoim laboratorium 
mają do dyspozycji unikatowy system do 

obliczeń rezerwuarowych, które są niejako 
rozszerzeniem działania sieci neuronowych. 
Dzięki dynamicznie zmieniającemu się 
układowi opartemu na wielu chaotycznie 
połączonych elementach nieliniowych 
(których wzajemne relacje nie muszą 
być dobrze określone), możliwe jest 
bardzo wydajne przetwarzanie informacji, 
a w szczególności analiza skomplikowanych 
sygnałów zmiennych w czasie, w tym muzyki. 
Dużą zaletą jest możliwość dostosowania 
układu do różnych typów badanych 
materiałów. Do zbudowania rezerwuaru 

wykorzystuje się zarówno elementy 
światłoczułe, dla których wygenerowany 
w czasie fotoprąd jest odpowiedzią układu, 
jak i memrystory, których nieliniowe 
właściwości wynikają z ładunku, który przez 
nie przepłynął.

Niekonwencjonalny sposób prowadzenia 
obliczeń rezerwuarowych, wykorzystanie 
neuromimetyki, memrystorów, logiki 
rozmytej oraz połączenie tych dziedzin 
znajduje się w centrum zainteresowań 
zespołu, czego rezultatem są pierwsze 
prototypowe urządzenia oparte na 
materiałach półprzewodnikowych 
i nanostrukturach węglowych. Przewiduje 
się, że w niedalekiej przyszłości będą one 
usprawniać funkcjonowanie wielu systemów 
w codziennym życiu.

Grupa badawcza w Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii 
AGH od kilku lat zajmuje się badaniami nad logiką wielowartościową i logiką 
rozmytą, a w szczególności nad budową elementów optoelektronicznych, 
których działanie oparte jest o logiki inne niż dwuwartościowa.

Układ pomiarowy do badań neuromimetycznych, fot. Agnieszka Podborska Stanowisko do pomiarów rezerwuarowych, fot. Agnieszka Podborska
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w austenitycznych stalach nierdzewnych 
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Nanocząstki magnetyczne z uwagi na swoje 
unikatowe właściwości fizyczne i chemiczne 
wynikające z granicznego rozmiaru, w którym 
spotykają się oddziaływania klasyczne 
i kwantowe, są szczególnie interesującym, ale 
i bardzo skomplikowanym obiektem badań.  
Ich zdolność do przyciągania się, 
samoorganizacja w polu magnetycznym czy 
też konstytuowanie układów hybrydowych 
sprawia, że należą do grupy materiałów 
funkcjonalnych, które są szczególnie 
intensywnie badane z punktu widzenia 
potencjalnych zastosowań w przemyśle, 
sztuce oraz medycynie, jako składniki 
m.in. cieczy do tłumienia drgań w wysokiej 
jakości amortyzatorach i głośnikach, 
płynnych uszczelnień, instalacji recyklingu 
metali szlachetnych, farb konserwatorskich, 
aktywnych rzeźb oraz w zlokalizowanych 
terapiach antynowotworowych i diagnostyce 
medycznej, jako wzmocnienie kontrastu 
w obrazowaniu rezonansem magnetycznym.

Synteza i charakterystyka właściwości fizyko-
chemicznych nanocząstek magnetycznych 
możliwa jest w ACMiN wyłącznie dzięki 
multidyscyplinarnemu podejściu do badań 
naukowych – spontanicznemu „połączeniu sił” 
chemików, inżynierów materiałowych i fizyków. 
W Centrum syntetyzowane są nanodruty 
i nanocząstki oraz ich roztwory metodami 
chemicznymi np. metodą współstrącenia 
z roztworu lub na drodze termicznej 
dekompozycji związków metaloorganicznych. 
W ten sposób możliwe jest wytwarzanie 
nanocząstek o zdefiniowanym rozmiarze 
i kształcie w rozpuszczalnikach organicznych jak 

i nieorganicznych. Nanocząstki i ich dyspersje 
są poddawane kompleksowym badaniom przy 
użyciu mikroskopii elektronowej, magnetometrii 
wibracyjnej, spektroskopii XPS i efektu 
Mössbauera, a także hipertermii magnetycznej. 
Prowadzone są również systematyczne badania 
struktury i uporządkowania magnetycznego 
nanocząstek w roztworach i kompozytach 
z wykorzystaniem metod synchrotronowych. 

Tematyce kreatywnego wykorzystania 
ferrofluidów poświęcona była pierwsza 
edycja Naukowych Warsztatów 
Projektowych, organizowanych w ACMiN 
w ramach Akademii Ciekawych Myśli i Nauk. 

Nanocząstki magnetyczne i ferrofluidy
W Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH (ACMiN) 
prowadzone są syntezy i badania właściwości fizyko-chemicznych nanocząstek 
magnetycznych o kontrolowanym kształcie i składzie chemicznym. Wytwarzane 
są również ferrofluidy – stabilne dyspersje nanocząstek magnetycznych.

Szybkość nagrzewania roztworów nanocząstek 
magnetycznego tlenku żelaza badana metodą 
hipertermii, oprac. Angelika Kmita

Widma spektroskopii 
Mössbauera 
nanocząstek 
ferrytu cynkowego 
syntetyzowanych 
w różnych 
środowiskach 
chemicznych, oprac. 
Jan Żukrowski

Wybrane obrazy mikroskopowe nanocząstek 
magnetycznych syntetyzowanych w ACMiN, 
oprac. Angelika Kmita, Aleksandra Szkudlarek, 
Marta Gajewska
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Nowe spojrzenie na przemiany fazowe 
w austenitycznych stalach nierdzewnych 

Nierdzewne stale austenityczne 
charakteryzują się unikatowym 
połączeniem cech takich jak dobra 
wytrzymałość i plastyczność 
przy jednocześnie znakomitej 
odporności korozyjnej. Pomimo 
ich wysokiej popularności 
mechanizmy kształtowania 
struktury są nie do końca poznane 
i tym samym budzą niesłabnące 
zainteresowanie środowiska 
naukowego. 

Badania nad stalami austenitycznymi 
w Akademickim Centrum Materiałów 
i Nanotechnologii (ACMiN) skupiają się 
obecnie w głównej mierze na opisie 
zjawiska zmian struktury wewnętrznej 
w ramach tzw. przemiany martenzytycznej 

indukowanej odkształceniem plastycznym 
oraz jej transformacji odwrotnej. 

Wysoką odporność na korozję 
zapewnia dodatek odpowiednich 
składników stopowych i związana z tym 
stabilizacja w temperaturze otoczenia 
jednofazowej (paramagnetycznej) struktury 
austenitycznej. Stan ten jest jednakże 
określany jako metastabilny – podczas 
przeróbki plastycznej tych materiałów 
mikrostruktura może ulec przemianie 
do postaci martenzytu indukowanego 
odkształceniem, co powoduje zarówno 
utratę wysokiej odporności na korozję, 
a także częściową zmianę właściwości na 
ferromagnetyczne. 

Utrata odporności na korozję 
dyskwalifikuje materiał z dalszego użytku, 
jednakże przy zastosowaniu temperatur 

z zakresu 450-700°C można wywołać 
przemianę odwrotną przywracającą 
mikrostrukturę w pełni austenityczną. 

Szczegółowe badania prowadzone 
w ACMiN przy zastosowaniu 
zaawansowanych technik elektrono- 
-mikroskopowych z zakresu analiz orientacji 
krystalograficznych pozwoliły wykazać, 
że struktura wyjściowa materiału i po 
przemianie odwrotnej podlega ściśle 
zdefiniowanym relacjom krystalograficznym. 
Wskazuje to na tzw. bezdyfuzyjny rodzaj 
przemiany, co jest nowym jakościowo 
spojrzeniem na to zjawisko przedstawiane 
do tej pory jako mechanizm dyfuzyjny.

Uzyskana wiedza o przemianie 
odwrotnej posiada również charakter 
utylitarny, pozwalając na znacznie 
lepszy dobór obróbki cieplnej pod kątem 
przywrócenia odporności na korozję oraz 
poprawy wytrzymałości materiału.
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Mapa stali austenitycznej 18-8 odkształconej 
w temperaturze -30°C oraz wyżarzonej  
w temperaturze 600°C:   
a – odwrotna figura biegunowa,  
b – mapa fazowa: zielony – martenzyt,  
czerwony – austenit,  
c – mapa jakości indeksowania,  
d – figury biegunowe,  
oprac. Grzegorz Cios, Tomasz Tokarski



Logo AGH na rzęsie wycięte 
skupioną wiązką jonów Ga+,  
fot. Adam Gruszczyński
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