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KONFERENCJE I SEMINARIA
(Conferences and seminars)
W dniach 19–22.05.2009 r. w Wiœle-Jaworniku w hotelu „Stok” odby³a siê

XIII Miêdzynarodowa Konferencja Hutnicza pt.:
„Materia³y ogniotrwa³e w metalurgii:
wytwarzanie, metody badañ, stosowanie”

Konferencjê zorganizowa³:
• Instytut Szk³a, Ceramiki, Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych w Warszawie, Oddzia³ Materia³ów Ogniotrwa³ych w Gliwicach
• Ko³o Zak³adowe SITPH przy OMO,
• Stowarzyszenie Producentów Materia³ów Ogniotrwa³ych,
• Polskie Towarzystwo Ceramiczne.
Sponsorami konferencji byli: Górka-Cement Sp. z o.o., Kerneos Polska Sp. z
o.o., Ferrocarbo Sp. z o.o., Lonza AG Spó³ka Akcyjna, Zak³ady Magnezowe
„Ropczyce” S.A.
W czasie konferencji zaprezentowano najnowsze osi¹gniêcia w zakresie nauki
o materia³ach, technologii wytwarzania, stosowania i metodyki badañ materia³ów ogniotrwa³ych wykorzystywanych do ró¿nych procesów metalurgicznych w hutnictwie ¿elaza i metali nie¿elaznych.
W konferencji uczestniczy³o 90 osób z 35 instytucji, w tym 10 zagranicznych
(z Czech, Francji, Litwy, Niemiec). Byli to przedstawiciele uczelni i jednostek
badawczo-rozwojowych, producentów surowców oraz producentów i u¿ytkowników materia³ów ogniotrwa³ych.
Wyg³oszono 22 referaty (w tym 5 zagranicznych) w nastêpuj¹cych grupach tematycznych:
• zagadnienia ogólnogospodarcze,
• betony i prefabrykaty betonowe,
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• formowane materia³y ogniotrwa³e,
• zastosowanie,
• metody badañ.
Streszczenia referatów w jêzyku polskim i angielskim ukaza³y siê w materia³ach
konferencyjnych. Wiêkszoœæ z nich zostanie opublikowana w ca³oœci w „Materia³ach Ceramicznych”.
Konferencja stanowi³a doskona³e forum promocji nowych rozwi¹zañ i mo¿liwoœci badawczych. Stworzono tak¿e okazjê do skonfrontowania zamierzeñ i oczekiwañ producentów i u¿ytkowników, przedstawicieli oœrodków badawczych
i wytwórców. Uczestnikom uk³ad sesji i referatów pozwoli³ po ka¿dym
wyst¹pieniu na dyskusjê i wymianê pogl¹dów. Podkreœlali oni dobr¹ organizacjê konferencji i wysoki poziom merytoryczny referatów.
Du¿e zainteresowanie konferencj¹ oraz wyg³oszonymi referatami utwierdzi³o
organizatorów w celowoœci organizacji za dwa lata kolejnej, czternastej ju¿
Miêdzynarodowej Konferencji Hutniczej.
Oprac. dr in¿. Alicja Pawe³ek

Seminarium Sulejów 22–23 wrzeœnia 2009 r.
W dniach 22–23 wrzeœnia 2009 r. w zabytkowych wnêtrzach opactwa cysterskiego w Sulejowie odby³o siê seminarium naukowe, w którym udzia³ wziê³o 56 pracowników ze wszystkich oddzia³ów Instytutu Szk³a, Ceramiki,
Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych w Warszawie.
Seminarium otworzy³ dr Stanis³aw Traczyk, dyrektor Instytutu Szk³a, Ceramiki, Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych, który przedstawi³ najwa¿niejsze informacje dotycz¹ce zagadnieñ badawczo-rozwojowych ISCMOiB.
Prowadz¹cy spotkanie prof. dr hab. Krzysztof Szama³ek, zastêpca dyrektora ds. naukowo-badawczych Instytutu, przybli¿y³ w swoim wyst¹pieniu
cele i za³o¿enia naukowo-badawcze seminarium
oraz metody ich realizacji. Uczestnicy poinformowani zostali równie¿ o zamierzeniach i planach Dyrekcji dotycz¹cych rozwoju naukowego Instytutu.
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Sesja plenarna
Sesjê plenarn¹ rozpocz¹³ goœæ specjalny Instytutu prof. dr hab. in¿. Krzysztof
Kurzyd³owski, kierownik Zak³adu Projektowania Materia³ów na Wydziale In¿ynierii Materia³owej Politechniki Warszawskiej, przedstawiaj¹c wszystkim
uczestnikom najwa¿niejsze wspó³czesne kierunki badawcze w technologiach
materia³owych.
Kolejny prelegent, dr hab. Adam Witek, zapozna³ s³uchaczy z nanotechnologi¹
i nanomateria³ami, w tym z wp³ywem wielkoœci cz¹steczek na ich w³aœciwoœci
elektryczne, mechaniczne i magnetyczne.

Sesja plenarna zakoñczy³a siê referatem dr. hab. Paw³a Byliny, kierownika Pracowni Badañ Strukturalnych w Zak³adzie Nanotechnologii ISCMOiB Warszawa. W swoim wyst¹pieniu poruszy³ on zagadnienie wyposa¿enia badawczego
Instytutu, stanu aparatury i jej jakoœci oraz podniós³ potrzebê istnienia instytutowych centrów doskona³oœci w zakresie metodyki badawczej.
W drugiej czêœci seminarium zaprezentowano 5 g³ównych projektów realizowanych w Instytucie:
1. Badania nad syntez¹ cementów do wybranych zastosowañ w endodoncji wraz
z ocen¹ ich biofunkcjonalnoœci i biozgodnoœci – przedstawi³a mgr in¿. Joanna
Karaœ, kierownik Zak³adu Bioceramiki, ISCMOiB Warszawa;
2. Grzejny element ceramiczny do przep³ywowych grzejników cieczy i gazów –
przedstawi³a dr Cecylia Dziubak, kierownik Zak³adu Technologii Ceramiki,
ISCMOiB Warszawa;
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3. Technologia laserowego zdobienia wyrobów ceramicznych – przedstawi³a dr
in¿. Danuta Chmielewska, kierownik Zak³adu Œrodków Zdobniczych, ISCMOiB
Warszawa;
4. Nowa generacja lekkich kruszyw budowlanych z popio³ów lotnych – przedstawi³ dr. in¿. Albin Garbacik, kierownik Zak³adu Cementu, OMMB Kraków;
5. Mikroporowata ceramika ogniotrwa³a do zastosowañ w metalurgii miedzi –
przedstawi³ mgr in¿. Andrzej Œliwa, OMO Gliwice.
Sesja posterowa, koñcz¹ca czeœæ merytoryczn¹ pierwszego dnia sympozjum,
umo¿liwi³a nieskrêpowan¹ dyskusjê w bezpoœrednim kontaktcie z autorami.

Mi³ym zwieñczeniem pracowitego dnia okaza³a
siê kolacja przy ognisku.

W drugim dniu sympozjum mgr Monika Malinowska, kierownik Dzia³u Marketingu ISCMOiB zaprezentowa³a kwestiê praktycznego wykorzystanie dostêpnych narzêdzi analizy danych internetowych.
Dalsze obrady prowadzono w dwóch sesjach panelowych:
Panel I – Metodyka badañ, centra specjalizacji w Instytucie i inwestycje aparaturowe, moderatorzy: dr hab. Pawe³ Bylina, ISCMOiB Warszawa i dr in¿. Katarzyna Stec, OMO Gliwice;
Panel II – Wspó³czesne problemy badawcze ceramiki, problemy do rozwi¹zania, moderatorzy: prof. dr hab. in¿. Andrzej Olszyna z Politechniki Warszawskiej.
Wyniki i podsumowanie prac grup przedstawiono na forum ogólnym.
Na zakoñczenie Milena Pi¹tkowska, naczelnik Wydzia³u Programowania Polityk Unijnych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, specjalnie na
sympozjum zaproszona, przedstawi³a prezentacjê na temat „Metodyki pozyskiwania œrodków UE na projekty badawcze”.
Sympozjum to stanowi³o rozszerzon¹ formu³ê prezentacji mo¿liwoœci badawczych ISCMOiB, umo¿liwi³o tak¿e wymianê pogl¹dów oraz doœwiadczeñ
przedstawicieli œrodowiska naukowego pracuj¹cych w ró¿nych oddzia³ach Instytutu.

