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XLVIII Sesja Studenckich Kó Naukowych
w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisawa Staszica w Krakowie
12 maja 2011
Tradycyjnie w maju, z okazji Dnia Hutnika odbywa si w Akademii Górniczo-Hutniczej sesja naukowa, podczas której studenci zrzeszeni w koach
naukowych przedstawiaj, w postaci ustnych wystpie, wyniki swoich prac badawczych prowadzonych w ramach tej dziaalnoci pod okiem indywidualnych opiekunów naukowych.
W ramach Sekcji „Ceramiki i Inynierii Materiaowej” swoje prace referowali studenci dwóch kó naukowych pracujcych na Wydziale Inynierii Materiaowej i Ceramiki: SKN NUCLEUS (opiekun koa:
dr in. Juliusz Leszczyski) i SKN CERAMIT (opiekun koa: dr in. Waldemar Pichór). Pierwszy raz prezentowali swoje prace studenci Midzywydziaowej
Szkoy Inynierii Biomedycznej. Sesj otworzy Pan
Dziekan, Profesor Jan Chopek. Wystpienia studentów oceniao Jury w skadzie: prof. dr hab. in. Wiesawa Nocu-Wczelik – przewodniczca, prof. AGH
dr hab. in. Barbara Maecka, dr in. Juliusz Leszczyski, dr in. Zbigniew Pdzich, dr in. Waldemar
Pichór, i prof. AGH dr hab. in. Marta Radecka i prof.
AGH dr hab. in. Krzysztof Wojciechowski, .
Wszystkie wygoszone referaty dotyczyy niezwykle ciekawych zagadnie i prezentoway wysoki poziom naukowy. Jury postanowio wyróni nastpujce referaty:
I miejsce (ex aequo).
– Bartomiej Gdziorowski V rok WIMiC (Nucleus)
„Perowskity z grupy La-Ba-Co-Fe-O jako materiay katodowe dla IT-SOFC”- opiekun dr hab. in.
Konrad wierczek
– Miosz Szybilski III rok WIMiC (Ceramit) „Nanorurki TiO2” - opiekun prof. dr hab. in. Marta Radecka
II miejsce (ex aequo)
–
ukasz Kantor IV rok MSIB (Nucleus) - opiekun
dr in. Katarzyna Cholewa-Kowalska
– Andrzej Mikua III rok WIMiC (Nucleus) - opiekun
dr hab. in. Krzysztof Wojciechowski
III miejsce
– Tomasz Górny V rok MSIB (Nucleus) - opiekun
Katarzyna Cholewa-Kowalska
Laureaci oraz pozostali uczestnicy sesji otrzymali dyplomy, nagrody i drobne upominki ufundowane ze rodków uczelnianych oraz przez Stowarzyszenie Naukowe im. St. Staszica i Polskie Towarzystwo Ceramiczne.
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XII Konferencja i Wystawa
Europejskiego
Towarzystwa Ceramicznego
W dniach 18 – 22 czerwca br. odbya si w Sztokholmie
XII Konferencja i Wystawa Europejskiego Towarzystwa Ceramicznego (12th ECerS Conference & Exhibition).
Konferencja zostaa zorganizowana przez w Krakowie.
Spotkao si ponad 1200 uczestników z 59 krajów z caego wiata. Obrady odbyway si w trzynastu sesjach tematycznych obejmujcych praktycznie wszystkie tematy dotyczce ceramiki, zarówno tej dla najnowoczeniejszych zastosowa technicznych jak i tradycyjnych.

Podczas konferencji tradycyjnie wrczono prestiowe
nagrody za osignicia w dziedzinie nauk ceramicznych:
– Stuijts Award otrzyma Prof. Francis Cambier z Belgian
Ceramic Research Centre w Mons (Belgia);
– Brook Award wrczono Prof. Yoshio Sakka z National
Institute for Materials Science w Tsukuba (Japonia);
– przyznan po raz pierwszy JECS Trust Award otrzyma
Prof. Kevin Kendall z University of Birmingham (Wielka
Brytania).
Laureatami tradycyjnego konkursu na najlepszy referat
studencki zostali: Giulia Spina (Hiszpania) – pierwsze miejsce; Emma Johansson (Szwecja) – drugie miejsce i Myriam
Wendel (Niemcy) – trzecie miejsce.
Po raz drugi nagrodzono najlepsz prac publikowan
w „Journal of the European Ceramic Society”. Tegorocznymi laureatami zosta wosko-francuski zespó V. Naglieri, L.
Joly-Pottuz, J. Chevalier, M. Lombardi, L. Montanaro za artyku „Follow-up of zirconia crystallization on a surface modi ed alumina powder”.

i

W cigu piciu dni wygoszono 650 referatów i zaprezentowano ponad 400 posterów. Polscy uczestnicy zaprezentowali ponad 40 prac, co stanowio ósmy rezultat wród
wszystkich uczestniczcych pastw.
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Dr in. JAN GRUSZCZYSKI
W dniu 24 stycznia 2011 r. w wieku 70 lat zmar po krótkiej i cikiej chorobie dr in. Jan Gruszczyski, wieloletni
pracownik naukowy Wydziau Inynierii Materiaowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Dr in. Jan Gruszczyski urodzi si w dniu 23 pa dziernika 1940 r. w Krakowie w rodzinie nauczycielskiej. W 1958
r. ukoczy III Liceum im. Kochanowskiego w Krakowie w którym uzyska te wiadectwo dojrzaoci. W tym samym roku
podj studia na Wydziale Ceramicznym AGH, które ukoczy w 1963 r. uzyskujc tytu mgr in. chemika-ceramika.
Bezporednio po studiach odby sta asystencki w Katedrze Chemii Fizycznej ówczesnego Wydziau Metalurgicznego AGH. Po jego ukoczeniu powróci na Wydzia Ceramiczny wic si z blisk Mu problematyk technologii materiaów ogniotrwaych. W midzyczasie ukoczy te jednosemestralne studium podyplomowe w zakresie mineralogii
i petrogra i surowców mineralnych na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH. Nabyt na nim wiedz wykorzysta w dziedzinie materiaów ogniotrwaych, której pozosta
wierny przez cae swoje ycie zawodowe. cise zwizki ze
rodowiskiem metalurgicznym ukierunkoway problematyk badawcz dr in. Jana Gruszczyskiego. Zaj si on
przede wszystkim zastosowaniem materiaów ogniotrwaych w procesach metalurgicznych, a w szczególnoci - zagadnieniem korozji tworzyw ceramicznych. Ta problematyka bya te tematem jego rozprawy doktorskiej zatytuowanej „Modelowe studium korozji wybranych rodzajów zasadowych tworzyw ogniotrwaych”, któr obroni na macierzystym Wydziale w 1977 roku. Dr in. Jan Gruszczyski
by czynny zawodowo na stanowisku asystenta, starszego
asystenta, specjalisty i starszego specjalisty naukowo-technicznego oraz adiunkta, na którym pozostawa do momentu przejcia na emerytur w 2006 roku. Wyniki swoich bada przedstawi na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Na uwag zasuguje zwaszcza Jego wspópraca ze rodowiskiem czeskich i sowackich specjalistów
z dziedziny materiaów ogniotrwaych z Uniwersytetu Technicznego w Koszycach i Wyszej Szkoy Górniczej w Ostrawie. Wyniki swoich bada przedstawi w ponad osiemdziesiciu publikacjach, szeciu patentach oraz licznych niepublikowanych opracowaniach i ekspertyzach. W tym ostatnim zakresie by czynny zwaszcza w ramach Stowarzyszenia Inynierów i Techników Przemysu Hutniczego Naczelnej Organizacji Technicznej, której by czonkiem od 1971 r.
i – nastpnie – rzeczoznawc od 1980 roku. Dziaa ponadto w Polskim Komitecie Normalizacyjnym jako czonek Komisji ds. Materiaów Ogniotrwaych. W tym zakresie uczestniczy, zwaszcza na przeomie ubiegego i obecnego wieku,
w pracach nad aktualizacj polskich norm i ich dostosowaniu do standardów europejskich. Swoje dowiadczenia badawcze i zawodowe umiejtnie czy te z dziaalnoci dydaktyczn, o czym wiadcz m.in. liczne magisterskie i inynierskie prace dyplomowe, które zostay wykonane pod
jego naukowym kierownictwem.
Dr in. Jan Gruszczyski by zaangaowany w dziaalno na rzecz rodowiska naukowego. By czonkiem-zaoycielem Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego (1969 r.)
i Polskiego Towarzystwa Ceramicznego (1984 r.). Do ostat-
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nich lat swojego ycia bra czynny udzia w konferencjach
i zjazdach naukowych rodowiska ceramicznego.
Wielk yciow pasj Zmarego byo krajoznawstwo i turystyka, zwaszcza górska i kajakowa. Uprawia te narciarstwo bdc wiernym, wieloletnim uczestnikiem zawodów pracowników AGH. Dziaaczem turystyczno-krajoznawczym zosta ju w czasie studiów. To zainteresowanie kontynuowa
i rozwija przez wiele lat pracy zawodowej jako organizator
licznych wyjazdów krajowych i zagranicznych organizowanych gównie w ramach Zwizku Nauczycielstwa Polskiego. Otwarto, serdeczno i yczliwo, a take ch suenia pomoc i rad zjednywaa mu liczne grono przyjació
i kolegów. Mia ich wielu na macierzystym Wydziale, na caej Uczelni i poza ni.
Za aktywn i o arn prac w rónych dziedzinach swojej dziaalnoci dr in. Jan Gruszczyski zosta uhonorowany wieloma odznaczeniami, a zwaszcza Zotym Krzyem
Zasugi (1988 r.), Zot Odznak ZNP (1995) i Srebrn Odznak NOT – SITPH (1989).
Przyjaciele, wspópracownicy i studenci zawsze doceniali
wielkie walory Zmarego, Jego bezporednio i yczliwo.
Z prawdziwie szczerym alem musimy pogodzi si z tym
bolesnym faktem, e Go wród nas ju nie ma.
Koleanki i Koledzy z Katedry Technologii Ceramiki
i Materiaów Ogniotrwaych
Wydziau Inynierii Materiaowej i Ceramiki
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
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INSTRUKCJA DLA AUTORÓW
W Materiaach Ceramicznych/Ceramic Materials publikowane s wycznie oryginalne artykuy mieszczce si w
zakresie tematycznym czasopisma, napisane w jzyku polskim lub angielskim.
Przygotowanie manuskryptu
Artyku musi zawiera:
Tytu, nazwiska, a liacje i adresy autorów i wspóautorów wraz z adresem e-mail autora prowadzcego korespondencj.
– Abstrakt ujmujcy gówne cele bada, ich zakres i wyniki, napisany po polsku i angielsku przy wykorzystaniu
300-500 sów. Angielska wersja abstraktu w tekstach angielskich moe by pozostawiona redakcji do przetumaczenia na jzyk polski.
– Sowa kluczowe – do 5 hase, które wymagane s do
katalogowania.
– Podstawowy tekst z rysunkami i tabelami.
– Podzikowania (jeli wystpuj) i odnoniki literaturowe.
Tekst artykuu powinien by napisany za pomoc edytora tekstu MS Word w formacie strony A4 z marginesami 25 mm wystpujcymi ze wszystkich stron, przy uyciu
czcionki Arial 12 pkt i pojedynczych odstpów midzy wierszami. Dopuszczalna dugo artykuu wynosi 8 stron cznie z rysunkami i tabelami. U dou stron na rodku naley
umieci ich numery.
Równania powinny by wyjustowane do lewego marginesu, natomiast ich numery umieszczone w nawiasach
do prawej np.:
–

F(x) = a1x - 2b1y + c2xy

(1)

Rysunki, fotogra e i tabele naley przygotowa w wersji czarno-biaej i umieci w tekcie. Drukowanie w kolorze
wymaga dodatkowego uzgodnienia z Redakcj. Wzmiankowanie rysunków i tabel w tekcie powinno mie posta tak
jak w nastpujcym przykadzie: “funkcja f(x) przedstawiona
jest na Rys. 1, a wyniki oblicze podano w Tabeli 1”. Opisy
rysunków i tabel naley poda w jzyku polskim i angielskim.
Wykaz odnoników literaturowych umieszczany jest na
kocu tekstu, w kolejnoci wystpowania. Do wykazu naley
odwoywa si za pomoc cyfr umieszczonych w nawiasach
kwadratowych np.: [1, 5-8].
Poniej zamieszczono przykady formatów odnoników
literaturowych w postaci ksiek, publikacji w czasopismach
i materiaach konferencyjnych. W przypadku ksiek naley
zamieci nazw wydawnictwa, za dla materiaów konferencyjnych nazwiska ich redaktorów. Przykady:

Przedkadanie artykuów do publikacji
Artyku naley wysya w postaci pliku doc zawierajcego tekst, tabele i rysunki drog elektroniczn na adres
e-mail: pyda@agh.edu.pl. Naley równie doczy oryginalne rysunki i fotogra e w formacie tif lub jpg o rozdzielczoci
przynajmniej 300 dpi.
Wszystkie artykuy recenzowane s przez dwóch recenzentów. O wynikach autorzy powiadamiani s za pomoc
poczty elektronicznej.
Redakcja zastrzega sobie prawo do poprawy stylu artykuu, aby spenia przyjte standardy jednolitoci.
Prawo autorskie
Artyku publikowany w Materiaach Ceramicznych/Ceramic Materials nie moe by opublikowany wczeniej gdziekolwiek indziej. Autorzy s odpowiedzialni za przestrzeganie
praw autorskich w odniesieniu do materiau zawartego w artykule. Naley powiadczy obszerne cytaty i róda ilustracji.
Autorzy manuskryptu, przyjtego do druku przez Komitet Redakcyjny, wyraaj zgod na przeniesienie praw autorskich do jego publikowania i tumaczenia do Wydawnictwa Naukowego Akapit na okres jednego roku liczc od daty
opublikowania. W tym czasie, publikowanie pracy gdzie indziej wymaga wczeniejszej zgody Wydawnictwa Akapit.
Autorzy manuskryptu opublikowanego w MCCM wyraaj zgod na jego udostpnianie w formie elektronicznej na
stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Ceramicznego
oraz w bazach danych wybranych przez Redakcj MCCM.
Adres redakcji
Polskie Towarzystwo Ceramiczne
Materiay Ceramiczne/Ceramic Materials
Al. Mickiewicza 30, paw. A3, pok. 207,
30-059, Kraków, Poland
www.ptcer.pl/mccm

[1] Garvie R.C., Hannink R.H., Pascoe R.T.: „Ceramic
Steel?”, 258, Nature, (1975), 703-704.
[2] Kabata-Pendias A., Pendias H.: Biogeochemia pierwiastków ladowych, Wyd. PWN, Warszawa, (1999).
[3] Rutkowski P., Stobierski L., Buko M.M.: „Sintering, structure and microstructure of NbC-CryCz composite materials”,
w materiaach 10th ECerS Conf., (Heinrich J.G., Aneziris
C., Red.), Göller Verlag, Baden-Baden, (2007), 1111-1115.
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INFORMACJA PRASOWA
H.C. Starck Ceramics i Krahn Chemie podejmuj wspóprac w zakresie sprzeday wgliku
krzemu i azotku krzemu
Goslar/Hamburg, – H.C. Starck Ceramics oraz dystrybutor z Hamburga, rma Krahn Chemie, poinformoway o nawizaniu wspópracy w zakresie sprzeday na terenie caej Europy wgliku krzemu alfa oraz azotku krzemu w postaci proszku z dodatkiem rud i rodków prasujcych. Produkty zostan wprowadzone na rynek pod nazwami handlowymi Starceram® S ( -SiC) oraz Starceram® N (Si3N4). Oba proszki ceramiczne wykorzystuje si w produkcji wysokiej jakoci ceramiki; jako materia gotowy do prasowania nadaj si do bezporedniej obróbki.
Starceram® N znajduje zastosowanie w elementach o duej wytrzymaoci (piercienie lizgowe, oyska lizgowe, rolki, wykadziny mynów, matryce przekadni limakowych) w maszynach, lekkich konstrukcjach budowlanych oraz w technologiach odlewniczych. Azotek krzemu charakteryzuje si wysok odpornoci na pkanie, jest zatem odporny na uderzenia i wstrzsy. Róne procesy prasowania izostatycznego na gorco z zastosowaniem rónego cinienia (10 barów, 100
barów lub 2000 barów) pozwalaj osiga róne poziomy wytrzymaoci.
Starceram® S to gsto prasowany wglik krzemu odznaczajcy si ekstremalnie wysok twardoci i odpornoci na
zuycie, dobr odpornoci na korozj, wysokim przewodnictwem ciepa oraz bardzo dobrymi waciwociami trybologicznymi. Starceram® S jest równie dostpny jako surowiec w czystej postaci (bez domieszek) w rónych jakociach, przeznaczony do dalszej obróbki przez klientów. Z uwagi na bardzo wysok odporno na korozj produkt moe by stosowany niemal we wszystkich kwasach i alkaliach. Jego niemal niezmienna wytrzymao w temperaturach sigajcych nawet
1600 ºC powoduje, e jest on powszechnie wykorzystywany równie w zastosowaniach wymagajcych wysokich temperatur. Materia ten wykorzystuje si w piercieniach lizgowych, oyskach lizgowych, elementach pomp, przekadniach
limakowych i dyszach.
Monrad Joseph, dyrektor ds. sprzeday i marketingu na Europ w rmie H.C. Starck Ceramics, w ten sposób wypowiada si o tej wspópracy: „Znakomite kontakty rmy Krahn Chemie w brany ceramicznej oraz jej szeroka wiedza na temat
produktów i potrzeb klientów czyni z niej bardzo cennego partnera”.
„Firma H.C. Starck Ceramics jest znakomitym producentem o rozlegej wiedzy merytorycznej. Jej produkty doskonale
wpisuj si w nasz dotychczasowa ofert – wyjania Dr. Stefan Stolz, meneder segmentu ds. ceramiki technicznej w rmie Krahn Chemie. – Od wielu lat zaopatrujemy producentów ceramiki technicznej w tlenek glinu, dwutlenek cyrkonu, azotek glinu i tlenki metali ziem rzadkich. Dziki nowym produktom w postaci wgliku krzemu i azotku krzemu moemy obsugiwa jeszcze szersz gam rónych zastosowa”.
O rmie H.C. Starck
The H.C. Starck Group jest wiodcym wiatowym dostawc metali refrakcyjnych, ceramiki technicznej oraz polimerów
przewodzcych, obsugujcym takie rozwijajce si brane, jak brana elektroniczna, chemiczna, sprztu medycznego,
lotnicza, technologii energetycznych czy technologii rodowiskowych. Firma zaopatruje równie przedsibiorstwa z brany inynierii mechanicznej oraz producentów narzdzi. H.C. Starck ma zakady produkcyjne w Europie, Ameryce i Azji, na
caym wiecie zatrudnia niemal 3 tysice pracowników.
H.C. Starck Ceramics GmbH & Co. KG, jej spóka zalena, oferuje szerok gam niezwykle zaawansowanej ceramiki i folii ceramicznych. Spóka synie z niezwykej jakoci swoich produktów oraz wieloletniego dowiadczenia z wglikiem
krzemu, azotkiem krzemu, tytanianem glinu, tlenkiem cyrkonu oraz tlenkiem glinu. Do jej gównych produktów nale znakomitej jakoci komponenty maszyn i silników, produkty odlewnicze, elementy dentystyczne, ceramika stosowana w ochronie balistycznej oraz najwyszej jakoci elementy ceramiczne przeznaczone do wysokotemperaturowych ogniw paliwowych (SOFC).
O rmie Krahn Chemie
Krahn Chemie jest czci Otto Krahn Group z siedzib w Hamburgu. Specjalizuje si w sprzeday, dystrybucji i marketingu surowców chemicznych oraz chemii specjalistycznej. Jako dystrybutor i sprzedawca Krahn Chemie reprezentuje na terenie Europy wielu znanych globalnych producentów surowców a swoim klientom rma oferuje szerok gam najwyszej jakoci produktów, obsug techniczn oraz zaawansowane rozwizania logistyczne.
Produkty znajdujce si w ofercie rmy Krahn Chemie kierowane s do brany farb i lakierów, substancji klejcych
i uszczelniajcych, chemikaliów budowlanych, ceramiki technicznej, fotowoltaiki, smarów, tworzyw sztucznych i gumy.
Firma zatrudnia 70 pracowników i uzyskuje przychody ze sprzeday na poziomie okoo 91 milionów euro (2009).
Krahn Chemie obecna jest na rynku polskim od ponad 10 lat, w lipcu 2009 zostaa zaoona rma-córka KRAHN
CHEMIE Polska Sp. z o.o. z siedzib w Poznaniu i dostarcza ona surowce chemiczne do polskich odbiorców.
KRAHN CHEMIE Polska Sp. z o.o.
ul.Bystra 7, 61-366 Pozna
Tel.061/873-20-00, Fax 061/873-20-01
www.krahn.pl
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