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KERAMOS 2010
HONOROWE WYRÓNIENIE
Wydziau Inynierii Materiaowej i Ceramiki
Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie

osobom nie bdcym pracownikami Wydziau. Honorowe
Wyrónienie „Keramos” stanowi statuetka z motywem tetraedrów bdcych symbolem Wydziau, której towarzyszy dyplom. Pierwsze nagrody zostay przyznane w ubiegym roku
podczas Jubileuszu 60-lecia Wydziau, a odznaczeni zostali gównie partnerzy przemysowi Wydziau.

Statuetka KERAMOS

Honorowe Wyrónienie „Keramos” stanowi najwysz
i najbardziej zaszczytn form wyrónienia oraz podzikowania spoecznoci Wydziau Inynierii Materiaowej i Ceramiki AGH osobom, które w szczególny sposób przyczyniy si do jego rozwoju oraz odniesionych sukcesów naukowych i edukacyjnych. Ustanowione zostao Uchwa Rady
Wydziau Inynierii Materiaowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, podjt na posiedzeniu w dniu
24 maja 2009 r. Wyrónienie „Keramos” jest przyznawane

Prorektor AGH profesor J. Lis wrcza statuetk KERAMOS 2010
profesorowi M. Bredolowi.

Dziekan WIMiC profesor J. Chopek wrcza dyplom KERAMOS
2010 profesorowi T. Graule.

Tegorocznymi laureatami s partnerzy zagraniczni Wydziau:
– Profesor Michael Bredol - Münster University of
Applied Sciences (Niemcy) Nagroda przyznana zostaa za wieloletni wspóprac naukow i dydaktyczn
Wydziau IMiC i Fachhoschule Münster oraz za pomoc
i wsparcie okazane studentom i pracownikom Wydziau
przebywajcym na staach w Niemczech.
– Profesor Thomas Graule - EMPA Research Institute (Szwajcaria) Nagroda przyznana za aktywn wspóprac naukow i badawcz Wydziau IMiC z Instytutem
EMPA, za realizacj wspólnych prac magisterskich i doktorskich oraz za kreowanie pozytywnego wizerunku Wydziau w Szwajcarii i za granic.
– Profesor Kiyotaka Matsuura, Hokkaido University
(Japonia) Nagroda przyznana za wieloletni wspóprac
naukow i dydaktyczn Uniwersytetu Hokkaido z Wydziaem IMiC oraz za promowanie i tworzenie pozytywnego
obrazu Wydziau w Japonii i na caym wiecie.
Uroczyste wrczenie nagród laureatom miao miejsce
podczas Inauguracji Roku Akademickiego w dniu 6 padziernika 2010 r. (Profesor Michael Bredol i Profesor Thomas Graule) oraz podczas posiedzenia Rady Wydziau Iny-
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Czonkowie Rady Wydziau Inynierii Materiaowej i Ceramiki z laureatami wyrónienia KERAMOS 2010 profesorami M. Bredolem
i T. Graule.

Profesor Kiyotaka Matsuura z maonk i profesorami J. Chopkiem,
D. Kat i R. Filipkiem.
R. Filipek

nierii Materiaowej i Ceramiki w dniu 22 padziernika 2010 r.
(Profesor Kiyotaka Matsuura).

i

VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego
Zakopane, 22–25 wrzenia 2011
Przedmiot i Program Konferencji
Nauka i technologia materiaów ceramicznych (ceramika tradycyjna i zaawansowana, szko, emalie, materiay ogniotrwae, mineralne materiay wice, ceramika budowlana, materiay dla elektroniki, surowce ceramiczne, materiay ceramiczne w ochronie rodowiska, recykling materiaów ceramicznych, materiay narzdziowe i cierne, i in.)
Na program Konferencji skada si bd referaty i postery.
Data, miejsce obrad i zakwaterowanie
Konferencja odbdzie si w Domu Wczasowym „Hyrny” w Zakopanem, ul. Pisudskiego 20 w dniach 22–25.09.2011.
Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych. Pene wyywienie na miejscu.
Peny koszt uczestnictwa, wynoszcy 1200 z + 23%VAT, ulgowy dla studentów i doktorantów – 900 z + 23%VAT, obejmuje opat konferencyjn, materiay konferencyjne, zakwaterowanie, wyywienie, udzia w imprezach towarzyszcych
oraz te numery kwartalnika Materiay Ceramiczne/Ceramic Materials, w których zostan wydrukowane artykuy powstae
na bazie wystpie konferencyjnych.
Czonkowie PTCer z opaconymi skadkami czonkowskimi wnosz opat 1100 z + 23%VAT.
Zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych kosztuje 1400 z + 23%VAT (1300 z + 23%VAT dla czonków PTCer).
Zgoszenie uczestnictwa
Zgoszenie udziau w Konferencji prosimy przesya poczt elektroniczn w terminie do 31 marca 2011 roku. Formularz do pobrania na stronie: http://www.ptcer.pl
Opaty konferencyjne i streszczenia referatów lub posterów o objtoci maksymalnie 250 sów prosimy przesa w postaci wydruku lub dyskietki z tekstem w formacie Word lub za porednictwem poczty elektronicznej do 31 maja 2011.
Publikacja materiaów Konferencji
Opublikowanie materiaów konferencyjnych, po kwali kacji artykuów na podstawie recenzji, nastpi po Konferencji
w kwartalniku Materiay Ceramiczne/Ceramic Materials.
Ko cow wersj artykuu wg wskazówek, które znajduj si na http://www.ptcer.pl/mccm/pl/informacje-dla-autorow naley dostarczy do 22 wrzenia 2011.
Adres do korespondencji
Polskie Towarzystwo Ceramiczne
al. Mickiewicza 30, A-3, 30-059 Kraków
Tel. 617 23 97, Fax 633 46 30
e-mail: pedzich@agh.edu.pl; mznapierala@gmail.com

Opaty za udzia w konferencji prosimy przelewa na konto
Polskiego Towarzystwa Ceramicznego:
PKO BP S.A. I/O Kraków
nr rach. 64 1020 2892 0000 5902 0167 7350
NIP PTCer:0677-192-02-04
Dalsze informacje bd umieszczane na stronie internetowej: http://www.ptcer.pl oraz przesyane elektronicznie do
osób zgoszonych na konferencj.
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VI Midzynarodowa Konferencja
Naukowo-Techniczna
POLSKA CERAMIKA 2010
W dniach 5 - 8 wrzenia 2010 odbya si w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie VI Midzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna POLSKA CERAMIKA 2010.
Podstawowym celem Konferencji bya prezentacja i promocja
dokona polskiego przemysu ceramicznego, a take osigni krajowej i wiatowej nauki, zwizanej z rónymi dziedzinami ceramiki. Prezentowane byy te referaty sponsorowane krajowych i zagranicznych rm surowcowych, wspópracujcych z polskim przemysem ceramicznym. Na uwag
zasuguje obecno przedstawicieli rm produkujcych dla
przemysu ceramicznego materiay pomocnicze (np. odczynniki chemiczne) i sprzt pomiarowy (m.in. mikroskopy wysokotemperaturowe). Organizatorem Konferencji by Wydzia
Inynierii Materiaowej i Ceramiki AGH. Wzio w niej udzia
160 uczestników. Wród nich reprezentowani byli przedstawiciele przemysu i wiata nauki ze znanych orodków w Belgii,
Czechach, Hiszpanii, Iranie, otwie, Niemczech i Woszech.
Krajowi uczestnicy Konferencji to przedstawiciele wyszych
uczelni, instytutów Polskiej Akademii Nauk, instytutów branowych oraz wielu (okoo trzydziestu) zakadów produkcyjnych. Te ostatnie byy reprezentowane przez liczn grup
prezesów i dyrektorów tych rm, jak te przez kadr inynieryjn, w której znaleli si absolwenci AGH z ostatnich lat.
Znaczny by te udziau modych ceramików z krgu doktorantów wyszych uczelni.

–

Sandro Zini - NUOVA FIMA S.p.A., Wochy – „Sorting and
packing for ceramic tiles of big sizes. Nuova Fima and
surface inspection experience and research activities”.
Warto te wspomnie o interesujcej prezentacji multimedialnej, która zostaa przygotowana przez znan niemieck rm surowcow Stephan Schmidt i przedstawiona
na wieczornym spotkaniu powitalnym w przeddzie otwarcia Konferencji.

Obrady plenarne, paw. U2, 6.09.2010.

W 6. sesjach tematycznych wygoszono cznie 31 referatów, za w sesji plakatowej przedstawiono 71 prac.
Obejmoway one szeroki zakres problematyki ceramicznej,
o czym wiadcz m.in. nazwy poszczególnych sesji naukowych: Surowce i Pytki Ceramiczne, Teoria i Praktyka Spiekania, Materiay Budowlane, Procesy Ceramiczne, Charakterystyka Produktów.

Bankiet konferencyjny, Ogrody Muzeum Archeologicznego,
7.09.2010.

Spotkanie powitalne, „Krakus”, 5.09.2010.

Konferencj otworzy Dziekan Wydziau Inynierii Materiaowej i Ceramiki AGH – profesor Jan Chopek, za sesji
plenarnej przewodniczy Prorektor ds. Wspópracy i Rozwoju AGH – profesor Jerzy Lis.
Referaty na tej sesji wygosili:
– prof. Roman Pampuch - Akademia Górniczo-Hutnicza
- „O mapach drogowych dla zaawansowanej ceramiki”,
– Ivo Moyano i Antonio de Carlo - FERRO SPAIN S.A.
–„Inkjet: the present and future of ceramic decoration”,
– Micha Staszewski i Krzysztof Tomas – Zwizek Producentów Ceramiki Budowlanej – „Ceramika budowlana – historia i wspóczesno”,

Jak zawsze tak i tym razem konferencja bya okazj do
wymiany myli oraz nawizania lub odnowienia kontaktów
przez jej uczestników. Miao to miejsce zarówno podczas
oywionej dyskusji po wygoszonych referatach i przy prezentacjach plakatowych, jak te w trakcie licznych rozmów
na spotkaniu towarzyskim w Ogrodach Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Kontakty te przyczyni si zapewne
do dalszej integracji midzynarodowego i krajowego rodowiska ceramicznego.
J. Lis, A. Gubernat, E. Stobierska, P. Wyszomirski
fot. G. Grabowski
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XIV Midzynarodowa Konferencja Hutnicza

„Materiay ogniotrwae w metalurgii - wytwarzanie, metody bada, stosowanie”
Wisa-Jawornik 17-20 maja 2011 r.
organizatorzy:
Instytut Ceramiki i Materiaów Budowlanych
Oddzia Materiaów Ogniotrwaych w Gliwicach
Koo Zakadowe SITPH przy OMO
Stowarzyszenie Producentów Materiaów Ogniotrwaych
Polskie Towarzystwo Ceramiczne
Celem konferencji jest zaprezentowanie najnowszych osigni w zakresie nauki o materiaach, technologii
wytwarzania, stosowania i metodyki bada materiaów ogniotrwaych wykorzystywanych do rónych procesów metalurgicznych w hutnictwie elaza i metali nieelaznych.
Kart zgoszeniow, sposób przygotowania referatów i streszcze oraz aktualne informacje o konferencji mona
znale na naszej stronie internetowej www.icimb.pl lub korzystajc z poniszych danych teleadresowych.
Adres organizatora:
Instytut Ceramiki i Materiaów Budowlanych Oddzia Materiaów Ogniotrwaych w Gliwicach
ul. Toszecka 99, 44-100 Gliwice,
tel. (32) 2701801, fax. (32) 2701934 , e-mail: mkh@icimb.pl
dr in. Alicja Paweek, tel. (32) 2701920
mgr in. Maria Nosek, tel. (32) 2701856

Corrigendum

Errata
Metody ekstrakcji chemicznej i Rietvelda w badaniach
zawartoci szka w krzemionkowych popioach lotnych

The Chemical Extraction and Rietveld Methods in
Investigations of Glass Content in siliceous Fly Ashes

EWELINA TKACZEWSKA, MAURYCY PYZALSKI, JAN
MA OLEPSZY

EWELINA TKACZEWSKA, MAURYCY PYZALSKI, JAN
MA OLEPSZY

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydzia Inynierii Materiaowej i Ceramiki, KTMB, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
[Materiay Ceramiczne/Ceramic Materials, 62, 2, 2010,
171-175]

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydzia Inynierii Materiaowej i Ceramiki, KTMB, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
[Materiay Ceramiczne/Ceramic Materials, 62, 2, 2010,
171-175]

Redakcja MCCM auje, e w wyej wskazanym artykule
wystpi bd redakcyjny dotyczcy imienia drugiego wspóautora pracy. Poprawny wykaz autorów to:

The editorial staff of MCCM regrets that an error occurred with regard to the rst name of the second co-author.
The correct set of autors is as follows:

EWELINA TKACZEWSKA, MICHA
MA OLEPSZY.

EWELINA TKACZEWSKA, MICHA
MA OLEPSZY.

PYZALSKI, JAN

PYZALSKI, JAN

i
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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
ko cu 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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GUIDELINES FOR AUTHORS
The original papers being within the scope of the Journal, written in Polish or English, are accepted.
Manuscript preparation
The paper must contain:
xTitle, names, af liations and addresses of the author and
all co-authors, e-mail address of the corresponding author.
xAbstract stating the main objectives, scope and ndings
of the work within approximately 300-500 words in both
Polish and English. The English versions of the title and
abstract are translated into Polish by the editorial staff in
the case of foreign authors.
xKeywords – up to 5 keywords are required for indexing.
xMain text with gures and tables.
xAcknowledgements (if applicable) and references.
Text of the paper has to be written by means of the MS
Word text editor on the A4 format with 25 mm margins on
all sides, using Arial 12 pts font and single spacing. Maximum length of the paper is 8 pages including gures and tables. Add page numbering at the bottom-centre of the page.
Equations should be justi ed to the left and equation
number (in parenthesis) to the right margin e.g.:
F(x) = a1x - 2b1y + c2xy

(1)

Figures, photographs and tables have to be prepared in
black and white, and included in the text. They should be
mentioned in the text by the whole word in lower case letters,
for example: “function f(x) is presented in Fig. 1 and the results of calculations are given in Table 1”. Publishing in colour requires additional agreements with the Editor.
List of references is located at the end of the text, in the
order of appearance. Reference to the list has to be made by
the numbers in parentheses, for example: [1, 5-8].
The reference formats for books, journal publications and
conference proceedings are shown below. The publisher
name as well as the names of all editors have to be added
in the case of books and conference proceedings. Examples:
[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”, in Proc. 10th ECerS Conf., (Heinrich J.G., Aneziris
C., Eds), Göller Verlag, Baden-Baden, (2007), 1111-1115.

438

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 62, 3, (2010)

Submitting the papers
The paper has to be submitted as the doc le containing the text, tables and gures by e-mail to the address:
pyda@agh.edu.pl. The original gures in the tif or jpg format with a resolution of 300 dpi have to be also attached.
All the contributions are peer reviewed by two reviewers, and the authors are noti ed about the evaluation results by e-mail.
Editors reserve the right to adjust style to certain standards of uniformity.
Copyright
For publication in the journal Materiay Ceramiczne/Ceramic Materials, the paper must not be published previously
anywhere else. The authors are responsible for copyright of
the materials included in the paper. Extensive quotations and
sources of illustrations must be acknowledged.
After the acceptance of the manuscript by the Editorial
Committee, the authors agree to transfer the rights of publication and translation of his paper to Akapit Scienti c Publisher for a period of one year after the date of its appearance. During this period, the publication elsewhere requires
a prior agreement of Akapit.
The authors of the manuscript published in MCCM agree
to make its electronic form available on a website of the Polish Ceramic Society, and in databases chosen by the MCCM
Editorial Committee.
Editorial ofce address
Polish Ceramic Society
Materiay Ceramiczne/Ceramic Materials
Al. Mickiewicza 30, pav. A3, r. 207
30-059, Kraków, Poland
www.ptcer.pl/mccm

