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Rys. 1. Pawilon Instytutu Papiernictwa i Maszyn Papierniczych 



WPROWADZENIE 

Informator 1980/84 Instytutu Papiernictwa i Maszyn Papierniczych Po
litechniki Łódzkiej zawiera dane dotyczące działalności Instytutu w tym 
okresie w dziedzinach: 
- organizacji i sytuacji kadrowej, 
- kształcenia studentów i doskonalenia zawodowego specjalistycznych kadr 

inżynierskich, 

- badań naukowych, publikacji, patentów i referatów, 
- współpracy z przemysłem, 
współpracy z i~granicą. 

Informator jest adresowany do instytucji i osób współpracujących z 
Instytutem, bądź zainteręsowanych informacjami o przebiegu i wynikach je
go dzial,lności. Stanowi również niezbędną form, ewidencjonowania,utrwa
lania i upowszechniania najważniejszych osiągnięć placówki i jej pra
cowników. 

Pi~cioletnia przerwa w wydawaniu Informatora była spowodowana okre
sem kryzysu i pewnej destabilizacji życia gospodarczego i społecznego 

Polski oraz zwięzahego z .tym pewnego osłabienia działalności Uczelni. 



KRONIKA 

ZMIANY W KIEROWNICTWIE INSTYTUTU 

W latach 1980 - 1984 miały miejsc~ następujęce zmiany w kierownict

wie Instytu(u: 23.02.1983 roku, w zwięzku z wyjazdem ~c. dr hab. w.z. 
Tarnawskiego do pfacy w Zjednoczeniu Kubańskiego Przemysłu Papiernicze

go, zawieszona została w Instytucie jego działalności jako zastvpcy dy

rektora ds. dydaktycznych. 

W roku 1983 w wyniku upływu kadencji zakończył działalność na sta

nowisku zastępcy dyrektora ds. na~kowo-badawczych pro'f. dr hab .:Jan Rut

kowski, a z dniem 1.11.198~ na stanowisko zastępcy dyrektora ds. dydak

tycznych został powołany doc. dr Kazi~ierz Modrzej~wski. 

TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE 

W dniu i9 marca .1983 roku odbyło się posiedzenie Rady Wydziału Me

chanic~nego Politechniki Łódzkiej poświęcone kolokwium habilitacyjnemu 

dra inż. Sławomira Stery w _oparciu o p r.f?:edłożonę rozprawę habilitacyj
nę pt. "Wpływ procesu wykończania na użytkowe oraz strukturalno-r,olo

giczne własności papieru workowego", opublikowaną w .49 Zeszycie Nauko

wym PŁ. 

Recenzentami rozprawy byli: prof. dr inż. Lothar Gottsching z Insty

tutu Papiernictwa Politechniki w Darmstadt (RFN)·, prof. mgr inż.Andrzej 

Winczakiewicz z Instytutu Celulozowo-Papierniczego w Łodzi, prof. mgr 

inż. Czesław Pustelnik z IPiMP Politechniki Łódtkiej oraz doc. dr hab. 

Wiktorian Zbigniew Tarnawski z IPiMP Politechniki Łódzkiej. 
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Stopień naukowy dra habilitowanego nauk technicznych nadany dr Sła

womirowi Sterze uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódz

kiej z dnia 19 marca 1983 r. został zatwierdzony przez Centralną Komi

sję Kwalifikacyjną do Spraw Kadr Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów 

w dniu 26 września 1983 r. 

W dniu 2 lipca 1984 r. odbyła się na Wydziale Mechanicznym Politech

niki Łódzkiej publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Zbigniewa 

Fulmańskiego. 

Rys. 2. Kalander l aboratoryjny firmy Kleine-Weffers 
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Promotorami pracy pt. "Badania nad własnościami reologicznymi warstw 
papieru poddanych działaniu naprężeń ściskających oraz wykorzystanie wy

ników tych badań w procesie wykonywania elastycznych walców kalandro
wych" byli doc. dr hab. Marian Królak oraz doc. dr hab. inż. Sławomir 

Stera z Politechniki Łódzkiej a recenzentami prof. zw. Andrzej Wincza

kiewicz z Instytutu Celulozowo-Papierniczego w Łodzi oraz prof. dr.inż. 

Jerzy Leyko z Politechniki Łódzkiej. 

Decyzję Rady Wydziału Mechanicznego z dn. 28.09.1984 r. nadano mgr 
inż. Zbigniewowi Fulmańskiemu stopień doktora nauk technicznych.,, 

ODZNACZENIA I NAGRODY 

W latach-1980-1984 pracownicy Instytutu otrzymali następujące odzna
czenia: 

w roku 1980 

- prof. dr hab. J. Rutkowski 

- doc. dr K. Stępniewski 

w roku 1982 

- mgr inż. J. Maj 
- prof. dr w. Surewicz 
- prof. Cz. Pustelnik 

w roku 1983 

- prof. dr w. Sur~wicz 
- doc. dr s. Stera 
- inż. z. Kempski 

- doc. dr K. Modrzej~wski 

w roku 1984 

- prof.~. Szwarcsztajn 
- J. Borys 
- doc. dr K. Stępniewski 

- prof·~ E. Szwarcsztajn 

- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol
skf, 

- Brązowy Medal za Zasługi dla Obronnoś
ci Kraju, Złota Honorowa Odznaka NOT, 

- Złoty Krzyż Zasługi, 

- Warszawski Krzyż Powstańczy, 

- Honorowa Odznaka m. Łodzi 

- Medal Komisji Edukacji Narodowej, 
- Złoty Krzyż Zasługi, 

Srebrny Krzyż Zasługi, 

- Honorowa Odznaka m. Łodzi 

- Medal-im. B. Rumińskiego, 

- Złoty Krzyż Zasługi, 

- Srebrny Medal za Zasługi dla Obronnoś-
ci Kraju, 

- Medal 40-lecia Pol.ski Ludowej, 
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Za działalność naukowo-badawczą oraz za osiągnięcia w dziedzinie 

dydaktyczno-wychowawczej następują~y pracownicy Instytutu otrzym~li na
grody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki: 

w roku 1981 

II stopnia: prof. dr w. surewicz, doc. dr K. Modrzejewski, 
dr B. Surma-Ślusarska, dr inż. P. War,delt, 

,_ III stopnia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej: 

doc. dr K. Modrzejewski, dr inż •. P. Stanisławczyk, 

doc. dr hab. w. z. Tarnawski, dr inż. w. Kawka, 

dr inż. s. Stera, 

w roku 1982 

- doc. dr K. Stępniewski uzyskał za działalność naukowo-badawczę nagro-

dę II stopnia Ministra Nauki, Sikolnictwa Wyższego i Techniki oraz 

nagrodę II stopnia Ministra Kultury i Sztuki, 

prof. dr w. Surewicz i dr B. Surma-Ślusarska uzyskali Nagrodę Naukowę 
Wydziału Nauk Rolniczych i Leśny~h PAN, 

/ 

w roku 1983 

- III stopnia: prof. E. Szwarcsztajn, dr inż. w. Kawka, mgr.inz. I. Ma

rek, mgr inż. K. Stępień, inż. H. Ingielewicz. T. Jędrzejewska, 
- III stopnia Ministra Obrony Narodowej w dziedzinie nauk i postępu te

chniczno-organizacyjnego: doc. dr K. Stępniewski, 

w reku 1984 

dr inż. T. Tyralski uzyskał nagrodę Ministra Leśnictwa ~ 
Drzewnego. 

Przemysłu 

Ponadto w latach 1980-1984 Rektor PŁ przyznał 257 nagród pracowni

kom IPiMP, w tym: 

- z okazji 1 Maja - 2 nagrody, 

- z okazji Dnia Nauczyciela - 136 nagród, 

- za prace naukowo-badawcze - 119 nagród. 

KOŁO STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKóW 
PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO 

Koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Papierniczego w 

Politechnice Łódzkiej zrzesza 33 pracowników naukowych i inżynieryjno

-technicznych zatrudnionych w Instytucie. 
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Przewodniczącym Koła jest dr inż. Piotr Stanisławczyk. 

Koło SITPP inspiruje działalnoś6 i udziela pomocy Studenckiemu Kołu 

Naukowemu. Dotyczy to głównie kontaktów z przemysłem oraz zatrudnienia 

absolwentów. W latach 1980 - 1984 członkowie Koła wykonali w Zespole 

Rzeczoznawców przy Zarządzie Głównym SITPP około 40 opracowań i eksper

tyz dla przemysłu. Około 30% członków Koła jest zaangażowanych w pra

cach różnych komisji i agend działających przy ZG SITPP oraz Radzie Wo

jewódzkiej NOT. Aktywnoś6 członków Koła jest widoczna w różnych akcjach 

szkoleniowych (odc:.::yty w kołach zakładowych NOT, referaty w naradach i 

konferencjach organizowanych przez przemysł). W 1983 roku Koło zorga

nizowało kurs szkoleniowy dla pracowników Zakładów Celulozowo-Papierni

czych w Krapkowicach. 





ORGANIZACJA I ROZWÓJ INSTYTUTU 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

Instytut Papiernictwa i Maszyn Papierniczych Politechniki Łódzkiej 

jest Instytutem uczelnianym-międzywydziałowym. Strukturę organizacyjną 

Instytutu ilustruje tabela 1. 
Kierownictwo Instytutu: dyrektor - prof. C~esław Pustelnik,zastępca 

dyrektora ds. kształce~ia - doc. dr Kazimierz Modrzejewski. 

Organ doradczy dyrektora stanowi Rada Instytutu w skład której wcho
dzę: wszyscy samodfielni nauczyciele akademiccy, dwóch przedstawicieli 
pozostałych nauczycieli akademickich, dwóch przedstawicieli pracowników 
inżynieryj no-technicznych, administracji i obsługi, .a także po jednym 
przedstawicielu organizacji partyjnej i związkowej. 

Działalność naukowo-badawcza jest prowadzona w sześciu Zespołach i 
dwóch Pracowniach. 

Działalność dydaktyczno-wycho~awczę prowadzę dwa zespoły dydaktycz
ne, odpowiadające kierunkom dydaktycznym Instytutu: specjalności "Ma
szyny i urządzenia przemysłu papierniczego i drrewnego" - na Wydziale 
Mechanicznym oraz specjalności "Technologia celulozy i papieru" - na 
Wydziale Chemicznym. 

W Instytucie działa Koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Prze
mysłu Papierniczego, którego przewodniczącym jest dr inż. Piotr Stani
sławczyk, jego zastępcę jest mgr inż. Ryszard Szopiński, a sekretarzem 

dr inż. Anna M. Płonka. 



T a b e 1 a 1 

Schemat struktury organizacyjnej Instytutu Papiernictwa i Maszyn Papierniczych PŁ 
\ 

!Rada 
Dyrektor 

Instytutu prof. Cz. Pustelnik 
~ 

I 
I 

Zastępca dyro ds. 
Zastępca dyr. ds. dydak-1 Zastępca dyr. ds. nauki administracyjnych 

vacat· 
tycznych vacat 

doc. dr I<. Modrzejewski I I 
I I I I 

Biblioteka 
Zespoły dydaktyczne I Zespoły Sekcja admi- Sekcja tech-

I naukowo-badawcze Bo Szcz':l r- nistracyjna niczna kie-

I I kowska-Buła kierownik: rownik:mgr 
Technologii Maszyn i urzę- M. Rosiak inż. Z.For-
celulozy i dze r', przemysłu nalski papieru papierniczego 

kierownik: i drzewnego 

doc. dr I<. kierownik: 
doc. dr Ko Stęp-Modrzejewski niewski 

I I I I I I I I 
Technologii Technologii Pracownia Maszyn i Urzędzeń Maszyn Maszyn Pracownia 
mas włókni- papieru i analityki urzędzeń cieplnych przetwór- poligra- automaty- . 

stych przetwórstwa par,ierni- f celulo- czych f icznych zacji pro-
papierniczego czych i zowych cesów 

płytowych 

kierownik: kierownik: kierownik: kierownik: kierownik: kierownik: kierownik: kierownik: 
prof. dr prof. prof. dr dr inz. doc. dr doc. dr doc. dr dr inż. 
w.surewicz Cz. Pustelnik J.Rutkowski vv. Kawka W.Tarnawski s. Stera K. Stęp- T.Zieliński 

niewski 
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STAN KADROWY 

Według stanu na dzień 31.1201984 ro w Instytucie było zatrudnionych 

79 osób, w tym: 18 nauczyci~li akademickich, 44 pracowników naukowo-ba

dawczych, naukowo-technicznych i technicznych, 1 bibliotekarz, 5 pracow

ników administracji i 11 pracowników działalności pomocniczej.Strukturę 

zatrudnienia pracowników przedstawia tebela 2. 

Tabel.a 2 

Stan kadrowy Instytutu na dzień 31.12.1984 r. 

Pracownicy uczelni 

Nauczyciele akademiccy 

- profesorowie 

- docenci 

- starsi wykładowcy 

- adiunkci (doktorzy nauk techn.) 

- starsi asystenci (mgr inż.) 

Pracownicy naukowo-badawczy 

i naukowo-techniczni 

- adiunkci 

- st~rsi asystenci (mgr inżo) 

- mgr inż. i inż. 

- technicy 

Bibliotekarze 

Pracownicy administracji 

Pracownicy działalności pomocniczej 

razem 

razem 

razem 

ogółem 

Liczba osób 

3 

5 

1, 

8 

1 
--
18 

3 

1 

19 

21 

44 

1 

5 

11 

17 

79 
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BAZ.A MAT6RIALNA INSTYTUTU 

Majętek Instytutu zgromadzony w urzędzeniach oraz aparaturze 

rewo-kontrolnej wynosił w końcu 1984 roku ok. 75 mln złotych. W 
naniu do lat poprzednich 1980-1984 tempo wyposażenia Instytutu 

pomia

porów

uległo 

osłabieniu. 

Wśród nowych urzędzeń i aparatów należy wymienić: laboratoryjną ma

szynę, papierniczę, (zbudowaną w Papiripari Vallalat-Węgry) i przekazanę 

Instytutowi w ramach wymiany aparatury), zestaw aparatów do przygotowa

nia past powlekajęcych or~z spektrofotometr Specord 75 R. 
W hali technologicznej Instytutu uzupełniono w ostatnich latach wy

posażenie stanowisk: do badania i formowania wstęgi papieru, prasowania 

i suszenia papieru. Obecnie, przy wydatnej pomocy Ministerstwa Leśnict

wa i Przemysłu Drzewnego oraz Zakładów Mechanicznych Przimysłu Papier
niczego w Poznaniu, trwaję prace nad rozbudowę stoiska do badań związa

nych z eksploatację i konstrukcję kalandrów. Uruchomienie tego stoiska 

rozszerzy w znacznym stopniu zakres wykonywanych prac dla potrzeb prze

mysłu papierniczego i jego zaplecza. 

BIBLIOTEKA 

Zmiany w zbiorach bibliotecznych w okresie 1980-1984 ilustruje ta

bela 3. 
T a b e 1 a 3 

Stan na dzień Stan na dzień 
Rodzaj zbiorów 1.01.1980 31~12.1984 

.· 

wydawnictwa zwarte (voluminy) 3057 3849 

czasopięma ( voluminy) 1230 1335 

prace naukowo-badawcze 
(zbiory wydzielone) 188 211 

normy 961 1244 

prace dyplomowe 1168 1213 

literatura firmowa 
(druki różne) 840 742 



Rys. 3. Laboratoryjna maszyna papiernicza 
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Biblioteka prenumeruje 25 czasopism naukowych, w tym 12 tytułów cza
sopism krajowych, 9 z krajów deMokracji ludowej i 4 z krajów zachodnich. 
Poza prenumeratę biblioteka otrzymuje 3 tytuły czasopism z drugiego ob
szaru płatniczego, w ramach składek członkowskich pracowników Instytutu 
(1984 ro)o 

Biblioteka dysponuje czytelnię (30 miejsc dla czytelników), magazy
nem i zapleczem, przeznaczonym do pracy bibliotecznej. Biblioteka IPiMP 
utrzymuje stały kontakt z Bibliotekę Instytutu Celulozowo-P~pierniczego, 
Bibliotekę Głównę PŁ, COBR Przemysłu Poligraficznego oraz z pokrewnymi 
placówkami w całej Polsce. Prowadzona jest wymiana zbiorów oraz udostęp
nianie prac naukowo-badawczych Instytutu. 



DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA l DANE LICZBOWE 

Za o'rganizację i realizację zadań dydaktycznych odpowiedzialny jest 
zastępca dyrektora ds. dydaktycznych doc. dr inż. K. Modrzejewskio 

Dane dotyczące kierunków poszczególnych specjalnośoi, kierunków dy
plomowania oraz ich kierowników podano w tabeli 3. 

Opiekunami i koordynatorami dydaktyki sę dr inż. P. Wandelt,dr inż. 
w. Kawka i mgr inż. A. Klepaczka; 

Na poszczególnych latach studiów opiekę sprawuję nauczyciele akade
miccy. Aktualny wykaz opiekunów grup studenckich na poszczególnych la
tach i stan studentów w roku akademickim 1984/85 podano w tabeli 4o 

Kierownikiem koła naukowego jest dr inż. P. Stanisławczyk, zastępcę 
- mgr inż. A. Głębowski. 

RODZAJE ORAZ PROGRAMY STUDIÓW 

Specjalistyczne zajęcia dydaktyczne prowadzone sę w Instytucie na 
studiach dziennych, zaocznych oraz podyplomowych. 

' Studia dzienne magisterskie trwaję 5 lat. Studenci Wydziału Chemi-
cznego maję możliwość kształcenia się w ramach specjalności: Chemia i te
chnologia celulozy i papieru w trzech kierunkach dyplomowania: techno
logia celulozy, technologia papieru oraz technologia przetwórstwa pa
pierniczego. 

Studenci Wydziału Mechanicznego prowadzę zajęcia w ramach specjal
ności Maszyny i urządzenia przemysłu papierniczego i drzewn~go na czte
rech kierunkach dyplomowani3: maszyny papiernicze, maszyny płytowe, ~a-

szyny przetwórcze i maszyny poligraficzne. 



T a b e 1 a 3 

Wykaz kierunków specjalności i kierunków dyplomowania 

Wydział Specjalność i kie rrownik Kierunek dyplomowania i kierownik 

1. Chemia i technologia a. Technologia celulozy - prof. dr w. Surewicz 

I Chemiczny celulozy i pat>ie ru b. Technologia papieru - prof. cz. Pustelnik 

- doc. dr K. Modrze- c. Technologia przetwórstwa 
jewski papierniczego - prof. Cz. Pustelnik ·, 

2. Maszyny i urzędzenia a • Maszyny i urzędzenia 

przemysłu 
. . 

prze,mysłu papierniczego dr inż. w. Kawka papierni- -
czego i drze~nego b. Maszyny i urzędzenia 

II Mechaniczny doc. dr K. Stępniewsk,i przeJnysłu płyt drewno--
-pochodnych .... doc • dr hab.W.Tarnawski 

/ 

c. Me19zyny przetwórcze - doc. dr hab. s. Stera 

d. M&szyny poligraficzne - doc. dr I<. Stępnie~ski 

T a b e 1 a 4 

Wykaz opiekunów lat i stan studentów w Instytucie w roku akademickim 1984/85 

Specjalność Rok Opiekun roku Liczba studentów 

Chemia i technologia ce- III dr inż. P. Wandelt 8 
lulozy i papieru IV mgr inż. J. Maj 6 

V mgr inż. A. Głębowski 14 

Maszyny i urzędzenia III dr ińż. P. Stan,isławczyk 17 

przemysłu papierniczego IV dr inż. R. Rogut 22 

i drzewnego V dr inż. 'T. Zieliński 26 

I\) 
o 
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Na obu specjalnościach zajęcia rozpoczynają się na III roku studiów. 
Po trzecim roku studiów obowiązuje 4-tygodniowa praktyka ogólna-tech
niczna, a po czwartym roku 4-tygodniowa praktyka specjalizacyjna.Szcze
gółowy program zajęć podano w tabelach 5 i 6. 

Studia zaoczne trwają 5 lat. Prowadzone sę one na Wydziale Chemicz
nym oraz na Wydziale Mechanicznymo Obecnie nabór na te studia został 

wstrzymany. Studia kontynuuję w Instytucie oioby od trzeciego roku stu
diówo 

Studia podyplomowe trwają jeden rok. Sę one wznawiane co kilka lat. 
Ponowne uruchomienie tych studiów przewiduje się w roku akademickim 

1985/86. 
Na studiach podyplomowych ok. 1/3 wykładów dotyczy przedmiotów ogól

nych reszta - przedmiotów specjalizacyjnych (razem ok. 280 godzin za
jęć). Na Wydziale Chemicznym studia uzupełniają wiadomości z technolo
gii papiernictwa, a na Wydziale Mechanicznym z konstrukcji i eksploata
-cji maszyn papierniczycho Ukończenie studiów umożliwia uzyskanie spe
cjalizacji zawodowej o. 

ABSOLWENCI INSTYTUTU W LATACH 1980-1984 

W latach 1980-1984 w Instytucie ukończyło studia 118 absolwentów, 
w tym: 73 ze specjalnością; Maszyny i urządzenia przemysłu papiernicze
go i płytowego oraz 45 - ze specjalnością: Tecbnologia celulozy i pa
pieru. Wykaz absolwentów podaje tabela 7. 



Specjalność: Chemia i technologia celulozy i papieru 

Kierunek dyplomowania: 1. Technologia celulozy 
2. Technologia papieru 
3. Technologia przetwórstwa papierniczego 

Przedmioty wspólne dla kierunku dyplomowania 1-3 

Godziny 
Przedmiot w _tym VI VII 

e . N L 
G) ...i o o ~ ć l ć l N .)Jl ·rl .o w p w p 
Ili >- i: Ili L 
~ i: •U .... a. 

Chemia drewna i jego składniki 75 60 - 45 - 41:. - 1 - - - - -
Kinetyka chemiczna i kataliza 15 15 - - - 1 - - - - - - -
Elementy chemii koloidów 60 30 - 30 - - - - - 2E - 2 -
Podstawy technologii papier-

6E nictwa 90 30 - - - - - - - - - -
Chemia i technologia poli-

3E merów 45 45 - - - - - - - - - -
Metrologia celulozowo-pa-
piernicza 120 30 - 90 - - - - - - - - -
Metody fizyczne w chemii 
organicznej 60 15 - 45 - - - - - - - - -
Techniki izotopowe 30 15 - 15 - - - - - - - - -
Analiza instrumentalna 60 30 - 30 - - - - - - - - -
Labo rato rium technologiczne 105 - - 105 - - - - - - - - -
Au toma tyz;;icj a i regulacja 
procesów w przemyśle celu-
lozowo-papierniczym 30 -15 - 15 - - - - - - - - -
Gospodarka wodno ściekowa 
w przemyśle celulozowo-
papierniczym 

I 
30 ·15 15 - - - - - - - - - -

Gospodarka cieplna w prze-
myśle celulozowo-papierniczym 15 15 - - - - - - - - - - -
Labo rato rium dyplomowe 450 - -· 450 - - - - - - - - -
Seminarium przeddyplomowe 
i dyplomowe 45 - 45 - - - - - - - - - -

Semestr 
Vlll IX 

w ć l p w ć 

- - - - - .. 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -
2 - 6 - - -
1 - 3 - - -
1 - 1 - - -
2 - 2 - - -
- - - - - -

- - - - 1 -

- - - - 1 1 

- - - - 1 -
- - - - - -
- - - - - 1 

T a b e l a 5 

X 

l p w ć l 

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
7 - - - -

1 - - - -

- - - - -
- - - - -
- - - - 30 • 

- - ... 2 -

p 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

N 
N 



Przedmioty wspólne dla kierunku dyplomowania 1 

-· Godziny Semestr 
/ 

IX X 
e w t, m VI VII VIII 
Q) r'l4 

. L 'f"") 

l Il N ć 1 j; 1 ić ..:. łN ć 1 N .:,t _g o w p w p w p w li,, p p 
11) >- u L 

-~ 
11) 

et:: le M a. 

Technologia mas włóknistych 105 60 45 - - - - - - - - - - 4E 1 - - - - - - - - - -
Aparatura przemysłu celu- 3E łozowego 45 30 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - -

' Projektowanie technologicz-
* ne celulozowni 45 15 - - 30 - - - - - - - - - - - - 1 - - 3 - - - -

Laboratorium specjalizacyj-
ne mas włóknistych 90 - - 90 - - - - - - - - - - - - - - - 6 - - - - -

Przedmioty wspólne dla kierunku dyplomowania 2 
' .,.e 

Technologia papieru 105 60 45 - - - - - - - - - - 1 - - - 2 - - - - - -
Maszyny i urządzenia pa- 3E piernicze 45 30 15 - - - - - - - - - - - - - ~ 1 - - - - -. -
Projektowanie urządzeń 
i ciągów technologicznych 
papierni 45 15 - - 3Ó - - - - - - - - - - - - 1 - - 3 - - - \-

Laboratorium specjaliza-
cyjne papieru 90 - - 90 - - - - - - - - - - - - - - - 6 - - - - -

-
Przedmioty wspólne dla kierunku dyplomowariia 3 

Technologia przetwórstwa 
papierniczego i elementy 

4E poligrafii 105 60 45 - - - - - . - - - - 1 - - - 2 - - - - - -
Maszyny wykończalnicze 3E i przetwarz~jące papier 45 30 15 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - -
Maszyny drukujące 15 15 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - -
Reologia fllieszanek powle-
kających i farb graficz-

3E nych 30 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Laboratorium specjaliza-
cyjne przetwórstwa pa-

9Ó pierniczego ' 90 - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 - - - - -
E - eg zamin 



Lp. 

3/1 

3/2 

3/3 

3/4 
3/5 
3/6 
3/7 

3/8 

3/9 

Specjalność: Maszyny i urzQdzenia przemysłu papierniczego i drzewnego 
Kierunki dyplomowania: 1. Maszyny papiernicze 

2. Maszyny płytowe 
3. Maszyny przetwórcze 
4. Maszyny poligraficzne 

Przedmioty wspólne dla kierunków dyplomowania 1-4 

Godziny ' 
w tvm ·VI 

Przedmiot . . 
e . N L. • 
G> .... u o ..., 
N .lit .... .Il o w ć CD >,; 3 CD L. 
a:: 3 •U rł o. 

Procesy wytwarzania 
i przetwarzania papieru 

3E i płyt drewn,opochodnych 45 45 - - - -
Podstawowe surowce i 
wytwory papiernicze 30 15 - 15 - - -

' Suszarnictwo i klima-
tyzacja ' 45 30 15 - - - -
Praca przejściowa II 90 - - - 90 - -
Seminarium dyplomowe 45 - - 45 - - -
Laboratorium dyplomowe 300 - -~ - - -
Praca dyplomowa o - - - o - -

Przedmioty wspólne dla kierunków dyplomowania 1-2 

Technologia budowy,mon-
tażu i remontów maszyn 
papierniczych i płyto-
wych 45 30 - 15 - - -
Regulacja i automaty- . 
zacja proce,ów tech-
nologicznych w przemy-
śle celulozowo-papier-
niczym i ,płytowym 45 30 - 15 - - -

VII 

1 p w ć 1 p w 

- - - - - - -
- - 1 - 1 - -
- - - - - - 2E 

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - -- - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - 2E 
I 

3/10 Maszyny i urz1dzenia 
do przygotowywania 

3E mas włóknistych 75 45 15 15 - - - - - - - - -

T a b e 1 a 6 

Semestr 
VIII IX X 

ć 1 p w ć 1 p w ć 1 p 

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -
1 - - - - - - - - - -
- - - - - - 6 - - - -
- - - - - - - - - 3 -
- - - - - - - - - 20 -
- - - - - - - - - - o 

- - - 2 - 1 - - - ,_ -

- - - - - 1 - - - .. -
1 1 - - - - - - - - -



Przedmioty dla kierunku dyplomowania 1 

3/11 Technologia papiernictwa 60 45 - 15 - - - -
3/12 Maszyny i urządzenia 

1150 celulozowo-pa~iernicze 90 30 30 - - - -
Przedmioty ala kierunku dyplomowania 2 

3/13 Technologia płyt draw-
nopochodnych 60 45 - 15 - - - -

3/14 Maszyny i urządzenia 
do produkcji płyt 
drewnopochodnych 150 90 30 - - - - -

Razem 930 3 - -
Przedmioty wspólne dla kierunków dyplomowania 3-4 

3/15 I Eksploatacja i rerr.onty 
I maszyn przetwórczych 

poligraficznych 45 30 - 15 - - - . -
3/16 Regulacj'a i automaty-

zacja procesów tech-
no logicznych w poli-
grijfii i przetwórst-
wie 45 30 - 15 - - - -

3/17 rechnologia przetwa-
rzania papieru i po-
lig rafii 90 60 - 30 - - - -

Pr,eumioty dla kierunku dyplomowania 3 
"' 

3/18 Maszyny wykończające 45 30 - 15 - - - -
3/19 Maszyny przetwór.::ze 105 45 30 30 - - - -
3/20 Maszyny poligraficz-

ne w przetwórstwie 45 30 - 15 - - - -
Przedmioty dla kierunku dyplomowania 4 

3/21 Maszy~y poligraficzne 105 60 15 30 - - - -
3/22 Mas,zyny i aparatura 

poligrafii specjalnej 
i operatywnej 45 30 - - - - - -

3/23 Maszyny przetwórcze 

L w poi.igrafH 45 30 - 15 - - - -
E - egzar.iin 

- 3E - 1 - - - -
- - - - - 2 - -

- 3 - 1 - - - -

- - - - - 4E 2 2 

- 4 - 2 - 9 2 1 

I I 

- ... - - - - - -

- - - - - - - -

- 2 - 1 - 2E - 1 

- - - - - - - -
- 2 1 - - 1E 1 2 

- - - - - - - -

- 21- 1 - 2E 1 1 

- - - - - - - .. 
- - - - - - - -

- - - -
- 4E 2 2 

- - - -

- - - -
- 6 2 4 

- 2 - 1 

- 2E - 1 

- - - -

- 2E - 1 

- - - _, 

- 2E - 1 

- - - -

- 2E - 1 

- 2E - 1 

- - -
- - -

- - -

- - -
6 - -

- - -

- - -

- - -

- - -
- - -
- - -

- - -

- - -
- - -

-
-

-

-
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A, Specjalność: Maszyny i 

Lp. Imię i nazwisko 

1 Zbigniew BESTECKI 

a, Jerzy CHŁODNY 

3 Jerzy CZARNECKI 

4 Janusz DUDEK 

5 Tadeusz GINALSKI 

6 Marian IWANICKI 

7 Jacek JANEK 

8 Andrzej KALUGA 

Wykaz absolwentów Instytutu w la:~ch 1980 - 1984 
Urzędzenia Przemysłu Papierniczego i Drzewnego 

Temat pracy 

1980 rok 

Konstrukcja urzędzenia do czyszczenia powierzchni 
cylindra.połyskowego 

Optymalizacja i modelowanie rozwłókniaczy 

Urzędzenie do termoplastycznego gładzenia 
papieru dekoracyjnego 

Projekt napędu stanowiska doświadczalnego do 
cięcia wzdłużnego i poprzecznego wstęgi papieru 

Odwijaki i nawijaki do pracy okresowej konstruk
cji odwijaka i nawijaka do kalandra doświadczal
nego 

Projekt konsttukcji urzędzenia wylewajęco -
naświetlajęcego do wykonywania form fotopoli

mero~ych oraz badania wybranych parametrów 
tworzenia formy 

Badanie procesu suszem.a płyt pilśniowych 
twardych w prasie goręcej • 

Adaptacja sortownika ciśnieniowego CN-5 do 
'1 

frakcjonowani~ mas makulaturowych 

T a b e 1 a 7 

Opiekun 

doc.dr hab. 
w.z. Tarnawski 

dr inż. 
P. Stanisławczyk 

doc. dr hab. 
w.z. Tarnawski 

doc. dr hab. 
Sł. Stera 

doc. dr hab. 
Sł. Ster:a 

doc. dr 
k. Stępniewski 

doc. dr hab. 
w.z. Tarnawski 

dr inż. 

P. Stanisławczyk 



9 

3.0 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Marek KONSTANTYNOWICZ 

Witold KOSTECKI 

Marian KOWALSKI 

Piotr KUCHCINSKI 

Danuta KULI~Sl<A 

Paweł MICHALSKI 

Zbigniew NlEWINOWSKI 

Michał NOWAK 

;:Janusz RÓŻYCKI 

Projekt koncepcji stanowiska do badania zużycia 

krzywek w ~iektórych mechanizmach zszywarek oraz 

tendencje rozwojowe w budowie zszywarek drutem 

Badania nad wpływem parametrów technologicLnych 

i konstrukcyjnych w zastosowaniu do elementów 

ssęcych maszyn papierniczych w aspekcie akusty

cznym 

Projekt konstrukcyjny odwadniarki powietrznej 

Projekt koncepcyjny prasy płaskiej 

Projekt konstrukcji stanowiska badawczclgo 

i analiza wybranych param~trów form fotopoli

merowych na istniejącym urzędzeniu 

Projekt konstrukcyjny urządzenia do jednocze

snego sortowania i oczyszczania mas makulatu

rowych 

Projekt konstrukcji urządzenia naświetlająco

suszącego formy fotopolimerowe orez przegląd 

urzędzeń do produkcji form 

Połączenie klejowe papieru workowego. 

Projekt koncepcyjny stanowiska nagrzewania 

kleju 

Konstrukcja urządzeń do napełniania worków 

papierowych materiałem sypkim 

doc. dr 

K. Stępniewski 

dr inż. 

T. Zieliński 

dr inż. w. Kawka 

dr inż. w. Kawka 

doc. dr 

K. Stępniewski 

dr inż. T. Tyralski 

doc. dr 

K. Stępniewski 

doc. dr hab. 

Sł. Stera 

doc. dr hab. 

Sł. Stera 



-
Lp • Imię i nazwisko . 

SIMiINSKI 18 Ryszard 

19 Mirosław STOKOWSKI 

20 Bogusław WILCZYŃSKI 
l 

21 Jerzy WO.tNIAK 

1 Zdzisław GÓRECKI 

I 

2 Jerzy GORSKI 

3 Wojciech KOŁODZIEJSKI 

4 Dariusz KURCZAK 

Temet pracy 

Optymalizacja temperatury suszenia płyty pilś
.niowej w prasie gorącej 

Proj~kt konstrukcyjny nowego rozwiązania prze

mysłowego bębna korującego 

; 
Urządzenie do nawilżania i schładzania papieru 
gładzonego termoplastycznie 

Wpływ wstępnego nagrzewania płyty pilśniowej 

na czas cyklu jej suęzenia w prasie 

1981 rok 

Urządzenie do dwustronnego termoplasiycznego 

nadawania gładkości papierom do druku 

Projekt konstrukcyjny urządzenia do transportu 
i obliczania zaprogramowanej liczby egzempla

rzy czasopisma. Podstawy t~oretyczne drukowania 
offsetowego wraz z opisem konst·rukcyjnym ma

szyny offsetowej zwojowej typu "GossJMeho" 

• 
Konstrukcja urządzenia załadowczo-wyładowGzego 

do podwójnego prasowania pły~ pilśniowych 
w prasie gorącej 

Projekt konstrukcji urządzenia do dwustronnego 

termoplastycznego gładzeni& pHpieru do pisania 

Tab e 1 a 7 (cd.) 

Opiekun 

doc. dr hab. 
w.z. Tarnawski 

dr inż. 

T. Zieliński 

doc. dr hab. 

w.z. Tarnawski 

doc. dr hab. 

w.z. Tarnawski 

doc. dr hab. 
W.z. Tarnawski 

doc. dr 
K. Stępniewski 

doc dr hab. 

w.z. Tarnawski 

doc. dr hab. 

w.z. Tarnawski 

N 
CX) 



5 Roman LEWANDOWSKI 

6 Maciej MATUSIA'< 

7 Paweł MOSZE~SKI 

8 Marian NEWLACIL 

9 Marek TIM 

10 Roman ZAJĄCZKOWSKI 

1 Krzysztof ANDRZEJCZAK 

2 Grzegorz CHOŁYS 

3 Roman CZERWONKA 

Przeprowadzenie badań pro·totypu sortownika roz
włókniającego i opracowanie zmian modernizacyj
nych w jego konstrukcji 

Konstrukcja stoiska do badania modelowych sor
towników 

Analiza i badania symulacyjne układu regulacji 
biegu sita 

8adania młyna tarczowego i projekt zmian kon
strukcyjnych w aspekcie akustycznym 

Konstrukcja napędu płyty formującej w dwuobro
towej maszynie typograficznej 

Konstruk~ja jednostki napędowej maszyny do 
formowania płyt wiórowych 

1982 rok 

Badania wpływu wybranych parametrów konstruk-
~cyjno-eksploatacyjnych i technologicznych na 

emitowany hałas towarzyszący procesowi techno
logicznemu w pracy skrzynek ssących maszyny 
papierniczej 

Badania akustyczne walca ssącego 

Proje~t pompy frakcjonującej 

dr inż. 
T. Tyralski 

dr inż.T.Tyralski 

dr inż. 
T. Zieliński 

dr inż. 
T. Zieliński 

doc. dr 
K. Stępniewski 

dr inż. 

k. Rogut 

dr inż. 
T. Zieliński 

dr inż. 
T. Zieliński 

dr inż.T.Tyralski 



I 
Tabel a 7 (cd.) 

Lp. Imię i nazwisko Temat pracy Opiekun 
-----------+-----------------------------1------

4 Bogdan GARSTKA 

5 Marek KAPLER 

6 Marek KURZAWA 

7 Ma rek LI CKI EWI CZ 

8 ~anusz MACIE~CZYK 

9 Ryszard MA~OS 

10 Marek MICHALSKI 

Leszsk MRUGAŁA 

P rojek t stanowiska do badań zużycia sit i mate- dr inż. w. Kawka 
riałów na wykładziny elementów odwadniaj~cych 

1. Analiza kinematyczno-dynamiczna wybranych me
chanizmów zszywarki drutem typu Zd-28 

2. Projekt konstrukcyjny zszywarki drutem firmy 

Ingol, współpracujęcej z rotacyjnę maszyną 

drukujęcę 

Projekt prototypu ro~włókniacza wirowego z wa
łem poziomym i cyrkulację zewnętrznę 

Projekt stanowiska badawczego reometru rota
cyjnego wraz z modernizację konstrukcji, re

alizację układu pamiaro~ego i uruchomieniem 

Analiza dynamiczna przewij3rko-krajarki 
w aspekcie regulacji nacięgu wstęgi papieru 

Projekt konstrukcji urządzenia do składu 
fotograficznego tytułów 

Pro,iekt konstrukcyjny powietrznej odwadniarki 
wstęgi włóknistej 

Konstrukcja zespołu drukujęcego zwojowej ma
szyny do drukowania gazet wraz z analizę ki
nematycznę i dynamicznę jej napędu 

I 

doc. dr 
K. Stępniewski 

dr inż.T. Tyralski 

dr inż. 
T. Tyralski 

dr i!'lż. 

T. Zieliński 

doc. dr 

K. Stępniewsk:.. 

dr inż. w. Kawka 

doc. dr 

K. St~pniewski 



12 Włodzimierz SZEWCZYK 

13 Włodzimierz WESOŁY 

1 Kinga BOBROWSKA 

2 Stanisław BOBROWSKI 

3 Piotr CZARNEC.l<I 

4 Roman DŁUGOŁĘCKI 

5 Krzysztof JABŁOŃSKI 

6 Sławomir JARMOLIŃSKI 

7 Andrzej• KRUPIŃSKI 

Konstrukcja zespołu tnącego oraz nawijaka bobi
niarki laboratoryjnej 

Konstrukcja sortownika do mieszanek powlekają
cych 

1983 ,·ok 

Projekt rozbudowy prasy gorącej w aspekcie 
zwiększenia jej wydajności 

Konstrukcja suszarki do płyt porowatych 

Lakierowanie wstęgi papieru, konstrukcja la
boratoryjnej lakierówki papieru 

Konstrukcja układu wentylacyjno-rekuperacyj
nego 

Konstrukcja doświadczalnegc, cylindra 
fc,rmującego 

Projekt automatyzacji pracy kotła sodowego 
w ZP w Krapkowicach 

Analiza drukowności oraz konstrukcja aparatu 
do badania drukowności papieru 

doc. dr hab.~, 

s. Stera I 
. , doc. dr hab. 

s. Stera 

doc. dr hab. 

w.z. Tarnawski 

doc. dr hab. 

w.z. Tarnawski 

doc. dr hab. 

s. Stera 

mgr inż. 

A. Klepaczka 

dr inż. R. Rogut 

dr inż.T.Ziel!ński 

,doc. dr 
K. Stępniewski 



Lp. Imię i nazwisko-

8 Jadwiga MACHNiCKA 

9 Piotr MICHNIEWICZ 

10 Roman NOWAK 

11 Roman OLEJNIK 

12 Paweł ROSIAK 

13 Ryszard ROSICKI 

14 Henryk STUDZIŃSKI 

I 
15 Ar.drzej SZAEFER 

16 Wojciech' SZYBKA 

Temat pracy 

Projekt modernizacji zespołu ssącego maszyny 
odwadniającej w ZPP w Koniecpolu 

Konstrukcja zagęszczarki cylindrowej z walcem 

wyżymak owym 

Budowa zespołu drukującego maszyny typograficz
nej typu "Victoria" i jego wpływ na jakość dru

kowania 

Konstrukcja nawijaka bobiniarki 

Konstrukcja urządzenia do odwadni~nia papieru 

i filców 

Zasady drukowania offsetowego oraz projekt 
konstrukcji mechanizmów wyprowadząnia oraz 

transportu zadrukowanych arkuszy oraz redukto

ra 2-stopniowego maszyny arkuszowej 

Konstrukcja urządz~nia do obróbki techn0logicz

nej korpusów zszywarki drutem 20 - 28 

Projekt konstrukcji fototytularki typu 
"Fo tolette ring" 

Zastosowanio analizy kinematycznej i dynamicz
nej do oceny pracy obciążeń wybranych mechaniz

mów zszywarki drutem. Półautomat do wstawiania 

bloków w okładki typ 65/Z 

T a .b e 1 a 7 ( c d • ) 

OpieK~~ 

dr inż. W Kawka I 
dr inż. 

P. Stanisławczyk 

doc.dr 
K. Stępniewski 

doc. dr hab. 
s. Stera 

dr inż. w. Kawka 

doc.dr 
K. Stępniewski 

doc•. dr hab. 

s. Stera 

doc. dr 
I<. Stępnie.,..ski 

doc. dr 
K. Stępniews!~i 

--~-----------~-- ____________________ .,__ ___________ .;....i 



17 Grzegorz SABIK 

18 Aleksander WARZECHA 

1 Grzegorz BISKUPSKI 

2 Mieczysław GOLIŃSKI 

3 Wojciech GRpCHOWALSKI 

4 Krzysztof :JAROSZYŃSKI 

5 Waldemar KWATKOWSl<I 

6 ;Ja rosła.,., NOWAKOWSKI 

7 ;Jerzy PACH 

8 ;Jerzy PILARCZYK 

Projekt urzędzenia do wypalania płyt pilśnio~ych 
lakierowanych 

Konstrukcja prasy płaskiej do płyt pilśniowych 

1'384, rok , 

rrojekt suszarni konwekcyjnej 

Konstrukcja filtra ciśnieniowego do mycia masy 
celulozowej 

Projekt zmian konstrukcyjnych prototypu sorto
wnika ciśnieniowego SR-1 pod kątem jego pro
dukcji se ryj nej 

Konstrukcja laboratoryjnej maszyny do formowa
nia i wstępnego prasowania płyt wiórowych 

~onstrukcja ·suszarki wiórów 

Konstrukcja korowarki bębnowej 

Projekt konstrukcyjny nowej wersji sortownika 
ciśnieniowego do gęstych mas włóknistych 

Nowa wersja konstrukcyjna reometru rotacyj
nego do dużych stężeń 

mgr inż. 

A. Klepaczka 

dr i~ż. R. Rogut 

doc. dr hab. 
\ s. Stera 

dr inż. R. Rogut 

dr inż. 
T. Tyralski 

dr inż. R. Rogut 

mgr inż. 

A. Klepaczka 

dr inż. R. Rogut 

dr inż. 

T. Tyralski 

dr inż. 

T. Tyralski 



Lp. Imię i nazwisko 

9 Marek WIĘCKOWSKI 

10 Witold ZABOST 

11 ::Jerzy ZACHARSKI 

Temat pracy 

Charakterystyka fotopclimerowych form drukowych 
oraz badanie własności mechanicznych. 
Projekt konstrukcyjny przyrzędu do badania 
nacisków na powierzchnię formy drukowej 

Konstrukcja mięszalnika ługu czarnego 

Badania diagnostyczne wybranych maszyn i urzę

dzeń w oparciu o metody wibroakustyczne 

Tab e 1 a 7 (cd.) 

Opiekun 

doc. dr 
K. St~pniew~ki 

mgr inż. z. Duda 
mgr inż. 
A. Klepaczka 

dr inż. 
T. Zielifiski 



B. SPECJALIZACJA: Technologia Celulozy i Papieru 

Lp. Imię i nazwisko 

1 Anna DUDEK 

2 Istwan FALUDI 

3 Paweł JAGODA 

4 Elżbieta LICHOSIK 

5 Czesław ŁA~UŚ 

6 

7 Bela PADAR 

Temat pracy 

1980 rok 

Wpływ intensywności mieszania zawiesiny·masy 

papierniczej na efektywność działania wybra
nych środków retencyjnych 

Wpływ wybranych czynników technologicznych 
na przebieg skurczu suszonej wstęgi papiernj~ 
czej 

Badanie niektórych modyfikacji procesu roz

twarzania drewna brzozowego na masy półche
miczne 

Próby bielenia masy celulozowej siarczanowej 
z zastosowaniem naświetlania promieniami 
ultrafioletowymi 

Badania nad zastosowaniem niektórych środków 
retencyjnych w procesie wytwarzania papieru 

offsetowego kl. 5 

Wpływ czynników technologicznych na efektyw

ność procesu prasowar.ia 

Właściwości optyczne tektur powlekanych 

Tabel a 7 (cd.) 

Opiekun 

prof. Cz.Pustelnik 

doc. dr hab. 
K. Przybysz 

prof. dr 

w. Surewicz 

prof. dr hab. 
J. Rutkowski 

mgr inż. J. Maj 

doc. dr hab. 
K. Przybysz 

dr inż.J.Dębrowśki 



Lp. Imię :i. nazwisko 

8 Barbara PIECHOTA 

9 Marek WICHAN 

' 
1 Hanna BENIAI< 

a._ Bożena .JANKIEWICZ 

I 

3 Leszek MIKULSKI 

I I 

I 4 Grażyna ZbUNCZY:< 

I 

I 
5 Adam ŻUREK 

1 Imre BARKANYI 

I 

I 
I 

Temat pracy 

Wpływ gliceryny na hydrolityczną degradację 

mas celulozowych 

Badania zdolności mieszanek powlekających do 

zatrzymania wody 

1981 rok 

Wpływ ozonu na właściwości ścieru drzewnego 

Chemiczny skład mas celulozowych siarczano
wych uzyskiwanych przy zastosowaniu wybra

nych środków pomocniczych 

Właściwości masy i ługu posiarczanowego 

z roztwarzań mieszanek drewna buka i dębu 

Ocena czynników kształtujęcych rzeczywistą 

adolność papierotwórczą wybranych mas ce

lulozowych 

Przerńb drewna liściastego na masy włók

niste metodą KARB 

1982 rok 

Badanie zdolności mieszanek powlekaj~cych do 
zatrzymar.ta wody i właściwości powłok 

Tabel a 7 (cd.) 
Opiekun 

dr inż. A.M.Płonka 

prof. Cz. Pustelnik 

prof. dr hab. 

J. Rutkowski 

doc. dr 

K. 1-lodrzej ewski 

dr inż~ w. Mróz 

doc. dr hab. 

K. Przybysz 

dr inż. P. Wandelt 

prof. Cz. Pustelnik 



2 Robert BURI 

3 Csaba GAL 

4 Zoltan GALAMB 

5 Mirosław J6twIAK 

6 3olanta KNOBLOCH 

7 Imre NAGY 

B La szlo NAGY 

9 Laszlo RAJMON 

10 Jerzy RUDZKI 

Wpływ zużycia wody na kształtowanie się równowa
gi fizy~-chemicznej układu wodno-masowego ma
szyny papierniczej 

Wpływ czynników technologicznych na strukturę 
powłoki pigmentowo-klejowej 

Wpływ zużycia wody na kształtowanie się. równo
wagi masowej układu wodno-masowego maszyn pa
pierniczych 

Oddziaływanie amin na wybrane składniki'\drew
na w procesie roztwar?ania siarczanowego 

Zachowanie się antrachinonu podczas roztwa
rzania drewna w środowisku alkalicznym 

Ocena efektywności działania części prasowych 
maszyn papierniczych 

Wpływ środków więżęcych na zatrzymywanie wody 
przez mieszanki powlekajęce i właściwości 

powłok 

Badania nad podatnościę masy papierniczej do 
wchłaniania powietrza 

Optymalizacja ~arunków procesu bielenia mas 
celulozowych tlenem 

doc. dr hab. 
K. Przybysz 

dr inż.J.Oębrowski 

doc. df hab. 
K. Przybysz 

doc.· dr 
K. Molj:lrzejewski 

dr B. Surma
-ślusarska 

doc. dr hab. 
K. Przybysz 

prof.Cz.Pustelnik 

prof.cz.Pustelnik 

dr inż. P.Wandelt 



Lp. Imię i nazwisko 

11 Ewe> SZEWC 

12 Władysław SZCZEPAŃS~I 

1 Marek AFELT 

2 Jerzy BECKI~R 

3 Marek BEDERSKI 

4 Zbigniew BRODA 

5 Aleksander GROMOTOWICZ 

6 Gustaw lWOŁA 

7 Andrzej KNAP 

Temat pracy 

Próby optymalizacji procesu bielenia masy celu

lozowej siarczanowej z użyciem chloru i pod

chlorynu 

Badania nad wpływem sk~adu włókni~tego na 

teczność wymiarową papieru offsetowego 

198.s rok 

eku-

Wpływ wybranych czynników technologicznych na 

skłonność masy do napowietrzania 

Badania nad wpływem strącanego weglanu na 

własności powlekanych papierów drukowych 

Wpływ rodzaju zasady na wyniki roztwarzań 

drewna świerkowego metodą AFS 

Wpływ składu włóknistego na własności niekró

rych papierów drukowych i do pisania 

Ocena właściwości cieczy powarzelnych z roz

twarzań z zastosowaniem Rokamin 

Badania delignifikacji masy celulozowej 

siarczanowej nadtlenkiem wodoru 

Badania nad zastosowaniem wydajności i bia

łości mas półchemicznych 

T a b e .. l a 7 (cd.) 

Opiekun 

prof. dr hab. 

::J. Rutkowski 

mgr inż.. J. Maj 

prof .cz. Pustel'nik 

doc. K. Palenik 

dr inż. W. Mróz 

mgr inż. J. Maj 

doc. dr 

K. Modrzejewski 

prof. dr hab. 

J. Rutkowski 

prof. dr 

w. Surewicz 



' I a Andrzej MATUSZEWSKI 

9 Zbigniew RUDNICKI 

10 I Istwan SARKADI 

11 Dariusz S~ALISKI 

12 Andros VARGA 

13 Mariusz WITCZAK 

1 Kazimierz GŁÓWKA 

2 Da,1uta KLUPŚ 

wpływ stopnia roztworzenia i stopnia polimery-
zacji na właściwości wytrzymałościowe mas ce-· 

lulozowych sia~pzanowych 

Badania wpływu antrachinonu na przebieg i wy
niki roztwarzania drewna sosnowego metodami 
alkalicznymi 

Ocena charakteru procesu mielenia w urzędze
niach laboratoryjnych 

\ 
Kryteria oceny i metody badania efektywności 
procesu mycia mas celulozowych 

Ocena intensywności i szybkości procesu mie
lenia w urzędzeniach laboratoryjnych 

Wpływ siedliska i wieku drzew na wydajność 

i właściwości mas celulozowych siarczanowych 

1984 rok 

Porównawcza ocena skuteczności działania wy
branych katalizatorów alkalicznego roztwa
rzania drewna 

Badania równowagi elektrokinetycznej w u~ła
dzie wodnym maszyny papierniczej 

dr inż. w. Mróz 

dr inż.P.Wandelt 

doc. dr hab. 
K. Przybysz 

prof. dr 
w. Surewicz 

doc. dr hab. 
I<. Przybysz 

dr a. Surma
-Ślusarska 

dr inż.P.Wandelt 

doc. dr hab. 
K. Przybysz 



Lp. Imię i nazwisko 

3 G~b~iela KOSIAOA 

li 

4 

5 

6 

Krystyna PACAŁOWSKA
-USZPLEWICZ 

Krystyna SKALSKA 

Anna SKOWRO~SKA 

Temat pracy 

Ocena właściwości celuloz proszkowych o~rzyma
nych w różnych warun~ach degradacji chemiczno
-mechanicznej 

Badania nad otrzymaniem celuloz proszkowych -
degradacja celulozy podchlorynem wapnia 

Analiza procesu pozyskiwania oleju talowego 
i terpentyny siarczanowej w ZCP w Kwłdzynie 

Skuteczność działania "przeciwżywicznego" 

wybranych preparatów w produkcji papieru 

Tabel a 7 (cd.) 

Opiekun 

dr inż. A.M.Płonka 

dr inż. A.M..Płonka 

dr s. Surma
-ślusarska 

doc. dr 
K. Modrzejewski 



. DZIAŁALNOŚC NAUKOWO-BADAWCZA 

KIERUNKI DZIAŁALNOSCI NAUKOWEJ 

k 

Podobnie jak w latach poprzedntch, w oknesie sprawozdawczym Insty-
tut koncentrował swoję działalność naukowo-badawczą na planowanej tema

tyce, obejmującej przede wszystkim tematy zaliczone do Programu Rzędo

wego PR-7, Problemu Węzłowego 09.11, oraz Problemów Resortowe-branżowych 
RS-40, RB-43. Wykonywał także prace badawcze na zamówienie poszczegól-

nych jednostek gospodarki narodowej. Pozc! wymienionymi wyżej grupami 
prac, w przeważającej większości o charakterze stosowanym, finansowa
nych na podstawie umów przez pozauczelnianych zleceniodawców, Instytut 

wykonywał badania podstawowe, związane głównie z przewodami doktorskimi 
i habilitacyj~ymi, finansowane z budżetu Uczelni. Na łęcznę liczbę 90 
prowadzonych w latach 1980-84 w Instytucie tematów badawczo-rozwojowych, 
17 miało charakter badań podstawowych, 62-stosowanych, 10-rozwojowych~ 
Nakłady finansowe na działalność naukowo-badawczą Instytutu wyniosły 

około 81,9 mln zł, a suma uzyskana ze sprzedaży prac umownych 69,1 mln.zł. 
W tym·samym okresie prowadzono również 1 pracę badawczo-rozwojową, nie 
zakończoną .t 

Potencjał naukowo-badawczy Instytutu był wykorzystany do /rozwięzy

wania problemów rozwojowych przemysłu celulozowo-papierniczego, prze
mysłu poligraficznego oraz przemysłu budowy maszyn papierniczych i ma
szyn do prcdukcji płyt drewnopochodnych. 

Główne kierunki badawcze oraz ważr.iejsze grupy tematyczne prac rea
lizowanych w Instytucie w latach 1980-1984, podano w poniższym zesta

wieniu. 

I. Badania nad podstawami i doskonaleniem technologii przemysłu ce
lulozowo-papierniczego: 

1) badania nad optymalizację wykorzystania surowców drzewnych, 
2) badania procesów roztwarzania drewna na masy celulozowe, 
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3) badania procesów bielenia mas włóknistych, 
4) badania nad przetwarzaniem celulozy dla potrzeb pozapapierniczyc~ 

gał~zi gospodarki narodowej. 

II. Badania nad podstawami i udosk~nalenio~ tec~nologii wytwarzania 

i przetwarzania papieru: 
1) badania nad racjonalizację przerobu makulatury, 
2) badania procesu mielenia ma~y papierniczej, 
3) badania nad intensyfikację formowania i konsolidacji papieru oraz 

polepszeniem jego właściwości, 
4) badania nad strukturę i reologicznymi właściwościami papieru, 
5) badania z zakresu przetwórstwa papieru. • 

III. Badania nad udoskonaleniem konstrukcji i eksploatacji maszyn 
drewno-i urzędzeń przemysłu celulozowo-papierniczego i przemysłu płyt -"----------

pochodnych: 
1) baC:ania podstawowych zjawisk w procesach papiernic7.y~h w powię-

zaniu z doskonaleniem konstrukcji maszyn i urzędzeń, 

2) modernizacja działających w zakłaciach przemysłowych maszyn iukł~
dów ~redukcyjnych, 

3) o~racowanie nowych konstrukcji maszyn i urzędzeń. 

IV. Badania nad doskonaleniem kon~trukcj i urzędzeń do .wykończania ______________________ __;:;;. ____ .;_ _____ __._ __ 
i pr~etwarzania papieru: 

1) prace nad !acjonalizację eksploatacji urządzeń, 
2) badania zmierzające do wprowadzenia nowych konstrukcji. 

V. Badania nad ochronę środowiska człowieka oraz bezpieczeń&twem i 
higienę pracy w przemyśle celulozowo-papierniczym 

1) badania nad zmniejszeniem z.użycia wody i obniżeniem ładunku za
nieczyszczeń w ściekach w przemyśle celulozowo-papierniczym, 

2) badania nad zlikwidowaniem uciężliwości zapachowej zakładów ce
lulozo~ych. 

Tematy prac wykonywanych oraz syntetyczne omówienie wyników prac za
kończonych w ubiegłym roku w Instytucie sę podane w dalszej części roz
działu. 
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Opracowanie udoskonalonych technclogil procesu bielenia mas celulozowych 
z zastosowaniem stymulatorów, inhibitorów nowych środków bielęcych pro
dukcji. krajowej 

Rodzaj pracy. Naukowo-hadawcza o charakterze stosowanym, 
na zle~enie !CP w ramach Problęmu Resortowa-Branżowego RB-40. 

Termin rozp0cz~cia i zakończenia. 1976 - 1980 ro 

wykonana 

Cel prac_1. Opracowanie technologicznych rozwięzań procesu bielenia 
mas celulozowych z użyciem niechlorowych środków bielęcych, zapewniaj@
cych poprawę własciwości tych mas przy obniżeniu ładunku zanieczyszczeń 
w ściekach odprowadzanych z b~elarni. 

Wyniki badań. Zgodnie z założeniami, badania laboratoryjne wykaza
ły, że masa .celulozowa siarczanowa topolowa :noże być jednostopniowa pod
bielana z użyciem 0,9-1,8% nadtlenkiem wodoru oraz 1,6-3.2% bezwodnika 
octowego w stosu,pku do włókna, do białości 56-63%. Ustalono technologię 
otrzymywania pełnowybielonych mas celulozowych o białości ponad 89% z 
użyciem ozonu, w ilości 0,5-1% w stosunku do włókna, w pierwszym stop
niu wielostopniowego bielenia. 

Wykonawcy: prof. dr hab. ;:i. Rutkowski, mgr inżo R.Szopiński. 
Dokumentacja. Sprawozdanie w pięciu częściach łęcznie: 217 s., 

127 tab., 96 rys. Nr ewid. pracy: !4/869/76. 
Publikacje 

1. Rutkowski j., Szopiński R.: Prz.pspiern. 39, nr 8, 283 (1983). 

2. Rutkowski j., Szopiński R.: Prz. papie rn. 40, nr 1, 8 (1984). 

3. Rutkowski ;:J •• Szopiński R. : Cellulose Chem. Techno!. 18, 3, 323 

(1984). 
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Katalizowana delignifikacja drewna w procesie alkalicznego roztwarzania 
na masy celulozowe, część II 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze podstawowym,wykonywana 
na zlecenie Wydziału V Nauk Rolniczych i Leśnych PAN. 

Termin rozpoczęcia 1 zakończenia. II kw. 1980 - IV kw. 1980 ro 
Cel pracy. Próba wyjaśnienia mechanizmu działania antrachinonu w pro

cesie delignifikacji drewna metodami alkalicznymi. 
Wyniki badań. Zgodne z założeniami. Zbadano wpływ antrachinonu (AQ) 

na szybkość i selektywność delignifikacji drewna sosnowego metodą so
dową. Stwierdzono, że roztwarzanie drewna tą metodę charakteryzuje się 
większą selektywnością delignifikacji. Prześledzono przemiany AQ w pro
cesie roztwarzania drewna i sporządzono jego bilans. 

Wykonawcy: dr B. Surma-Ślusarska {referent tematu), prof.dr w.sure
wicz (kierownictwo naukowe). 

Dokumentacja. Sprawozdanie opisowe: maszynopis o obj. s. 50, w tym 
tab. 5, rys. 16. Nr ewio. pracy I4/116B/80/B2. 

Publikacje 

1. Surma-Ślusarska 
2. Surma-Śl.usarska 

3. Surma-Ślusarska 

B.: 
-a., 

B., 

Prz.papiern. 36,· 5, 159 (1980). 
Surewicz w.: Prz.papiern. 38, 1, 3 (1982). 
Surewicz w.: Paperi ja Puu 65, 11, 759 (1983). 

Zwiększenie wydajności mas celulozowych siarczanowych z drewna sosnowe
go pTzez wprowadzenie chP.micznych dodatków • badania uzupełniające 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze stosowanym, 
w ramach problemu resor~owego MliPD R - 01. 

wykonana 

Termin -ozpoczęcia i zakończenia. II kw. 1980 - IV kw. 1980 r. 
Cel pracy. Uzyskanie opłacalnego wzrostu wydajności masy celulozo

wej siarczanowej z drewna sosnowego przez wprowadzenie do cieczy warzel
nej chemicznych dodatków. 

Wyniki badań. Stwierdzono, że w procesie siarczanowego roztwarzania 
zastosowanie Rokamin, antrachinonu. względnie ich mieszaniny, jako do
datku do ługu warzelnego, powoduje wzrost wydajności masy celuloźowej. 

Optymalnym rozwięzaniem jest stoso~ ... anie Rokaminu łącznie z antrachino-
nem. Zarówno Rokamin jak i. antrachinon nie powoduję pogorsz'3nia pracy 
biologicznej oczyszczalńi ścieków. 

Wykonawcy: doc. dr inż. K. Modrzejewski (kierownik naukowy), mgr 
inż. H. Malinowska (referent t~matu), prof. dr inż. w. Surewicz (konsul
tant naukowy). 
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Dokumentacja. Sprawozdanie opisowe, oprawiony maszynopis o objętoś
ci: s. 39, tab. 23, rys. 18, zał. 3. - Nr ewid. pracy: !4/908/76. 

Publikacje 
1. Modrzejewski Ko, Gizowski Mo, Surewicz W.: Cellulose Chem. Techno!., 

14, 6, 905 (1980). 

2. Modrzejewski K., Gizowski M., ·surewicz w.: Prz. papiern. 36, 8, 291 
(1980). 

3. Modrzejewski K., Gizowski M. I Surewicz w. : Prz. papiern. 36, 9, 319 
(1980). 

4. Modrzejewski K., Malinowska H.: Chimija drewiesiny, 1983, 6, s. 60. 
Patenty 

1. Modrzejewski K., Surewicz w., Gizo.wski M., Jerzykiewicz w.: Sposób 
' . 

wytwarzania mas celulozowych siarczanowych. Pat. PRL 108623, udzie-

lony 25.8.1982. 
2. Modrzejewski K., Gizowski M., Surewicz W.: Sposób wytwarzania mas ce

lulozowych siarczanowych. Pat. PRL 112943, udzielony 9.10.1982. 
3. Surewicz w., Modrzejewski K., Gizowski M., Wandelt P.: 3posób wytwa

rzania mas celulozowych. Pat. PRL 111265, udzielony 5.4.1983. 
4. Modrzejewski K., Gizowski M., Surewicz w.: Sposób dozowapia dodatków 

pylistych do układu warzelnego. Pat. PRL 128960, udzi~lony 25.8.198~ 

Opracowa~ie kryteriów oceny właściwości proszków celulozowych 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza, o charakterze stosowanym własna(bez
umowna). 

Termin rozpoczęcia i zakończenia. 1979 - 1981 r. 
Cel pracy. Określenie cech istotnych dla przydatności proszków ce

lulozowych - (1) mikrokrystalicznych celuloz (MKC) i (2) mikrodrobnych 
celuloz (MDC) do produkcji wybranych wyrobów przemysłowych. 

Wyniki badań. Określono kryteria oceny MKC i MOC dla ich różnora-

kich zastosowań. Porównano właściwości różnych handlowych preparatów 

MKC i MDC pochodzenia 'za~ranicznego, przyjętych za wyroby wzorcowe oraz 
preparatów krajowych, otrzymanych laboratoryjnie wg różnych technolo
gii. 

Wykonawcy: dr inż. A.M. Płonka 

Dokumentacja w postaci ~ublikacji. 

Publi~acj e, 
1. Płonka A.M. :·Prz. papiern. 37, 6, 228 (1981). 

2. Płonka A.M.: Prz. papiern., 37, 9 - 10, 306 (1981). 
3. Płonka A.M.: Cellulose Chem. Techno!. 16, 5, 473 (1982). 
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Wpływ jakości drewna sosnowego i bukowego na wydajność i właściwo:ści 

mas celulozowych siarczanowych 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza, wyk0nywana na zlecenie Zjednoczenia 
Przemysłu Pepierniczego. 

Termin~zpoczecia i zakończenia. IV kw. 1979 - II kw. 1982 r. 
Cel pracy. Określenie wpływu wieku (średnicy pnia) i siadliskowego 

pochodzenia drewna sosnowego i bukowego na ich przydatność do wyrobu 

mas celulozowych siarczanowych. 
Wyniki badań. Stwierdzono, że·w badanym przedziale, 10 - 53 lat, 

wiok drzew wywiera istotny wpływ na anatomiczną i chemiczną charaktery

stykę drewna, w tym przede wszystkim na jego gęstość, wymiary komórek 
włóknistych i zawartość celulozy. Cechy te ,zależę również w pewnym stop
niu od jakości siedliska, przy czym wpływ czynników siedliskowych jest 

większy w przypadku surowca sosnowego niż bukowego. Zmiany składu che
micznego i struktury anatomicznej drewna pociągają za sobą odpowiednie 
zmiany wydajności i jakości mas celulozowych siarczanowych. Z cienizny 
sosnowej i bukowej można uzyskiwać masy celulozowe o właściwoś~iach wy• 
trzymałościowych statycznych na ogół porównywalnych z wła6c~.wościami mas 

wytworzonych z drewna papierówki, ale niższych (o 10 - 20%) właściwoś-

ciach dynamicznych. 9kreślono istotność poszczególnych cech surowca 
drzewnego z punktu widzenia wydaJności i właściwości wytrzymałościowych 

mas celulozowych siarczanowych. 
Wykonawcy: dr B. Surma-Ślusarska ( r~forent tematu), prof. dr w. Su

rewicz (kierownictwo naukowe). 

Dokumentacja. Sprawozdanie opisowe - maszynopis o obj. s. 94 tab.32, 
rys. 86, fot. 2. Nr ewid. pracy I4/0181/114B/79. 

Publikacje 
1. Surma-Ślusarska B., Surewicz w.: Prz. papiern. 39, 10, 377 ( 1983). 
2. Surewicz w., Surma-Ślusarska B.: Investigacion y tecnica del pcpel 

t. 21, nr 81, s. 538 (1984). 
3. Surma-Ślusarska B., Surewicz W.: 

z. 16 {w druku). 
Folia Forestalia Polonica,seria B, 

; 

Porównawcza ocena efektywności działania wybranych katalizatorów proce

su delignifikacji drewna 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze podstawowym, dotowana 

przez Wydział V PAN. 
Termin rozpoczęcia i zakończenia. III kw. 1981 - iV kw. 1982 r. 
Cel pracy. Zbadanie wpływu antrachinonu na szybkość i selektywność 

delignifikacji d~ewna w roztwarzaniu metodami alkalicznymi oraz katali
tycznej efekty#ności innych substancji chinonowych. 
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Wyniki badań. Stwierdzono, że antrachinon wydatnie zwiększa szy1*ość 
delignifikacji, poprawia jej selektywność oraz ułatwia rozwłóknianie 

alkalicznego roztwarzania drewna bukowego, dzięki czemu skróceniu ulega ,, 
czas gotowania i zwięks~a się wydajność półproduktu włóknistego. Porów-
nano efektywność katalicznego działania antrachinonu z 1,4 - dwuhydro -
9, 10 - dwuhydroksyantracenem (tzw. ODA). 

Wyk~na~cy: d! inż. Po Wandelt, prof. dr Wo Surewicz. 
Ook~mentacja. Dwa sprawozdania opisowe, oprawiony maszynopis o obję

tości s. 7 i 11, tab. 1 i 7, rys. 5 i 6. Nr ewid. pracy: 14/1299/81 i 
14/1358/82 • 

. Publikacje 
1. Wandelt P., Surewicz W.: Materiały VII Międzvnarodowej 

SITPP, Łódź wrzesień 1981, cz. A., s. 95. 
Konferencji 

2. Gerner E.J., Sutko J.G., Wandelt P., Surewicz W.: Chimija Drewiesiny 
1983, nr 5. s. 38, 

3. Wandelt P.: Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgosz
czy, seria Chemia i Technologia Chemiczna, nr 7, s. 47, 1985 r. 

Ocena warunków produkcji masy celulozowej siarczanowej i papieru worko
wego w OZCP 

Rodzaj pracy. Ekspertyza, zlecona przez O•trołęckie Zakłady Celulo
zowo-Papier~icze. 

- Termin rozpoczęcia i zakończenia. IV kw. 1982 r. 
Cel pracy. Wskazanie możliwości poprawy jakości papieru workowego. 
Wyniki pracy. Dokonano oceny warunków techniczno-technologicznych 

produkcji masy celulozowej i papieru workowego. ~aproponowano sposoby 
poprawy istniejącego stanu. 

Wykonawcy: Doc. dr inż. Kazimierz Modrzejewski, mgr inżo Honorata 
Malinowoka. 

Dokumentacja. Sprawozdanie opisowe o objęto~ci 14 s. maszynopisu. 
Nr ewid. pracy: I4/151/B2/82. 

Badania przemysłowe nad poprawą odmydlania ługów z użyciem "Rokamin" 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze stosowanym, wykonana 
na zlecenie Ostrołęckich Zakładów Celulozowo-Papierniczych. 

Termin roz_poczęcia i zakońćzenia. II kw. 1982 - II kw. 1983 r. 
Cel pracy. Zwiększenie sprawności procesu odmydlania ługów powarzel

nych w OZCP. 
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Wyniki badań. Stwierdzono, że dodatek "Rokaminu R - 11", w iloici 
zapewniajęcej jego stężenie w ługu ok. 50 mg/1 zwiększa, w warunkach 
OZCP, sprawność odmydlariia o ok. 10% bezwzględnych i obniża zawartość 

mydeł w ługu opuszczajęcym II stopień odmydlania o ok. 30% względnych. 

Zaproponowana zmiana konstrukcji zbiornika w I stopniu odmydlania spo
wodo~ała zwiększenie sprawności odmydlania w tym stopniu o ok. 20%. bez
względnych. 

Wykonawcy: doc. dr inż. I<. Modrzejewski (kierownik naukowy),mgr inż. 
H. Malinowska (referent tematu), prof. dr inż. w. Surewicz (konsultant 
naukowy). 

Dokumentacja, Sprawozdanie opisowe w 2 częś~iach o łęcznej objętoś
ci: s. 24, tab. 16, rys. 5, zał. 6. Nr ewid. pracy: 14/1398/82. 

Publikacje. 
1. Modrzejewski K., Malinowska H.: Prz. papiern. 39, 11 - 12, 440(1983). 

Patenty 
Modrzejewski K., Malinowska H.: Sposób wydzielania mydeł żywicznych z 
ługów powarzelnych po procesie alkalicznego roztwarzania drewna Patent 
tymcza~owy PRL Nr 126792,udzielony 9.12.1982. 

Opracowanie koncepcji zagospodarowania mydeł żywicznych ze szczególnym 
uwzględnieniem frakcji fitosterolowej 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza, wykonana na zlecenie Instytutu Prze
mysłu Farmaceutycznego~ Wa~szawie. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia. IV kw. 1982 - II kw. 1983 r. 
Cel pracy. Opracowanie koncepcji bardziej racjonalnego zagcspodaro

wania mydeł żywicznych posiarczanowych, obejmujęcej niewykorzystanę do
tychczas w kraju frakcję sterolowę. 

wyniki badań. Zgodne z założeniami. Dokonano weryfikacji potencjal
nych źródeł i określono zasoby fitosteroli w produktach ubocznych kra
jowych celulozowni. 

Wykonawcy: dr 8. Surma-Ślusarska (referent tematu), prof. dr Bure
wicz W. (kierownictwo naukowe). 

Dokumentacja. Sprawozdanie opisowe - maszynopis o obj. s. 65, .w tym 
tab. 11, rys. 1., Nr. ewid. pracy: !4/1498/82. 

Wpływ z~s~osowania zróżnicowanej metodyki w operacjach wytwarzania w wa
runkach laboratoryjnych mas celulozowych siarczanowych niebielonych na 
właściwości wytrzymałościowe otrzymywanych mas 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze podstawowym, wykonywa

na w ramach prac własnych. 



Termin rozpoczęcia i zakończenia. I kw. 1982 - IV kw. 1983 r. 
8el pracy. Ooskonalęnie warsztatu badawczego. 
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Wyn~ki badań. Określono wpływ czasokresu składowania zrębków, strat 
frakcji drobnej w operacjach mycia i sortowania mas, warunków i czaso
kresu przechowywania mas przeznaczonych do mielenia, strat frakcji drab-

•' 
nej w procesie formowania arkusików i warunków suszeni~ arkusików na wła-

1 

ściwości wytrzymałościowe mas celulozowych siarczanowych z drewna sos-
nowego. 

Wykonawcy: mgr inż. M. Kryczka, prof. dr w. Surewicz, dr inż.W.Mróz. 
Dokumentacja. Sprawozdanie opisowe, oprawiony maszynopis o objętoś

ci: s. 11, tab. 6, rys. 6. 

Ocena przydatności antrachinonu produkcji krajowej dla przemysłu celu
lozowego oraz zbadanie możliwości zastosowania niektórych innych chino
nów w produkcji celulozy 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze stosowanym, wykonywana 
w ramach problemu rządowego PR - 1, kierunek 5. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia. II kw. 1982 - IV kw. 1983 r. 
Cel pracy. Zbadanie przydatności antarchinonu technicznego, z pro-

dukcji doświadczalnej, i innych potencjalnie dostępnych chinonów dla 
przemysłu celulozowego, jako katalizatorów i stabilizatorów alka licz-
nych procesów warzenia drewna na masy celulozowe. 

Wyniki badań. Zbadano katalityczną aktywność krajowego antrachinonu 
z produkcji pilotowej oraz jego skutecz~ość w stabilizowaniu polisacha
rydów na degradację w procesach roztwarzania drewna metodą siarczanow~ 
i metodą kataliz9wanego alkalicznego roztwar~ania be7siarkowego (tzw. 
metoda KARB). Stwierdzono, że antrachinon ten nie ustępuje produktom 
renomowanych firm zachodnich~ Sprawdzono także przydatność fenantreno
chinonu. 

Wykonawc.Y:_ dr inż. P. Wandelt, prof. dr w. Surewicz. 
Dokumentacja. Dwa sprawozdania opisowe, oprawiony maszynopis o ob· 

jętości: s. 14 i 23, tab. 6 i 8, rys. 2 i 6. Nr ewid. pracy: I4/6R/82 
i I4/7R/83. 

Otrzymywanie proszków celulozowych w procesach chemiczno-mechanicznej 
lub mechanicznej obróbki celulozy 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze stosowanym,własna (be
zumowana). 

Termin rozpoczęcia i zakończenia. 1981 - 1984 r. 
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Cel pracy. Zbadanie koncepcji otrzymywania mikrodrobnej celulozy o 
określonych właściwościach, z wykorzystaniem hydrolityczna - utleniają

cej degradacji mas włóknistych i mielenia mechanicznego. 
Wyniki badań. Zgodne z założeniami. 
Wykonawcy: dr inżo A.M._Płonka, K. Uszpolewicz, G. Kosiada. 
Dokumentacja. Prace dyplomowe magisterskie wykonane w 1982- 1984 r.: 

1o K. Uszpolewicz, 

2. G. Kosiady. 
Publikacje 

1. Płonka A.Mo: Kinetyka degradacji celulozy pod wpływem podchiorynu 
wapnia - Folia Forestalia Polonica - w druku. 

Chemiczno - strukturalne badania mas celulozowych poddanych czonowaniu 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze podstawowym, 
(bezumowna). 

Termin rozpoczęcia i zakończenia. 1982 - 1984 r. 

własna 

Cel pracy. Zbadanie chemiczno-strukturalnych zmian 1 ocena zasięgu 
usuwania bdrwy w masach celulozowych poddanych działaniu ozonuo 

wyniki badań. Stwierdzono, że poprawa białości masy celulozowej pod 
wpływem ozonu jest powodowana nie tylko usuwaniem przeważającej części 

ligniny, ale także nadawaniem jej postaci rozpuszczalnej. Zbadano rów
nież zmiany zawartości chromoforów odpowiedzialnych za barwę masy celu
lozowej potraktowanej ozonem, wykorzystując metodę pomiaru widm odbi
ciowych ( reflektancja) w zakresie ultrafioletu i światła widzialnego., 
wyznaczając bezwzględne i względne liczby odbarwienia. 

Wykonawcy: dr inż. Ą.M. Płonka, prof. dr hab. J. Rutkowski,mgr inż. 
R. Szopiński. 

Dokumentacja. W formie publikacji. 
Publikacje 

1o Płonka A.M., Rutkowski Jo, Szopiński R.: Folia Forestalia Polonica, 
Seria B, z. 15, 69 (1984). 

2. Płonka A.M., Rutkowski J., Szopiński R.: Zeszyty Naukowe Akademii ... 
Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz, Seria: Chemia i Technologia Chemicz-
na nr 7 s. 51, 1985 r. (teksty referatów Sympozjum krajowego pt.: 
"Krajowe osiągnięcia wbadaniach nad ligninę i jej wykorzystaniem", 
Bydgoszcz 26.V.1983 r.)o 

Oelignifikacja mas celulozowych nadtlen~iem wodoru 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze stosowanym,własna (bez

umowna). 
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Ter~in rozpoczęcia i zakończeniao 1982 - 1984 r. 
Cel pracyo Ustalenie warunków zapewniajęcych maksymalny efekt deli

gnifikacyjny przy zużyciu umiarkowanej ilości nadtlenku wodoru w deli
gnifikujęcym stopniu wielostopniowego procesu. 

wyniki badań. Zgodne z założeniami. 
Wykonawcy: prof. dr hab. 3. Rutkowski, G. !woła, B.E. 
Dokumentacja. Prace dyplomowe magisterskie: 

1. G. !woły. 

Rzeszowska. 

2. BoEo Rzeszowskiej; - wykonane w latach 1982 - 83 i 1983 - 84 pod kie
runkiem prof. 3. Rutkowskiego. 

Ocena przydatności drewna sosnowego uszkodzonego mikrobiologicznie do 
produkcji masy celulozowej siarczanowej niebielonej 

Rodzaj pracy. Ekspertyza. 
Termin rozpoczęcia i zakończenia. I kw. 1984 - I kw. 1984 r. 
Cel pracy. Ocena przydatności drewna sosnowego o różnym stopniu de

gradacji mikrobiologicznej do produkcji masy celulozowej siarczanowej 
niebielonej przeznaczonej na papiery pakowe. 

Wyniki badań. Zgodne z założeniami. 
Stwierdzono i określono ilościowo ujemny wpływ obecności zgnilizny w 
drewnie na wy~iki jego roztwarzania. Przejawia się on w pogorszeniu po

. datności drewna na roztwarzanie, obniżeniu wszystkich wska~ników wydaj
ności mas celulozowych oraz ich właściwości wytrzymałościowych. 

Wykonawcy: dr inż. w„ Mróz, prof. dr w. Surew_icz. 
Dokumentacja. Sprawozdanie opisowe, oprawiony maszynopis o objętoś

ci: s. 14, tab. 8, fot. 3„ Nr ,ewid. pr·acy: !4/0181/1518/82. 

Opracowanie sposobu ograniczania trudności żywicznych w celulozo~niac~ 
siarczanowych na drodze zastosowania chemicznych środków krajowych - eta

py I - IV 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze stosowanym, wykonana w 
ramach problemu resortowe-branżowego RB - 41 i problemu węzłowego 09.11. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia. III kw. 1981 - IV kw. 1985 r. 
Cel pracy. Ustalenie przyczyn występowania trudności żywicznych w 

zakładach celulozowo-papierniczych produkujących i przerabiających siar
czanową masi celulozową oraz opracowanie sposobów ograniczenia tych za
kłóceń. 

Wykonawcy: doc. dr inż. K. Modrzejewski (kierownik naukowy), mgr 
inż. H. Malinowska (referent tematu), prof. dr w. Surewicz (konsultant 

naukowy). 



52 

Badania nad wykorzystaniem produktów ubocznych przemysłu celulozowego 
do otrzymywania fitosteroli 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza, podstawowa, wykonywana w ramach prac 
) 

własnych IPiMP PŁ. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia. I kwo 1982 - IV kw. 1985 r. 
Cel pracyo Określenie możliwości i opłacalności odzyskiwania fitm

steroli z mydeł żywicznych posiarc~anowych i paku po destylacji oleju 
talowego. 

Wykonawcy, dr B. Surma-Ślusarska (referent tematu) prof. dr w. Su
rewicz (współpraca naukowa). 

Prace naa zwiększeniem pozysku, poprawą jakości, rozszerzeniem zakresu 
i racjonalizacją zagospodarowani~ produktów ubocznych przemysłu celulo
zowego. Produkty uboczne celulozowni siarczanowych - etapy I i II 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza, wykonywana w ramach problemu węzło-
wego 09.11 "Kompleksowe wykorzystanie surowca drzewnego w przerobią. 

przemysłowym". 

Termin rozpoczęcia i zakończenia. I! kw. 1983 - IV kw. 1985 r. 
Cel pracy. Wskazanie sposobów zwiększania pozysku i poprawy jakości 

oleju talowego 1 terpentyny siarczanowej w krajowych celul1ozowniach sia
rczanowych oraz określenie możliwości rozszerzenia zakresu i racjonali
zacji zagospodarowania tych produktów. 

Wykonawcy: dr B. Surma-Śhtsarska, dr inż. w. Mró~ ( referenci tema
tu), p·rof. dr w. Surewicz (kierownictwo naukowe). 

Przemiany chemiczne ekstrakcyjnych składników drewna zachodzące podczas 
jego składowania w postaci obałków i w ~ostaci zrębków - etapy I i II 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze podstawowym, finanso
wana przez PAN. 

Termin rozpoczęcia i'zakończenie. II kw. 1983 - IV kw. 1985 r. 

Cel pracy. Celem pracy jest zbadanie wpływu czasu składowania drew
na w postaci obałków i w postaci zrębków na zawartość i przemiany che
miczne/substancji ekstrakcyjnych. 

Wykonawcy: dr inż. w. Mróz, prof. dr w. Surewicz. 
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Badania przemian chromoforów w ścierze świerkowym traktowanym ozonem za 

pomocą metody spektrofotometrii odbiciowej w ultrafiolecie i świetle 

widzialnym 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza podstawowa. własna -(bezumowne). 
Termin rozpoczęcia i zakończenia. 1984 - 1985 r. 

Cel pracy. Zbadanie zasięgu zmian barwy w ścierze świerkowym trak
towanym ozonem. 

Wykonawcy: dr inż. A.M. Płonka, prof. dr hab. 3. Rutkowski,mgr inż. 
R. Szopiński. 

BADANIA NAD PODSTAWAMI I DOSKONALENIEM TECHNOLOGH 
WYTWARZANIA ! PRZETWARZANJA PAPIERU 

Opracowanie metod poprawy właściwości wytrzymałościowych masy makulatu

rowej 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze stosowanym, 

w ramach problemu węzłowego 09.11.13. 

wykonana 

~in rozpoczęcia i zakończenia. I kw. 1976 - IV kw. 1980 r. 
Cel pracy. Opracowanie skutecznych metod regeneracji zdolności pa-

pierotwórczej mas makulaturowych, ·umożliwiających zwiększenie udziału 

makulatury w recepturze produkowanych papierów i tektur. 

Wyniki badań wykonanych w 1980 r. Omówiono ogólne zasady wykorzy

stania mas makulaturowych na drodze oddzielania frakcji drobnej. Wyko

nano kierunkowe badania nad uzdatnianiem oddzielonego kryllu. Zbadano 
możliwości wykorzystania odpadowej frakcji drobnej, do wytwarzania ma

teriałów ceramicznych. Wykonano badania nad frakcjonowaniem mas makula

turowych z zastosowaniem sortownika ciśnieniowego. Dokonano oceny przy
datności ekonomicznej efektywności badanych metod. 

Wykonawcy: Zespół pod kierownictwem -naukowym prof. E. Szwarcsztajna 

w składzie: doc. dr hab. K. Przybysz i dr inż. P. Stanisławczyk (refe

renci tematu), prof. w. Surewicz, prof. W. Piątkowski, doc. T. Górska, 
dr inż. w. Mróz, mgr inż. 3. Czechowski, mgr inż. K. 3abłońska, mgr inż. 

K. Sipa, mgr inż. R. Szewczyk, mgr inż. M. Zubrzak. 
Dokumentacja. Sprawozdanie opisowe, oprawiony maszynopis o objętoś

ci~ s. 121, rys. 72, tab. 28. Nr ewid. pracy I4/W2/76. 
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Intensyfikacja odwadniania papieru w części mokrej maszyny papierniczej 
na drodze chemizacji procesu i odpowietrzania masy 

Rodzaj pracy. Naukowo~badawcza o charakterze stosowanym wykonywana 
w ramach problemu resortowa-branżowego RB-41/03.06. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia. III kw. 1976 - IV kw. 1980 r. 
Cel pracy. Ocena oddziaływania podstawowych właściwości masy .papier

niczej oraz warunków formowania wstęgi na proces jej odwadniania. 
Wyniki badań. Określono, w skali laboratoryjnej, wpływ pomocniczych 

środków chemicznych na odwadnialność, stopień flokulacji i właściwości 

elektrokinetyczne masy papierniczej oraz na retencję wypełniacza i frak
cji drobnej. Zbadano też wpływ zawartości powietrza w masie papierni
czej na jej odwadnialność w warunkach przemysłowych. 

Wykonawcy: Zespól pod kierownictwem naukowym prof. E. Szwarcsztajna 
w składzie: dr hab. K. Przybysz (referent pracy), mgr inż. J.Czechowski, 
mgr inż. K. Jabłońska, mgr inż. L. Lasoń, mgr inż. K. Sipa, mgr inż. M. 
żubrzak. 

Dokumentacja. Sprawozdanie opisowe, oprawiony maszynopis o objęto

ści: s. 122, rys. 74, tab. 57. Nr ewid. pracy: I4/87B/76 • 

Badania nad strukturę papieru i jego właściwościami . reologicznymi 
etap 5 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze podstawowy~, wykonana 
na zlecenie.Zjednoczenia Przemysłu Celulozowo-Papierniczego. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia. 1976 - 1980 r. 
Cel pracy. Praca o charakterze podstawowym zmierzająca do poznania 

strukturalnych i reologicznych właściwości papieru. 

Wyniki badań. Badania wykonane, w 1980 r., dotyczę wpływu dz.iałania 

sił statycznych i dynamicznych na zmianę struktury papieru i jego wła

ściwości reologiczne. W podsumowaniu całości pracy, wykonanej w lata::h 
1976 - 80 w pięciu etapach, omówiono możliwości praktycznego wykorzysta
nia wyników pracy. 

Wykonawcy: E. Szwarcsztajn, J. Skowroński. 
Dokumentacja. Sprawozdanie za rok 1980, IPiMP Łódź 1980,s. 32, tab. 

16, rys. 12. Nr ewid. pracy I4/73B/76. 
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Opracowanie nowych technologii powlekania na MP,- III w ZCiP Ś~iecie 
w aspekcie osiągnięcia wysokiej jakobci tektur powlekanych bez pokry
cia celulozowego 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze stosowanym wykonana na 
zlecenie ZCiP w Świeciu. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia. I kw. 1979 - IV kw. 1980 r. 
Cel pracy. Rozeznanie możliwości otrzymywania (na drodze powlekania) 

produktu o zadawalajęcej białości z tektury o niskiej białości wytwarza
nej (bez pokrycia) z masy celulozowej bielonej. 

Wyniki badań. W badaniach laboratoryjnych stwierdzono możliwość osiąg
nięcia założonego celu na drodze gruntowania powierzchni tektury mie
szankę pigmentowo-klejowę, po którym następowało powlekanie właściwe. 

W próbach fabrycznych uzyskano jednak negatywne wyniki, gdyż efekt grun-
towania w prasie zaklejającej był niezadawalajęcy ze względu na znaczną 
nierówność powierzchni, wynikającą z wysokiego stężenia masy podczas 
formowania tektury. Powodowało to niejednorodny efekt gruntowania w pra
sie i niemożność uzyskania założonej białości po powlekaniu właściwym. 

W próbach fabrycznych potwierdzono przydatność krajowego preparatu alfa
-amylazy "Amylogal" do degradacji enzymatycznej skrobi dla celów uszla
chetniania powierzchni tektury. 

Wykonawcy: dr inżo J. Dębrówski, mgr inż. A. Głębowski. 

Dokumentacjao Sprawozdanie opisowe, oprawiony maszynopis: 
tab. 7, rys. 250 Nr ewid. pracy I4/1088/79. 

s. 44, 

Badania nad mechanizmem oddziaływania syntetycznych poliektrolitów or
sanicznych w procesie wypełniania papieru 

/ 

Rodzaj pracyo Naukowo-badawcza o charakterze podstawowym,wykonywana 
na zlecenie Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych PANo 

Termin rozpoczęcia i zakończeniao II kw. 1980 - IV kwo 1980 r. 
Cel pracy. Ocena efektywności działania wybranych środków retencyj

nych w zalezności od intensywności mieszania zawiesiny masy papierniczej 
na skute;zność działania _wybranych środków pomocniczych (siPrczanu gli

nowego, skrobi kationowej, syntetycznych polielektrolitów organicznych) 
w procesie wypełniania papieru. 

Wykonawcy: profo Eo Szwarcsztajn (kierownictwo naukowe), mgr inż. 

L. Lasoń. 

Dokumentacja. Sprawozdanie opisowe, oprawiony maszynopis o objętoś
ci: s. 39, rys. 11, tabo 3. Nr ewid. pracy: I4/116B/80o 
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Wpływ udziału poszczególnych składników włóknistych i dodatków masowyc~ 
na właściwości użytkowe papierów drukowych i innych przewidzianych do 

produkcji w ZCP w Kwidzynie 

Rodzaj pracyo Naukowo-badawcza o charakterze stosowariym, wykonywana 
na zlecenie ZCP w Kwidzynie. 

Termin rozpoczęcia i zakończeniao I kwo 1980 - IV kw. 1982 r. 
Cel pracy. Ocena zdolności papierotwórczej półproduktów włóknistych, 

przewidzianych do produkcji w ZCP w Kwidzynie oraz ustalenie optymalne
go składu surowcowego określonych rodzajów papieru. 

Wyniki badań. Dokonano oceny zdolności papierotwórczej masy półche
micz~ej, przewidzianej do produkcji papieró~ drukowych. Zbadano wpływ 

różnych dodatków masowych i pomocniczych środków chemicznych na właści
wości użytkowe gotowych wyrobów. 

Wykonawcy: prof. Cz. Pustelnik {kierownictwo naukowe), _mgr inŻoJ.Maj 
(referent tematu), mgr inż. K. Frencken, mgr inż. K. Sipa, mgr inż. 

Mo żubrzak. 

Dokumentacjao Sprawozdanie opisowe, oprawiony maszynopis o objętoś
ci: So 53, rys. 20, tab. 15. Nr ewid. pracy: I4/W18/80. 

Analiza techniczno-ekonomiczna modernizacji MP IV i MP V w Myszkowie 

Rodzaj pracy. Praca.naukowo-badawcza o charakterze stosowanym,wyko
nana na zlecenie Myszkowskich Zakładów Papieru. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia. I. kw. 1981 - I kw. 1982 r. 
Cel pracy. Opracowanie projektu modernizacji dwóch maszyn i wybór. 

optymalnego wariantu na podstawie anali~y ekonomicznej. 
Wyniki badań. Na podstawie inwentaryzacji stanu istniejącego opra

cowano po trzy warianty modernizacji MP IV i MP V. Zaproponowano uzupeł
nienie produkcji ścieru dodatkowymi zdolnoiciami wytwarzania półp~oduk
tów włóknistych: ścieru termomechanicznego lub odbarwic,nej masy makula
turowej. Wykonano analizę kcsztorysowę i ekonomicznę proponowanych roz

wiązań. 

Wykonawcy: Zespół pod kierownictwem prof. E. Szwarcsztajne. 
Dokumentacja„ Sprawozda~ie w 2 oprawionych tomach,obejmujic~: s.248, 

tab„ 37, rys. 57. Nr ewid. pracy: I4/0181/119B/81. 
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R~ologiczne (w rozumieniu reologii strukturalnej) własności mieszanek 
' do powlekania papierów i kartonów w zależności od konstrukcji układów 

do powlekania oraz zamierzonych własności wyrobu - etap I 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza, o charakterze podstawowym, wykonana 
na zlecenie Zjednoczenia Przemysłu Papierniczego w Łodzi. 

-,' 

Termin rozpoczęcia i zakończenia I kw. 1981 - II kw. 1982 r. 
Cel pracy. Stworzenie naukowych podstaw oceny wymagań, co do właś

ciwości reologicznych mieszanek powlekajęcych, w istniejęcych lub prze
widywanych do instalowania w kraju układach powlekania, oraz zdefinio
wania wpływu półproduktów i środków pomocniczych stosowanych w kraju -
na charakter płynięcia i lepkoś6 mieszanek powlekających, a także na 
efekty powlekania. 

Wyniki badań. W zrealizowanym etapie I pracy zbadano wpływ rodzaju 
i udziału: pigmentów, substancji wiążęcych i środków pomocniczych - na 
właściwości reologiczne mieszanek pigmentowa-klejowych do powlekania pa
pieru. Zde·finiowano precyzyjnie charakter płynięcia badanych dyspersji 
i mieszanek, a także ich lepkości, w zależności od szybkości ścinania 

stosowanej w szerokim zakresie. 
Wykonawcy: prof. Cz. Pustelnik, dr inż.·~. Dąbrowskii mgr inż.A.Głę

bowski, mgr M. Ziemińska; 
Dokumentacja. Sprawozdanie opisowe, oprawiony maszynopis: s. 26,rys. 

70. Nr ewid. pracy I4/118B/80. 

Opracowanie technologii powlekania papieru mieszanką pigmentowo-klejową 
z udziałem kredy 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza, o charakterze stosowanym, wykonana 
na zlecenie DZWP "Oolpakart" w Chojnowie. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia. I kw. 1982 - IV kw. 1982 r. 
Cel pracy. Zastąpieni.e znaczącej części kaolinu angielskiego krajo

wym węglanem wapnia w powlekaniu papieru. 
Wyniki badań. W badaniach laboratoryjnych porównano kaolin SPS i strą

cony węglan wapnia produkcji krajowej. W dwóch próbach produkcyjnych w 
DZWP "Dolpakart" w Chojnowie wytworzono partie papieru powlekanego, za
stępując strąconym węglanem wapnia połowę kaolinu angielskiego, uzysku
jąc papiery powlekane, które - przy białości zbliżonej do uzyskanej zza
stosowaniem samego k_aolinu SPS - charakteryzowały się wyższą odpornoś

cią na zrywanie powierzchni i chłonnością oleju, a także bardzo wysoką 

gładkością. Dobrą jakość wyprodukowanego w ten sposób papieru powleka
nego potwierdziły próby jego drukowan.ia techniką typograficzną i off se
tową. 
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Wykonawcy: dr inż. J. Oębrowski, mgr inż. Ao. Głębowski, mgr M. Zie

mir':ęka. 

9okumentacja. Sprawozdanie opisowe, oprawiony maszynopis: s. -17. 

Nr ewid. pracy; I4/1408/82. 

Opracowanie technologii okładzin tarcz ciernych pracujęcych w oleju 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza, o charakterze stosowanym, wykonana 
na zlecenie Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia. 1980 - 1984, cztery prace. 
Cel pracy. Opracowanie technologii okładzin tarcz ciernych pracuję

cych w oleju, zapewniajęcej ich dobre właściwości trybologiczne i niskę 

ścieralność,· także w przypadku obecności wody w oleju. 
Wyniki badań. Badania prowadzone w skali laboratoryjr.ej, a następ

nie w skali przemysłowej pozwoliły na uchwycenie zasadniczego zrębu te
chnologii wytwarzania okładzin przez określenie rodzaju i wielkości do
datku substancji modyf ikujęc_ej oraz sposobu i warunków kształtowania 

struktury włóknistej. Pozytywne wyniki tych działań znalazły potwier-
, dzenie w długotrwałych próbach eksploatacyjnych u użytkowników tego ty~ 

pu tarcz cier~ych. 
Wykonawcy: dr inż. J. Dąbrowski, mgr inż. A. Głębowski, mgr M. Zie

mińska. 

D~kumentacja. 4 sprawozdania opisowe, oprawione maszynopisy o łącz
nej objętości: s. 99, tab. 15, rys. 27. Nr ewid, pracy: I4/4R/80, 
I4/5R/81, 14/1478/82, I4/1678/83. 

Patent. Sposób wytwarzania płytek z okładzinami ciernymi, pracuję

cych w oleju - zgłoszenie patentowe z dnia 1984.:08-09, nr P-249154. 

Badanie zjawiska napowietrzania zawiesiny masy włóknistej oraz jego 
wpływu na właściwości papieru 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze podstawowym, wykonywa
na na zlecenie Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych PAN. 

Termi~ rozpoczęcia i zakończenia. II kw. 1982 - IV kw. 1984 r. 
Cel pracy. Ocena wpływu czynników technologicznych i fizyko-chemi

cznych na skłonncść masy do wchłaniania powietrza. 

Wyniki badań. Opracowano metodykę pomiaru skłonności masy papierni
czej do wchłaniania ,powietrza. Oceniono wpływ dodatku mas makulaturo
wych, klejów papierniczych, wypełniaczy. środków pomocniczych, zamyka
nia obiegów wodnych na $kłonność masy do wchłaniania powietrza. 



59 

Wykonawcy: prof. Czo Pustelnik (kierownictwo ,naukowe), mgr inż. 

K. Sipa. 
Dokumentacja. Sprawozdania opisowe, oprawione maszynopisy o łącznej 

objętości: s. 113, rys. 58, tab. 8. Nr ewid. pracy: Etap I i II -
I4/162B/82, Etap III - 14/1808/84. 

Publikacje 
1. Pustelnik Czo, Sipa Ko: Prz. papiern., 39, 5, 168 (1983). 
2. Pustelnik Cz., Sipa K.: Przo papiern., 40~ 9, 303 (1984). 

Ocena zdolności papierotwórczej mas celulozowych siarczanowych niebie
lonych otrzymanych z drewna o różnym stopniu degradacji biologicznej 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze stosowanym, wykonana 
na zlecenie Ostrołęckich' Zakładów Celulozowo-Papierniczycho 

Termin rozpoczęc~a i zakończenia. I kw. 1984 - II kw. 1984 r. 
Cel pracy. Zbadanie wpływu stopnia degradacji biologicznej drewna 

na zdolność papierotwórczą masy celulozowej. 
Wyniki badań. Dokonano oceny wpływu poszczególnych frakcji włókiąn 

(a zwłaszcza frakcji drobnej), zawartych w masach celulozowych otrzyma
nych z drewna o różnym stopniu degradacji biologicznej na jakość produ
kowanego papieru workowego. 

Wykonawcy: doco dr hab. K. Przybysz, mgr inż. 3. Czechowski,mgr inż. 
M. ~ubrzak. 

Dokumentacja. Sprawozdanie Qpisowe jako oprawiony maszynopis o obję
tości: So 13, rys. 15, tab. 9. Nr ewid. pracy: 14/1519/82. 

Badania nad wpływem czynników technologicznych na właściwości rcolo..9!:. 
czne i zdolność zatrzymywania wody mieszanek powlekajęcych,ha strukturę 
powłok pigmentowe klejowych i na właściwości produktów powlekania· 

Rodzaj pracy. NaukoNo-badawcza, o charakterze podstawowym, wykony
~ana w ramach planu badań własnych Instytutu. 

Termin rozpoczęcia i zakończeniao 1980 - 1985 r. 
Cel pracy. Badania o charakterze po.dstawowym, prowadzone w celu_głęb

szego poznania zjawisk istotnych w tworzeniu struktury powłoki pigmen
towe-klejowej i jej właściwości użytkowych. 

Wykonawcy: dr inż. 3. Dąbrowski, mgr inż. A. GłtbOwski. 

Publikacje 
1o Dąbrowski 3., Głvbowski A.: Prz. papiern~, .40, 7, _208 (1984)0 
2. Dąbrowski 3., Głębowski A.~ Materiały Międzynarodo~ej Konf. SITPP, 

Pregresa'84, Łódź 1984-09-18/21. 
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Rys. 4. Projekcyjny aµarat do pomiaru długości włókien 
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Badania nad optymalizację wpływu czynników technologicznych i konstruk
cyjnych na właściwości użytkowe krajowych papierów workowych 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze stosowanym, wykonywana 
w ramach-problemu węzłowego. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia. II kw. 1983 - IV kw. 1985 r. 
Cel pracy. Zbadanie i określenie czynników technologicznych ikon

strukcyjnych umożliwiających poprawę jakości krajowych papierów worko
wych. 

Wykonawcy: Zespół pod kierownictwem naukowym prof. Cz. Pustelnika.-

BADANIA NAD DOSKONALENIEM KONSTRUKCJI I EJCSPLOATACJI MASZYN 
I URZĄDZEtil PRZEMYSł.U CELULOZOWO-ł"APIERNICZEGO 
ł PRZEMYSł.U PŁYT DREWNOPOCHODNYCH 

Intensyfikacja suszenia wstęgi papieru na-drodze nowych metod 
i kon~trukcji urządzeń 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze stosowanym, 
na zlecenie ICP w Łodzi. 

Termin rozipoczęcia i zakończenia, II kw. 1980 r. 

wykonana 

Cel pracy. ~ybór metody oraz opracowanie projektu kon~epcyjnego 
urządzeń zwiększających wydajność suszarni. 

Wyniki badań. Opisano przebieg realizacji podjętego tematu pracy. 
Scharakteryzowano wytyczne do wdrożenia wyników pracy. Opracowano pro
jekt koncepcyjny zabudowy komory parowej na MP V w Myszkowie.Podano pa
rametry pracy i wytyczne eksploatacyjne 

wykonawcy: doc. dr hab. w.z. Tarnawski (kierownictwo naukowe), mgr 
inż. A. Klepaczka, mgr inż. A. Korzeniewski. 

Dokumentacja. Sprawozdanie opisowe, oprawiony maszynopis: 
tab. 1, rys. 1. Nr ewid. pracy: I4/100B/77/B1. 

ś. 10, 

Badania procesu naparowywania papieru w MP V w Myszkowskich Zakładach 

Papierniczych 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze podstawowym, wykonana 
w ramach planu badań ~łasnych. 

Termin rozpoczęcia i zakończeniao I kw. 1980 - III kw. 1980 r. 

Cel pracy. Oobor parametrów procesu naparowywania papieru gazetowe
go pod kątem poprawy gładkości i profilu wilgotności wstęgi. 

' . 
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wyniki badańo Podjęto próby optymalizacji procesu pod kątem poprawy 
jakości papieru (gładkości i profilu wilgotności) przy jednocześnie nis
kim zużyciu pary i w niskich temperaturach cylindrów chłodzących. Uzys

• kano w efekcie wysokie gładkości papieru dochodzące nawet do 75 - 80 s 
wg Bekka. Profil wilgotności wstęgi-także uległ poprawie. 

Wykonawcy: doc o• dr hab. w.z. Tarnawski ( kierownictwo naukowe), mgr 
inż. A. Klepaczka, mgr inżo A. Korzeniewski. 

Dokumentacja. Sprawozdanie opisowe, oprawiony maszynopis o objętoś
ci: s. 18, tab. 8, rys. 4. 

Intensyfikacja suszenia płyt pilśniowych w prasach gorących - etap II 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawczy o charakterze podstawowym, wykonywa
na na zlecenie ITD w Poznaniu. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia. I kw. 
Cel pracy. Opracowanie metod i urządzeń 

1980 - IV kw. 1980 r. 
umożliwiających skrócenie 

czasu suszenia płyt pilśniowych. 
wyniki badań. Określono zależności teoretyczne procesu suszenia płyt 

w prasie. Sprawdzono doświadczalnie wpływ wilgotności początkowej płyt 
J 

i temperatury początkowej na czas procesu suszenia. Określono wpływ kon-
strukcji blach obiegowych na intensywność procesu suszenia. Opracowano 
projekt i wykonano układ do ciągłego pomiaru wilgotności płyt w prasie. 
Podano wytyczne do projektu układu do wstępnego podgrzewania płyt. 

Wykonawcy: doc. dr hab. w.z. Tarnawski (kierownictwo naukowe), mgr 
inż. A. Kle~aczka, mgr inżo ~. Woiniak. 

Dokumentacja. Sprawozda~ie opisowe, oprawiony maszynopis: s. 138, 
tab. 17, rys. 44. Nr ewid. pracy: I4/W15/79. 

Wpływ prasowania na własności papieru 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze stosowanym',wykonana na 
zlecenie Zjednoczenie Przemysłu Papiernicze;o. 

Term'in rozpoczęcia i zakończenia. I kw. 1980 - IV kwo 1980 r. 
! 

Cel pracy. Optymalizacja parametrów pracy pras w maszynie papierni
czej pod kątem poprawy własności papieru. 

Wyniki badań. Na podstawie analizy literatury oraz badań własnych 

przedstawiono wytyczne projektowania układów- pras oraz ich konstrukcji 
dla różnych przypadków technologicz,1ych. 

wykonawcy: dr inż. R. Rogut, ar inzo w. Kawka, mgr inż. Ir. Marek. 
Dokumentacja. Sprawozdanie opisowe: s. 125, tabo 18, rys. 34. Nr 

ewido pracy I4/128B/80. 

Publikacje 
1. Kawka w., Ingielewicz H., Kokuszin N.N.: Prz. papiern. 37, 

s. 266 1 Nr 9-10 So 322 (1981). 

Nr 7-8 
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Badanie ~ulsacji ciśnienia w układzie zasilania maszyny papierniczej 
MP II w Skolwinie po zainstalowaniu wlewu typu Converfto 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze stosowanym,wykonana na 
zlecenie Fabryki Maszyn Papierniczych w Cieplicach Śl. 

:fe rmin rozpoczęcia i zakończenia. l ~w. 1980 - I I kw. 1981 r. 
Cel pracy. Pomiar pulsacji ciśnienia masy, ustalenie przyczyn i ich 

wyeliminowanie. Optymalizacja pracy wlewu. 
Wyniki badań. Na podstawie analizy widma turbulencji masy ustalono 

źródło powstawania drgań o określonej częstości. Zaproponowano zmiany w 
systemie doprowadzenia masy do wlewu oraz konstrukcji wlewu.Wnioski zo
stały wdrożone a pulsacje zmrii.ej szone do dopuszczalnego poziomu. 

Wykonawcy: dr inż. W. Kawka. inż. H. Ingielewicz, mgr in~~K.Stępień, 
mgr inż. R. Malinowski. 

Dokumentacja. Sprawozdanie opisowe: s. 60, rys. 18, tab. 5.Nr ewid. 
pracy: I4/129B/80. 

Nowa konstrukcja sortownika rozwłókniającego 

_Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze stosowanym, 
na zlecenie Fabryki Maszyn Papierniczych "FAMPA". 

wykonana 

Termin rozpoczęcia i zakończenia. III kw. 1977 - I kw. 1981 r. 
Cel pracy. Opraco~anie koncepcji pracy nowego urządzenia i pełnej 

jego dokumentacji wykonawczej oraz badania prototypu w hali technologi
cznej IPiMP. 

Wyniki badań. Badania przepływowe i t·ect,nologiczne potwierdziły wy
sokie walory techniczno-eksploatacyjne nowej konstrukcji m.in. zdolność 
pracy p-rzy stężeniu do ok. 4,5% wag., niskie zużycie energii oraz dużą 

wydajność. 

W"konawcy: dr inż. T. Tyralski, mgr inż. A. Olczyk. 
Dokumentacja. Sprawozdanie opisowe: s. 67, rys. 37, tab. 19.Nr ewid. 

pracy: !4/1048/77. 
Publikacje 

1. Tyralski T.: Prz. papiern. 36, 3, 94 (1980). 

2. TyralskiT., Szwarcsztajn E.: Prz. papiern. 38, 1, 11 (1982). 
Patent. Tyralski T., ~rzewiński Z.: Patent PRL Nr 95725. 

Ocena pracy cz~ci suszącej MP I w Kostrzyńskich Zakładach Papierniczych 
w zakresie poprawy jakości papieru~ 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze stosowanym,wykonana na 
zlecenie Kostrzyńskich Zakładów Papierniczych. 
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Termin rozpoczęcia i zakończenia. Ili kw. 1981 - IV kw. 1981 r. 
Cel pracy. Określenie przyczyn powstawania wad papieru w części su

szęcej MP I w Kostrzynie. 
Wyniki badań. Zbadano podstawowe wskaźniki ilościowe i jakościowe 

proceiu suszenia. Określono źródio i przyczyny powstawania złej jakości 
wstęgi. Podano odpowiednie zalecenia w celu popr'awy jakości produkcji. 

Wykonawcy: doc. dr habil. w.z. Tarnawski (kierownictwo naukowe}. 
mgr inż. A. Klepaczka. 

Dokumentacja. Sprawozdanie opisowe, oprawiony maszynopis: 
tab. 10, rys. 4. Nr ewid. pracy: 14/1318/81/81. 

s. 20_, 

Analiza i ocena projektów.działów przygotowania masy i maszyn papierni
czych oraz optymalizacja parametrów pracy urzędzeń i systemów po ich 
~ruchomieniu - zadanie 3, etap I 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze stosowanym,wykonana na 
zlecenie Zakładów Celulozowo-Papierniczych w Kwidzynie. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia. I kw. 1979 - II kw. 1982 r. 
Cel pracy. Analiza i ocena projektów części suszęcych maszyn papier

niczych w Kwidzynie. 
Wyniki badań. Zgodne z założeniami. Obliczono i przeanalizowano 

wskaźniki i parametry konstrukcyjno-eksploatacyjne suszarni. Poddano 
analizie wpływ podstawowych parametrów procesu suszenia na wydajność su
szarni wszystkich maszyn. 

Wykonawcy: doc. dr hab. w.z. Tarnawski (kierownictwo naukowe), mgr 
inż. A. Krepaczka, mgr inż. A. Korzeniewski. 

Dokumentacja. Sprawozdanie opisowe, oprawiony maszynopis: 
tab. 9, rys. 10. Nr e~id. pracy: I4/W16/79/A2. 

Optymalizacja_pracy prasy goręcej do płyt pilśniowy~h 

s. 71, 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze podstawowym.wykonana na 
a 

zlecenie ITD w Poznaniu. 
Termin rozpoczęcia i zakończenia. I kw. 1982 - II kw. 1982 r. 
Cel pracy. Opraco~anie nowych rozwięzań konstrukcyjnych, zmierzaję

cych do zwiększenia produkcji i polepszenia jakości płyt. 
Wyniki badań, Podano sposoby obliczeń parametrów termodynamic'znych w 

procesie suszenia. oraz teoretycznego zapotrzebowania ciepła do suszenia 
płyt. Omówiono możliwości intensyfikacji procesu poprzez zmniejszenia 
oporu cieplnego poszczególnych elementów prasy. Poddano analizie geome
trię konstrukcji płyty grzejńej oraz geometrię kształtu kanałów w pły-

tach z punktu widzenia intensyfikacji wymiany ciepła między 
ciepła i niateriałem płyty. 

nośnikiem 
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Wykonawcy: doc. dr hab. ~.Z. Tarnawski (kierownictwo naukowe)mgr inż. 
J. Woźniak. 

· Dokumentacja. Sprawozdanie opisowe, oprawiony maszynopis; 
rys. 10, Nr ewid. pracy I4/W23/81/A2. 

s. 51, 

Badania nad procesem kondycjonowania filców prasowych metodę przedmuchu_ 
powietrza wraz z koncepcję systemu i rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze stosowanym, 
na zlecenie Fabryki Maszyn Papierniczych "FAMPA"o 

wykonana 

Termin rozpoczęcia i zakończenia. III kw. 1980 - III kw. 1982 ro 
Cel pracy. Opracowanie koncepcji systemu urz,Jdzeń do skutecznego kon

dycjonowania filców prasov:ych wraz z konst rukcj~ u rządzeń o 
Wyniki badań. Wykonano badania półtechniczne pralek przedmuchowych 

o różnej konstrukcji oraz dokonano analizy teoretyc4nej procesu kondy
cjonowania filców prasowych. W wyniku tych badań opracowano konstrukcję 

przemysłowej pralki powietrznej oraz zaproponowano nowy system urządzeń 
do kondycjonowania filców. 

Wykonawcy: dr inż. w. Kawka, inż. H. Ingielewicz, mgr inż.K.Stępień. 
Dokumentacja. Sprawozdanie opisowe i dokumentacja 

So 240, rys. 3ó, tab. 25. Nr ewid. pracy: I4/W20/80. 
Publikacje 

konstrukcyj na: 

1o Kawka W •. , Ingielewicz Ho, Stępień K.: Prz. papiern. 39, Nr 2,55(1983). 
2. Kawka W., Ingielewicz H., Stępień K.: Prz. papiern.39,Nr 3, 83(1983). 

Patenty 

1. Kawka w., Ingielewicz H., Marek I.: Patent PRL Nr 108977. 
2. Kawka W., Ingielewicz H., Steoień K.: Patent tymczasowy PRL Nr 252384. 

Analiza i ocena projektów działów przygotowania masy i maszyn papierni-
czych w ZCf> w Kwidzynie. 
Zadanie 2 - Analiza i ocena wstępna projektów części mokrych maszyn pa-
pierniczych 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o cha rak terze ·stosowanym; wykonana r,a 
zlecenie ZCP Kwidzyń. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia. II kw. 1981 - III kw. 1982 r. 

-

Cel pracy. Ocena projektów części mokrych maszyn paµierniczych,opra
cowanie wytycznych optymalizacji ustawienia i parametrów pracy urządzeń 

odwadni!3jących. 

Wyniki badań. Wykonano z~odnie z założeniami. 
Wykonawcy: dr inżo R. Rogut, dr inż. w. Kawka, inż. H. Ingielewicz. 
Dokumentacja. Sprawozdanie opisowe: s. 126, rys. 24, tab. 16. 

Nr ewid. pracy: I4/132B/81. 
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Analiza techniczno-ekonomiczna produkcji csłon spawalniczych w MZP 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze stosowanym,wykonana na 

zlecenie Myszkowskich Zakładów Paµierniczych. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia. III kw. 1982 - IV kw. 1982 r. 

Cel pracy. Opracowanie założeń technitzno-ekonomicznych produkcji 

osłon spawalniczych metodą tłoczenia mas papierniczyc~ na gorąco. 

Wyniki badań. Określono zapotrzebowanie na osłony w kraju. Podano 

koszty jednostkowe produkcji krajowej i stosowane konstrukcje. Dla wy

branego nowoczesnego ksztsłtu i konstrukcji osłony zaproponowano kon

kretne. roz~iązanie technologiczne procesu metodą tłoczenia w prasie go

rącej. Oszacowano wskaźniki ekonomiczne procesu. 

Wykonawcy: doc. dr hab. w.z. Tarnawski (kierownictwo naukowe), mgr 

inż. A. Klepaczka. 

Dokumentac~ Sprawozdanie opisowe, oprawiony maszynopis: s.34,tab. 

1, rys. 17. Nr ewid. pracy: I4/1468/82/82, 

Ocena warunków wentylacji w suszarni MP I w hali maszynowej w Ostrołęce 

przy zmienionym systemie wentylacji 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze ~tasowanym, wykonana 

na złocenie OZCP w Ostrołęce. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia. III kw. 1982 - II kw, 1983 r. 

Cel pracy. Analiza istniejących warunków wentylacji w hali i su

szarni MP I oraz ocena rozwiązań technicznych zmierzających do ich po

prawy. 

~yn~ki badań. Wykonano pomiary eksploatacyjne układu wentylacyjno

-rekuperacyjnego MP I w różnyc~ porach roku. Określono główne wskaźniki 

suszenia i parametry wentylacji dla wszystkich serii pomiarów. Zapropo

nowano konkretne rozwiązania techniczno-eksploatacyjne mające na celu 

polepszenie warunków pracy obsługi oraz wzrost wydajności suszarni. 

Wykonawcy: doc. dr hab. w.z. Tarnawski, mgr inż. A. Klepaczka, mgr 

inż. w. Kołodziejski. 

Dokumentacja. Sprawozdanie opisowe, oprawiony maszynopis: 

tab. 11, rys. 21. Nr ewid. pracy~ I4/1458/82/82. 

s. 41, 

Opracowanie koncepcji poprawy warunków wymiany ciepła w instalacji 

Pandia w OZCP 

Rodzaj pra~y. Naukowo-badawcza o charakterze stosowanym,wykonana na 

zlecenie Ostrołęckich Zakładów Celulozowo-Papierniczych. 
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Termin rozpoczęcia i zakończenia. II kw. 1983 - III kw. 1983 r. 
Cel pracy. Zaproponowanie poprawy efektywności wymiany ciepła opa

rów odprowadzanych ze zbiornika wydmuchowego instalacji warzelnej. 

Wyniki badań. Określono zapotrzebowanie ciepła i pary do roztwarza
nia oraz iloóć wydzielaję9ych się oparów. Przedstawiono koncepcję pupra

wy warunków wymiany ciepła oparów wraz z doborem urzędzeń. 

Wykonawcy: mgr inż. A. Klepaczka (kierownictwo naukowe), mgr inż. 

W. Kołodziej ski. 
Dokumentacja~ Sprawozdanie opisowe, oprawiony maszynopis: s. 32,tab. 

3, rys. 7. Nr ewid. pracy: !4/1598/83/82. 

Badania wlewów i części sitowej MP II w OZCP w Ostrołęce 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza·o charakterze stosowanym, wykonana 

na,zleceni~ Ostrołęckich Zakładów Celulozowo-Papierniczych w Ostrołęce. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia. II kw. 1983 - III kw. 1983 r. 
Cel pracy. Wykonanie badań, opracowanie wytycznych optymalizacji pa

rametrów eksploatacyjnych c~ęści mokrej oraz opracowanie wytycznych mo

dernizacji. 
Wyniki badaP. Wykonano zgodnie z założeniami. 

Wykonawcy: dr ~nż. R. Rogut, mgr inż. D. Łuczak. 

Dokumentacja. Sprawozdanie opisowe: s. 211, rys. 22, tab. 14. Nr 

ewid. pracy: I4/1348/83. 

Formowanie wstęgi włóknistej z masy o wysokim stężeniu(konstrukcja 

i badanie wlewu) 

Rodzaj pracy: Naukowo-badawcza o charakterze st~sowanym, wykonana 
w ramach programu rządowego PR-7, na zlecenie Fabryki Maszyn Papierni~ 

czych "FP.MPA". 

Termin rozpoczęcia i zakończenia. III kw. 1978 - IV kw. 1983 r. 
Cel pracy. Opracowanie koncepcji oraz konstrukcji nowoczesnego wle

wu przystosowanego do pracy przy wysokich stężeniach masy włóknistej. 

Wyniki hadań. Opracowano koncepcję i konstrukcję wlewu do mas gę

stych. Wykonano badania modelowe i przemysłowe, a wyniki tych badań wdro

żono do produkcji w Fabryc• Papieru w Bydgoszczy. Deleze wdrożenia sę 

przygotowywane. 

Wykonawcy: dr inż. W, Kawka (kierownictwo naukowe), dr inż. R.Rogut 

(referent tematu), mgr inż. Ir. Marek, mgr inż. D. Łuczak. 
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Dokumentacja. Sprawozda~ie opisowe i wyniki konstrukcyjne: 

tab. 15, ryso 13. Nr ewid. pracy: I4/2R/77. 

Publikacje 

3. 60, 

1 0 Rogut R., Kawka W., Marek Ir.: Prz. papiern. 36, Nr 12, 424 (1980). 

2. Rogut R., Kawka w.: Materi~ły VII Mi~dzynarodowej Konferencji SITPP 

Progress'81, Łódź 15-17.IX.1981 r. 

For·mowanie wstęgi włóknisteJ z masy o wysokim stężeniu. 

Zadanie 2 - Układ przygotowania masy przed wlewem wysokostężeniowym 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza (PR7) o charakterze stosowanym, wy

konana na. zlecenie Fab ryki Maszyn Papierniczych "FAMPA". 

Termir. rozpoczęcia i zakończenia. IV kw. 1978 - IV kw. 1983 r. 

·cel pracy. Opracowanie układu oczyszczania i sortowania masy maku

laturowej -i słomowej przed wlewem wysokostężeniowym, zainstalowanym w 

BZP ~ Bygdoszcz. 

Wyniki badań. Opracowano modyfikację konstrukcji sorto0nika ciśnie

niowego CM-30 (FMP "FAMPA") typu "Centrisorter" polegającą, na doprowa

dzeniu wody rozcieńczającej bezpośrednio do strefy sortowania.Nowa kon

cepcja zrealizowana w nowej konstrukcji sortownika CM-30M okazała się w 

pełni uzasadniona, zapewniając wysokę sprawność oczyszczania gęstej ma-
' 

sy makulaturowaj. 

Wykonawcy: dr inż. T. Tyralski, mgr inż. M. Lickiewicz. 

Dokumentacja. S~rawozdanie opisowe: s. 86, rys. 30, tab. 3.Nr ewid. 

pracy: I4/2R/78/A1. 

Publikacje 

Tyralski T.; Materiały Konfer. APV, Graz, Austria 5-8.06.1984 r. 

Patent. Tyralski T., Skrzypaczak A.: Patent PRL Nr 117952. 

Badania procesu zagęszczenia mas włóknistych na zagęszcza:--kach bębnowych 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze stosowanym, 

na zlecenie Fabryki Maszyn Papierniczych FAMPA. 

wyk,.mana 

Termin rozpoczęcia i zakończenia. IV kw. 1981 - IV kw. 1983 r. 

CP.l pracy. Określenie wskaźników wydajncści z jednostki powierzch

ni filtracyjnej bębna zagęszczarki dla różnych zmiennych parametrów te-

chnologicznych, eksploatacyjnych i konstrukcyjnych oraz określenie 09ty

malnych parametrów eksploatacyjnych procesu. 
' 

Wyniki pracy. Badania prowadzono w skali przemysłowej, półtechnicz-

nej oraz laboratoryjnej. Zbadano wpływ czynników surowcowych, technol~-
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gicznych i konstrukcyjnych na wydajność i efekty zagęszczania. Na pod

stawie wyników badań opracowano model matem~tyczny opisuj~cy proces za-

gęszczania mas papierniczych na zagę3zczarkach bębnowych, pozwalajęcy 

na łatwe obliczenie wydajności zagęs~czarek dla szerokiego zakresu zmie

nnych parametrów procesu. 

Wykonawcy: dr inż. P. Stanisławczyk, mgr inż. R. Szewczyk. 

·ookumentacja. Sprawozdanie opisowe: s. 61, rys. 30, tab. 23.Nr ewid. 

pracy: I4/W21/81/A2. 

Badania przyczyn niskiej jakości zrębków w Z8kładach celulozowo-papier

niczych we Włocławku i w Kwidzynie wraz z analizę konstrukcji rębaków 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze stosow~nym, 

na zlecenie zakładów w Kwidzynie i Włocławku. 

wykonana 

Termin rozpoczęcia i zakończe~ia. III kw. 1982 r. - IV kw. 1983 r. 

Cel pracy. Ustalenie przyczyn niskiej jakości zrębków oraz sposcbów 

popr~wy tej jakości. Optymalizacja konstrukcji i eksploatacji rębaków~ 

Wyniki badań. Wykon&no baaania jakości zrębków w kilku etapach(przed 

i po wprowadzeniu zmian w eksplodtacji różnych urzędzeń) oraz badania 

eksploatacyjne ręb~ków. Dokonano analizy teoretycznej procesu skrawania 

drewna w tych rębakach. Wnioski warożono. Jakość zrębków u legła zde,cy-

dawanej poprawie. 

Wykonawcy: dr inż. w. Kawka, inż. H. Ingielewicz, mgr inż.K.Stępień. 

Ookumenta~ja. Sprawozdanie z pracy: s. 96, rys. 22, tab. 14,Nr ewid. 

pracy: I4/ 1368/82. 

Opracowanie prcjektu koncepcyjnego suszarni do suszenia skóry wtórnej 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze stosowanym, wykonana 

na zlec~nie Fab ry!~i Maszyn Papierniczych FAM PA w Jeleniej Górze - Cie

plicach. 

1
Termin rozpoczęcia i zakończenia. IV kw. 1983 - IV kw. 1983 r. 

Cel pracy. Opracowanie projektu koncepcyjnego beznacięgowej suszar

ni konwekcyjn~j do suszenia skóry wtórnej. 

Wyniki badań. Na podstawie danych literaturowych i badań ruchowych 

suszarni w zekładach w Chełmku opracowano projekt koncepcyjnv suszarni· 

konwencyjnej do suszenia skóry wtórnej o no~~czesnej konstrukcji dyszo

wej. Dobrano podstawowe urzędzenia suszarni •. 

Wykonawcy: mgr A. Klepaczka (kierownictwo naukowe), mgr inż. w. Ko

łodziejski. 
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Dokumentacja. Sprawozdanie opisowe, oprawiony maszynopis: 

tab. 6, rys. 18, Nr ewid. pracy 14/1658/83. 

s. 64,. 

Badania nad odwadnianiem masy skórzanej między dwoma sitami w urządze

niu typu prasy płaskiej 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze stosowanym,wykonana na 

zlecenie Instytutu Skór.zanego w Krakowie. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia. ! kw. 1983 - I kw. 1984 r. 
Cel pracy. Opracowanie wytycznych do zaprojektowania prototypowej 

maszyny do produkcji wtórnej skóry. 
Wyniki badań. Zbadano 1proces odwadniania wstęgi skóry wtórnej w pół

technicznej prasie płaskiej i opracowano wytyczne do konstrukcji proto

typowej maszyny do wytwarzania takiej skóry. 

Wykonawcy: inż. H. Ingielewicz, dr inż. w. Kawka, mgr inż. L. Trzę

salski, mgr inż. D. Łuczak~ 
Dokumentacja. Sprawozdanie opisowe oraz dokumentacja konstrukcyjna: 

s. 98, rys. 14, tab. 14. Nr ewid. pracy: 14/1538/82. 

Pl!lblikacje 
Kawka w., Ingielewicz H., Łuczak D.: Prz. papiern. 40r Nr 7-8, 234 (1984). 

Patent. Kawka w., Ingielewicz H., Piotrowski z.: Zgłoszenie p~ten-------~- . 

towe P-245280 z dnia 21.12.1984 r. 

Opracowanie wytycznych do modernizacji zagęszczarki bębnowej 

włóknistych 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze stosowanym, 

na zlecenie Fabryki Maszyn Papierniczych FAMPA. 

dla mas 

wykonana 

Termin rozpoczęcia i zakończenia. I kw. 1984 - II kw. ~984 r. 
Cel pracy. Opracowanie wytycznych konstrukcyjnych umożliwiających 

zaprojektowanie nowoczes~ej zagęszczarki bębnowej~ wałkiem wyżymakowym. 

Wyniki badań. Dokonano analizy konstrukcji różnych zagęszczarek pro
dukowanych za granicę. Zbadano proces zagęszczania ścieru w zagęszczarce 

współprądowej oraz przeciwprądowej, a także wpływ rodzaju elementów pod

sitowych bębna na wydajność procesu. Na tej podstawie opracowano zale

cenia do modernizacji krajowej zagęszczarki typu zw. 
Wykonawcy: ~r inż. P. Stanisławczyk, mgr inż. R. Szewczyk. 

Dokumentacja. Sprawozdanie opisowe: s. 67, ryś. 27, tab. 6.Nr ewid. 

pracy: 14/1688/83. 
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Badania nad doborem geometrii dysz nadmuchowych suszarni konwekcyjnej 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze stosowanym, wykonana 

na zl'3cenie Fabryki Maszyn Papierniczych FAMPA w :Jeleniej Górze - Cie-

plicach. 
Termin rozpoczęcia i zakończenia. II kw. 1984 - III kw. 1984 r. 
Cel pracy. Określenie optymalnego kształtu i wymiarów dysz stosowa

nych w suszarni konwekcyjnej do suszenia materiałów w postaci wstęgi. 
wyniki badań. Na specjalnie zaadaptowanym stanowisku doświadczalnym 

przeprowadzono badania dysz nadmucnowych zaprojektowanych przez BSiPPP 

w Łodzi. Określono rozkłady ciśnień w dyszach na szerokości dysz oraz w 

kolektorach. w oparciu o pomiary zaproponowano optymalne wymiary 

i kształt dysz. Określon~ jednocześnie wskatniki, charakteryzujące wy
dajność suszarni w funkcji temperatury i prędkości powietrza na wylocie 

z dysz. 
Wykonawcy~ mgr inż. A. Klepaczka (kierownictwo naukowe), 

w. Kołodziejski, mgr inż. Ir. Pilarski. 
Dokumentacja. Sprawozdanie opisowe, oprawiony maszynopis: 

tab. 1, rys. 23. Nr ewid. pracy: 14/1768/84. 

mgr inż. 

s. 17,· 

Konsolidacja chłonnych w~tęg włóknistych w maszynach papierniczych przy 

półdtwiękowym przepływie powietrza wraz z koncepcję zastosowania prasy 

powietrznej 

Rodzaj pracy. ~aukowo-badawcza o charakterze podstawowym, wykonana 

w ramach planu prac dydaktycznych {praca habilitacyjna). 

Termin rozpoczęcia i zakończenia. IV kw. 1975 - IV kw. 1984 r. 
Cel pracy. Opracowanie analizy te~retycznej p~ocesu konsolidacji 

wstęgi włóknistej przy powiększonym przepłyv!ie powietrza w u rządzeniach 

typu prasy płaskiej oraz m.etodyki wyników badań doświadczalnych. 

Wyniki badań. Baoania zostały wykonane na specjalnie zaprcjektowa
nym i wykonanym stanowisku pomiarowym umożliwiającym równoczesną reje

strację ilości wody usuwan~j ze wstęgi oraz jej odkształceń. Podano mo

del matematyczny procesu oraz jego charakterystyki doświadczalne,a tak

że propozycje Praktycznego wykorzystania wyników pracy w konstrukcji ma

szyn papierniczych. 

Wykonawca: dr inż. w. Kawka. 
Dokum~ntacją. Artykuły naukowe w Przeglądzie Papierniczym oraz w Ze

szytach Naukowych Politechniki Łódzkiej (oddane do druku). 

Publikacje 

1. Kawka W.: Prz. papiern. 39, Nr 11-12, 403 (1983) - część 1 

2. Kawka W.: Prz. pap-iern. 41, Nr 5, 155 (1985) - c~ęść 2. 
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Optymalizacja pracy urządzeń maszyny odwadniającej płyty, pilśniowe wraz 
z koncepcję układów do ich sterowania 
I 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze stosowanym, wykonana w 
ramach problemu węzłowego 09.11.09.04 na zlecenie ITD Poznań. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia. III kw. 1980 - IV kw. 1984 r. 
Cel pracy. Optymalizacja pracy układów doprowadzania masy do maszyn 

formujęcych płyty pilśniowe oraz urządzeń do ich odwadniania i prasowa
nia. 

wyniki badań. Zaproponówano optymalne systemy regulacji 
·żenia masy doprowadzanej do wlewu oraz systemy wytwarzania 
podciśnień w maszynach płytowych. Zbadano proces prasowania 

ilości istę

i regulacji 
płyt w pra-

sie płaskiej na oryginalnym półtechnicznym stanowisku pomiarowym , oraz 

dokonano analizy teoretycznej tego procesu. Opracowano nową oryginalną 

konstrukcję maszyny do formowania płyt pilśniowych oraz wytyczne do kon
strukcji i eksploatacji prasy płaskiej. 

Wykonawcy: dr inż. w. Kawka, inż. H. Ingielewicz, dr inżo R. Rogut. 
Dokumentacja. Sprawozdanie z pracy: s. 200; rys. 36, tab. 32. Nr 

ewid. pracy: I4/W22/80. 
Publikacje 

1. Kawka w., Ingielewicz H.: Przemysł drzewny~. Nr 2, 11 (1980). 
2. Ingielewicz H., Kawka w., Krzysztofik z.: Przemysł drzewny. 32,Nr 4, 

20 (1981). 
3. Ingielewicz H., Kawka W., Stępień K.: Przemysł drzewny 32, Nr 6. 9 

(1981). 
4. Kawka w., Ingielewicz H.: Przemysł drzewny, 32, Nr 10, 13 (1981). 
5. Kawka w., Ingielewicz H., Łuczak D.: Przegląd papierniczy, 40,Nr 7-8, 

234 (1984). 
Patenty 

1. Kawka w., Ingielewicz Ho, Piotrowski z.: Zgłoszenie patentowe 
P-245280 z dn. 21.12.1984 r. 

2. Kawka w., Ingielewicz H., Rogut R.: Patent PRL Nr 125905. 

B3dania eksploatacyjne sortownika rożwłókniającego SR-1 

Bodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze stosowanym, 
na zlecenie Fabryki Maszyn Papierniczych FAMPA. 

wykonana 

Termin rozpoczęcia i'zakończenia. III kw. 1982 - IV kw. 1984 r. 
Cel pracy. Ocena eksploatacyjna prototypu sortownika rozwłókniające

go w warunkach pra~y przemysłowej (w WZP JeZió~na). 
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Wyniki pracy. Sortownik rozwł9kniajęcy zainstalowany w cięgu, przy
gotowania masy makulaturowej przed maszynę produkujęcę papier toaletowy 
zastępił w pełni turboseparator "Belcor" budowany przez "Fampę" w opar
ciu o dokumentację licencyjną f-my "~ones-Beloit" oraz sortownik ciś

nieniowy typu "Centrisorter" (firma amerykańska "Bird"). Stwierdzono 
znacznie większą wydajność, dwukrotnie mniejsze zużycie energii oraz zna
cznie mniejsze trudności eksploatacyjne. 

Wykonawcy: dr inż. T. Tyralski, mgr inż. M. Lickiewicz. 
Dokumentacja. Sprawozdanie opisowe: s. 70, rys. 24, tab. 3.Nr ewid. 

pracy: 14/1488/82. 
Publikacje 

1. Tyralski T., Szwarcsztajn E.: Materiały VIII Międzynarodowej Konfe
rencji SITPP, Łódź 18-21,09,1984 r. 

a. Tyralski T.: Materiały Konferencyjne APV Graz, Austria,18-20,05.1983 r. 
Patent 

1. Tyralski T., Krzewiński T.: Patent PRL Nr 95725. 

Opracowanie koncepcji maszyny papierniczej do wytwarzania papierów 
i kartonów chłonnych dla potrzeb górnictwa 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze stosowanym, 
na zlecenie Głównego In~tytutu Górnictwa w Katowicach. 

wykonan·a 

Termin rozpoczęcia i zakończenia. II kw. 1983 - IV kw. 1984 r. 
Cel pra~y. Opracowanie koncepcji nowoczesnej maszyny papierniczej 

do wytwarzania wysokojakościowych wytwcrów filtracyjnych z włókien: ce
lulozowych, mineralnych, chemicznych i syntetycznych wraz z konstrukcję 

urządzeń. 

Wyniki badań. Na podstawie analizy literatury, badań własnych, ana
lizy teoretycznej oraz obliczeń technologiczhych i konstrukcyjnych.opra
cowano projekt koncepcyjny maszyny w 3-ch wariantach wraz z projektami 
kons,.t rukcyj nymi niektórych u rzędze ń. 

Wykonawc.Y...:_ dr inż. W. Kawka, dr inż. P. Stanis~awczyk,inż. H.Ingie
lewicz, mgr inż. A. Klepaczka i inni. 

Dokumentacja. Sprawozdanie opisowe i dokumentacja 
s. 114, rys. 26, tab. 18. Nr ewid. pracy 14/1398/83. 

kc.nstrukcyjna: 

Optymalizacja syst€mów i konstrukcji listew odwadniajęcych w maszynach 
papierniczych MP VI we Włocławku oraz MP I i MP II w Kostrzyniu n. Od~ 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze stosowanym, 
na zlecenie zakładów we Włocławku i Kostrzynie. 

wykonana 
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Termin rozpoczęcia i zakończenia. II kw. 1983 - IV Kw. 1984 r. 
Cel pracy. Obliczenie optymalnego systemu listew i wytyczne 

konstrukcyjnych. 

zmian 

Wyniki badań. Opracowano oryginalnę metodę obliczania odwadniania 
wstęgi w zespole rejestrowym maszyny papierniczej i wykonano obliczenia 
dla trzech maszyn przemysłowych. W wyniku optymalnego,usytuowania li-

. ' stew o określonej geometrii (kęty przyłożenia i natąrcia) uzyskano zwię-
kszenie wydajności odwadniania i poprawę formowania wstęg papierów. 

Wykonawcy: dr inż. w. Kawka, (kierownictwo naukowe), inż. H. Ingie
lewicz (referent t~matu), mgr inż. K. Stępień, mgr inż. D. Ł~czak. 

Dokumentacja. Sprawozdanie z pracy: s. 124, rys •. 16, tab. 22. Nr 

ewid. pracy: I4/178B/B3. 
Publikacje. Skolicki c., Kawka W., _Ingielewicz H.: Prz. papiern. 39, 

Nr 11-12, 438 (1983). 

Pomiary i ocena temperatur w maszynach tektury falistej w KZWP 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze stosowanym, 
na zlecenie Kieleckich Zakładów Wyrobów Papierowych. 

wykonana 

Termin rozpoczęcia i zakończenia. IV kw. 1984 - IV kw. 1984 r. 
Cel pracy. Określenie i ocena stosowanego reżimu cieplnego w produk

cji wielowarstwowej tektury falistej w Kieleckich Zakładach Wyrobów Pa-

. pie rowych. 
Wyniki badań. Wykonano pomiary temperatury wszystkich elementów grzej

nych w obu tekturnicach oraz profilu wzdłużnego i poprzecznego tempera
tury wstęgi papieru w różnych miejscach maszyn. Określono sprawnoś6 cie
plnę procesów i podano przyczyny dużych strat ciepła w tekturnicach. 

Wykonawcy: mgr inż. A. Klepaczka (kierownictwo naukowe), mgr inż. 

w. Kołodziejski, mgr inż. I. Pilarski. 
Dokumentacja. Sprawozdanie opisowe, oprawiony maszynopis: 

tab. 9, rys. 27. Nr ewid. pracy: !4/1838/84. 
s. 43, 

Badania i opracowanie pełnego systemu sterowania i automatyzacji układu 
odprowadzania szlamu z klarowników ługu białego w oddziale kaustyzacjl 

Rodzaj pr&cy. Naukowo-badawcza o charakterze stosowanym, 
na zlecenie !CP w Łodzi. 

wykonana 

Termin rozpoczęcia i zakończenia. I kw. 1983 - IV kw. 1985 r. 
Cel pracy. Opracowanie zautomatyzowar.ego systemu ·sterowania układu 

odprowadzania szlamu z klarowników ługu białego, umożliwiającego wyeli-
minowanie strat alkaliów odprowadzanych na hałdy. 

Wykonawcy: dr inż. T. Zieliński z zespołem. 
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Badania eksploatacyjne systemów maszyn do wytwarzania papierów workowych 
w ZCP w Świeciu i OZCP w Ostrołęce 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze stosowanym, wykonywana 
w ramach problemu węzłowego W31 na zlecenie !CP. 

Termin rozpoczęci~ i zakońcienia. I kw. 1984 - IV kw. 1985 r. 
Cel pracy. Zbadanie maszyn do przygotowania masy na papiery workowe 

oraz maszyn papierniczych produkujęcych te papi1::1ry. Przedstawienie zs
leceń odnośnie zmian w konstrukcji i eksploatacji tych maszyn, w celu 
poprawy jakości wytwarzanego papieru. 

Wykpnawcy: dr inż. P. Stanisławczyk, dr inż. w. Kawka, mgr inż.A.Kle

paczka i inni. 

BADANIA NAD DOSKONALENIEM KONSTRUKCJI URZĄDZEIII DO WYKOlilCZANIA 
I PRZETWARZANIĄ PAPIERU 

Opracowanie technologii i ustalenie parametrów wykonania walca kanadro
wego z okładzinę elastycznę z bawełnianych włókien luźnych 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakter~e stosowanym,wykonana na 
zlecenie Zakładu Urzędzeń Transportowych ZZUl PL "UNIPRO"f." w Zgierzu. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia~ I kw. 1979 - IV kw. 1980 r. 
Cel pracy. Opracowanie technologii wvtwarzania okładzin 

nych z luźnych włókien bawełnianych. 
elastycz-

Wyniki badań. Wykonano tabelaryczne zestawienia danych technicznych 
kalandrów w zależności od rodzaju kalandrowanego tworzywa i badanie ści-
śliwości igłowanego runa bawełnianego oraz wyznaczono jego moduł sprę

żyitości. Opracowano sposób przygotowania pakietów z luźnych włókien ba
wełnianych oraz metodę wyznaczania naprężeń w okładzinie po zamknięciu 

zamka walca. 
_Wykonawcy: doc. dr inż. s. Stera, mgr inż. z. Fulmański, 

A. Biel, mgr inż. I. Pilarski. 
mgr inż. 

Dckumentacja. Sprawozdanie opisowe, oprawiony maszynopis o objęto~
ci: s. 110, rys. 40, tab. 8. Nr ewid. pracy !4/1098/79. 
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Ocena pracy bobiniarek wyprodukowanych w kraju oraz ich.rozwięzań 
konstrukcyjnych na tle innych bobiniarek p•rodukowanych przez przodujęce 

firmy światowe 

Rodzaj pracy. N~ukowo-badawcza o charakterze stosowanym, wykonana 
na zlecenie Centralnego Biura Technicznego Przemysłu Papierniczego w 

Łc.dzi. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia. III kw. 1981 - IV kw. 1981 r. 
Cel pracy. Ocena pracy oraz rozwięzań konstrukcyjnych maszyn produk

cji kraj~wej i porównanie z danvmi ekiploatacyjnymi maszyn produkowa

nych przez pr~odujęce firmy światowe. 
Wyn..iki badań. W opęrciu o dane eksploa~acyjne 66 bobiniarek pracu

jęcy~h w 13 zakładach przemysłu papierniczego oceni0no ich stan. Doko
nano klasyfikacji zespołów bobiniarek (odwijaków, wilców prowadzęcych, 

zespołów tnęcych, urzędzeń rozprowadżajęcych wstęgę i nawijaków) oraz 
oceny bobiniarek wyprodukowanych w kraju. Dokonano klasyfikacji bobi~i&
rek do przetwarzania papieru oraz przedstawiono wiŻję nowej polskiej bo

bi.niarki. 
Wykonawcy: doc. dr inż. s. Stera, mgr inż. z. Fulmański, mgr inż. 

J. Nowak, mgr inż. w. Szewczyk. 
-Dokumentacja. Sprawozdanie opisowe, oprawiony maszynopis o objętoś

ci: s. 81, rys. 46, tab. 4. Nr ewid. pracy: !4/1218/81. 

Opracowanie podstaw stosowania form fotopolimerowych w fleksografii 

z żywic krajowych oraz konstrukcja urzędzeń do produkcji tych fo~m 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterza otosowanym,wykonana na 
zlecenie Kieleckich Zakładów Wyrobów Papierowych w Kielcach~ 

Termin rozpoczęcia i zakończenia. I kw. 1981 - IV kw. 1983 r. 
Cel prac-Y! Udoskonalenie technologi~ wykonywania fleksograficznych 

form drukowych. 
Wyniki badań. Przeprowadzono badania dotyczęce własności mechanicz

nych f leksog raf icznych form drukowych, wykonano próby użytkowe oraz ':>pra
cowano i przekazano dokumentację konstrukcy~nę. 

Wykonawcy: doc. dr K. Stępniewski (referent tematu), mgr inż.A. Ba
nia~ mgr inż. z. Niewinowski. 

Dokumentacja. Sprawozdanie opisowe, maszynopis o objętości: s. 25, 

rys. 6. Nr ewid. pracy: I4/120B/81. 
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Opracowanie prototypu bobiniarki zapewniającej łatwe rozdzielenie bobin 

RoJzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze stosowanym,wykonana na 
zlecenie Bardeckich Zakładów Papierniczych. 

Termin ro,poczęcia i zakończenia. II kw. 1982 - II kw. 1983 r. 
Cel pracy. Opracowani~ konstrukcji nawijaka eliminującego problem 

wzajemnego zakleszczania się zwojów przy produkcji bobin o dużych śred
nicach oraz wykonanie prototypu bobiniarki zapewniającej łatwe rozdzie
lanie b'obir,. 

Wyniki badań. Przeanalizowano rozwiązania konstrukcyjne nawijaków 
różnych bobiniarek. O_kreślono zależności pomiędzy gabarytami nawijanych 
bobin, rodzajem przetwarzanego materiału oraz typem nawijaka. W oparciu 
o profil produkcyjny Bardeckich Zakładów Papierniczych (f-ki papieru w 
Młynowie} wybrano nawijak obwodowy o dwóch walcach nawojowych. · Opraco
wano konstrukcję nawijaka umożliwiającą szybką wymianę walców nawojow-ych, 
która jednocześnie ogranicza do minimum wysiłek fizyczny obsługi.Wykona

firmy ;,fn'J prototyp bobiniarki w oparciu o konstrukcję 

.voigt. 

nośną bobiniar~ 

,a. Wykonawcy: doc. dr inż. s. Stera, mgr inż. z. Fulmański, mgr inż. 

~I. P~~:::~~;a:~:.i;:;a:~z::~::z;:~sowe, oprawiony maszynopis o objętoś-
łci· s. 65, rys. 48 •. Nr ewid. pracy !4/1438/82. e· 
• ~Badania i ocena niezawodności zszywarek drutem typ 20-28 .. 
o 

,:.:. Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze stosowanym,wykonana na I zlecenie Fabryki Maszyn Introligatorskich "Instroma" w Łodzi. 
Termi~ rozpoczęcia i zakończenia. IV kw. 1982 - II kw. 1984 r.· 
Cel pracy. Udoskonalenie technolo~ii produkcji zszywarek. _ 
Wyniki badań. Na podstawie przeprowadzonej analizy teoretycznej oraz 

badań pr~ktycznych zużycia wybranych mechanizmów zszywarki opracowano 
wnioski dotyczące zmian konstrukcyjnych oraz' ulP.pszeń w technologii ich 

produkcji. 
Wykonawcy: doc. dr inż. K. Stępniewski, mgr inż. A. Bania, mgr inż. 

E. Pawelus, mgr inż. W. Szybka. 
~ . Dokumentacja. Sprawozdanie końcowe, maszyóopis o objętości: s. 108, 

rys. 33. Nr ewid. pracy: 14/1378/82. 
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Intensyfikacja urządzeń i technologii satynowania papieru 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze stosowanym,wykonywana 
na zlecenie ICPo 

Termin rozpoczęcia- i zakończenia. III.kw. 1982 - IV kwo 1985 r. 
Cel pracy. Sprawdzenie działania krajowego rozwiązania układu docis

kowo-odciążającego kalandra oraz uzyskanie stanowiska umożliwiającego 
ustalenie optymelnych warunków eksploatacji kalandró~ przemysłowych. 

Wykonaw~ Zespół pod kierunkiem doc~ dr hab. s. Stery. 

Opracowanie projektu konstrukcji i budowy foto.tytularki oraz wykonanie 
odpowiednich badań (etap wstępny) 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze stosowanym,wykonana na 
zlecenie M~nisterstwa Ku+tury i Sztuki w Warszawie. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia. III kw. 1984 - IV kw. 1984 r. 
Cel pracy. Zmiana i udoskonalen~e technoldgii wykonywania form dru

kowych dla wykonywania tytułów. 

Wyniki badań. Przeprowadzono analizę techniczno-technologiczną róż
nych znanych rozwiązań konstrukcyjnych fototytularek oraz analizę lite-
ratury dotyczącą właściwości składu fotograficznego. Przedłożono pro-
jekt konstrukcji urządzenia oraz właściwości jego podzespołów. 

Wykonawcy: Zespół pracowników z Instytutu Konstrukcji Przyrządów 

Precyzyjnych i Optycznych P.W. oraz pracownicy z zespołu Maszyn Poli
graficznych IPiMP PŁ. 

Dokumentacja. Sprawozdanie opisowe, etap wsttpny, maszynopis o ob
jętości: s. 35, rys. 18. Nr ewid. pracy: 14/1748/84. 

Zaprojektowanie wraz z odpowiednimi badaniami oraz zbudowanie urządzeń 

do otrzymywania fotopolimerowych form drukowych z ciekłych fotopolimerów 
o grubościach 1 i 1,75 mm 

~odzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze poznawczym i stosowa~ 
nym, wykonywana na zlecenie Prasowych Zakładów Graficznych RSW w Warsza
wie •. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia. IV kw. 1983 - II kw. 1985 r. 
Cel pracy. Udoskonalenie technologii wykonywania foto~olimerowych 

form drukowych. 
Wykonawcy: doc. dr K. Stępn;ewski, mgr inż. A. Bania. 
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Opracowanie sposobu wytwarzania ·tektury falistej dwuwarstwowej na zimno 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o cnarakterze stosowanym, wykonywana 
na zlecenie Dolnoślęskich Zakładów Wyrobów Papierowych "Dolpakart" w 
Chojnowie. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia. II kw. 1984 - II kw. 1985 r. 
Cel pracy. Obniżenie ener~ochłonności procesu formowania tektury fa-

listej poprzez eliminację lub ograniczenie nawilżania, 
suszenia. 

podgrzewania i 

Wykonawcy: doc. dr hab. s. Stera, mgr inż. w. Szewczyk. 

BADANIA NAD OCHRONĄ ŚRODOWISKA W PRZEMVSLE CELULOZOWO-PAPIERNJCZVM 

Opraccwanie technologii nowego procesu alkalicznego roztwarzania drewna 
na masę.celulozowę bez emisji związków złowonnych (metoda KARB) 

Rodzaj pracy. Nau~owo-badawcza o charakterze stosowanym, wykonywana 
w ramach problemu węzłowego 09.11. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia. I kw. 1978 r. - II kw. 1983 r. 
Cel pracy. i:lpracowanie technologii wytwarzania mas celulozowych bez 

zapachowej uciężliwości dla otoczenia. 
wyniki badań. Opracowano technologię alkalicznego roztwarzania drew

na na masy celulozowe bez zapachowej u~iężliwości dla otoczenia. Polega 
ona na·zastępieniu w siarczanowym ługu warzelnym siarczku sodowego sto
sownym katalizatorem chinonowym. Metoda ta zapewnia uzyskanie mas celu
lozowych o wydajności i jakości mas 6iarczanowych, a wymagajęcych mniej
szego zużycia energii w przerobie na papier.-

Wykonawcy: dr inż. P. Wandelt, prof. dr w. Surewicz,mgr inż.M.Krycz-
ka, dr inż. w. Mróz, zespoły pr~cowników ZWCh "Chemitex Celwiskoza" 
w Jeleniej Górze i Kostrzyńskich ZP. 

Dokumentacja. Pięć sprawozdań opisowych, oprawiony maszynopis o ob
jętości s. 13, 45, 10, 32 i 33. tab. 10, 26, 6, 15 i 16, rys. 10, 24, 
16 i 21, zał. 5, 2 i 4. Nr ewid. pracy: I4f..W14/78. 

Publikacje 
1. Surewicz w., Modrzejewski K., Wandelt P., Gizowski M.: Przeględ pa

pierniczy 35, 3, 77 (1979); Cellulose Chem. Techno!. 13, 37~ (1979). 
2. Wandelt P., Surewicz W.: PrzeglQd papierniczy 36, 7, 243 (1980). 
3. Wandelt P., 3ur-ewicz w.: Przeględ papierniczy 36, 10-11, 359 (1980)·. 
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6. Wandelt 
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9. Wandelt 

p.' 
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Surewicz W.: Paperi ja Puu §6, 11, 709 (1980). 
Przegląd papierniczy 37, 1, 8 (1981). 
Surewicz W.: Przegląd papierniczy 37, 3, 83 (1981). 
Surewicz W.: Przegląd papierniczy 37, 7-8, 252 (1981). 
Przegląd papierniczy 37, 11·12, 345 (1981). 
Surewicz W.: Cellulose Chem. Techn. 17, 5, 543 (1983). 

Analiza i ocena możliwości zastosowania bezsiarkowych metod 
roztwarzania drewna w celu!ozowni w ZCP w Kwidzynie 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze stosowanym,wykonana na 
zlecenie Zakładów Celulozowo-Papierniczych w Kwidzynie. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia. I kw. 1980 - IV kw. 1982 r. 
·cel pracy. Określenie i ocena możliwości zastosowania bezsiarkowych 

_metod roztwarzania drewna w celulozowni Zakładów w Kwidzynie. 
Wyniki ba·dań. Stwierdzono, że w warunkach Kombinatu w Kwidzynie moż

na zast,pić w produkcji masy ce~~lozowej metodt siarczanową, metodą so
dową z dodatkiem-niewielkich ilości antrachinonu (proces KARB),a metodę 
Brite-Chem·- metodę sodową na zimno. Zmiany te spowodował)". całkowite wy-. y 
eliminowanie zapąchowej uciężliwości celulozowni dla środowiska, a wła-
ściwości otrzymywanych mas byłyby całkowiąie zadowalające. 

Wykona~cy; dr inż. w. Mróz, prof. dr w. Surewicz, dr inż. P.Wandelt. 
Dokumentacja. Sprawozdanie opisowe, oprawiony maszynopis o objętoś

ci: s. 57, rys. 9, tab. 32, fot. 4. Nr ewid. pracy: I4/0181/W17/79/B2 • 
Publikacje: w. Mróz, w. Surewicz: Przeględ papierniczy 40,1,5(1984). 

ptudium dotyczące przestawienia celulozowni OZCP na procesy bezsiarkowe 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze stosowanym,wykonana na 
zlecenie Zakładów Celulozowo-Papierniczycn w Ostrołęce-'. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia. II kw. 1982 - I kw. 1983 r. 
Cel pracy. Celem pracy było przeanalizowanie możliwości przestawie

nia celulozowni OZCP na procesy bezsiarkowe. 
wyniki badań. Praca ma charakter komple~sowego studium na temat prze~ 

stawienia obu wytwórni mas włóknistych (masy siarczanowej i masy półche
micznej) na procesy bezsiarkowe w celu wyeliminowania zapachowej uciąż
liwości Zakładów dla otoczenia. 

Wykonawcy: dr inż. w. Mróz, prot. dr w. Surewicz, dr inż. P.Wandelt. 
Dokumentacja. Sprawozdanie opisowe, oprauiony maszynopis, s.29, tab. 

3, rys. 8, zał. 2. Nr ewid. pracy: I4/142B/82. 
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Opracowanie nowych wodooszczędnych technologii bielenia włóknistych mas 

papierniczych 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza, o charakterze stosowanym,wykonywana 
na zlecenie ICP w ramach Programu Rzędowego PR-7. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia. 1977 - 1980 r. 
Cel pracy. Opracowanie technologii wielostopniowego,wysokostężenio

wego bielenia mas celulozowych, zapewniajęcej intensyfikację procesu, 
przy równoczesnym radykalnym obniżeniu zużycia wody świeżej • 

. Wyniki badań. Zgodne z jej założeniami; dodatkowo uzyskano zmniej
szenie ładunku zanieczyszczeń w odciekach, w porównaniuzbieleniem kon

wencjonalnym. 
~konawcy: prof. Rutkowski ;:J., mgr inż. Perlińska K. 
_Dokumentacj_§I~ W sprawozdaniu łęcznie: 210 s., 69 tab., 55 rys. Nr 

ewid. pracy: I4/1R/77. 
Publikacje 

1. Rutkowski ;:J.' Perlińska K.: Zellstoff Papier 30, Nr 1, 158 (1981). 

2. Rutkowski ;:J., Perlińska K.: Prz. papiern. R, nr 9-10, 310 (1981). 

3. Rutkowski ;:J • , Perlińska K.: PfZ• papiern. 38, nr 2, 56 (1982). 

4. Rutkowski ::i. ' Perlińska K.: Prz. papiern. 38, nr 5-6, 159 (1982). 
5. Rutkowski ;:J • , Perlińska K.: Prz. papiern. 39, nr 2, 47 (1983). 

6. Rutkowski J., Perlińska K. : Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolni-
czych 1983 r., z. 269, 89. 

Opracowanie technologii bielenia z zawracaniem odcieku po chlorowaniu. 
Próby przemysłowe 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze stosowanym,wykonana na 
zlecenie ICP w ramach problemu resortowego. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia. 1~82 - 1983 r. 
Cel pracy. Sprawdzenie w warunkach przemysłowych opracowanej uprzed

nio w skali laboratoryjnej technologii bielenia masy celulozowej siar
czanowej zmieszajęcej do obniżenia zużycia wody świeżej, ładunku zanie
cżyszczeń w ściekach, przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia środków 
bielęcych. 

Wyniki badań - zgodne z założeniami. Uzyskano, w porównaniu z do
tychczasową technologię obniżenie zużycia chemikaliów bielących o ok. 
4 kg/t półproduktu, zmniejszono zapotrzebowanie na wodę świeżą o ponad 
12 m3/t półproduktu, obniżono ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych z 
bielarni z równoczesnę poprawą wskaźników wytrzymałościowych wybielonej 
masy celulozowej średnio o 6%. Opracowano wytyczne do wdrożenia w Ko
strzvńskich Zakładach Papierniczych. 
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wykonawcy: Rutkowski J., Perlińska K., Szopiński R. 
Dokumentacja. Sprawozdanie, Instytut Papiernictwa, ŁódZ 1983. s.24, 

tab. 36, Nr ewid. pracy: I4/W26/82. 

Opracowanie technologii bielenia z zawracaniem odcieku po chlorowaniu 

i użyciem nowych środków bielęcych. Badania uzupełniaJęce 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze qtosowanym, 

na zlecenie !CP w ramach problemu resortowego. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia. 1981 - 1981 r. 

Cel pracy. Opracowanie łatwej do wdrożenia w krajowych 

wykonywana 

celulozow-.. 
niach technologii procesu biel~nia masy celulozowej siarczanowej,zapew

niajęcej zmniejszenie zużycia wody świeżej i ładunku zanieczyszczeń od

prowadzanych w ściekach z bi~larni a także obniżenie zużycia chemikaliów. 

Wyniki badań. Zgodne z założenlami. Dokonano wstępnej oceny ekono-

micznej zbadanej modyfikac)i technologii ~raz opracowano wytyczne do 

prób przemysłowych. 

Wykonawcy: Rutkowski J., Perlińska K., Szopiński R. 
Dokumentacja. Sprawozdanie, Instytut Papiernictwa, Łódź 1981 r.s.42, 

tab. 37, 24 rys. Nr ewid. pracy: I4/125B/81. 

Badania riad odwadnianiem celulozy z zawiesiny o wysokim stężeniu 

w aspekcie zmniejszenia ilo$ci i stopnia zanieczyszczenia ścieków 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze stosowanym, wykonana w 

ramach programu rzędowego PR-7 na zlecenie ICP. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia. III kw. 1983 - IV kw. 1984 r. 

Cel pracy. Opracowanie koncepcji, wykonanie badań i wdrożenie do pro
dukcji nowej metody odwadniania celulozy z zawiesiny o wysokim stężeniu. 

Wyniki badań. Wykonano badania modelowe i przemysłowe odwadniania 

masy celulozowej przy zastosowaniu wlewu do mas gęstych. Opracowano Kon
strukcję takiego wlewu. Przewiduje się jego wdrożenie w ze w Niedomi

.cach. 
Wykonawcy: dr inż. w. Kawka (kierownictwo naukowe), dr inż. R.Rogut 

(referent tematu), mgr inż. o. Łuczak, mgr inż. A. Skrzypczak. 

Dokumentacja. Sprawozdanie opisowe i dokumentacja 

s. 47, rys. 11, tab. 13. N~ ewid. pracy: I4/2R/83. 

konstrukcyjna: 
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Badania nad zamyk~niem obieg('lw wodnych w papierniach produkujęcy~h =========!:=-==========~========================== 
_Papiery białe 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze stósowanym, wykonywana 
w ramach podtematu 03.02.02.05.25 problemu rządowego PR-7 problemu re
sortowo-branżowego RB-41, problemu węzłowego 09.11. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia. I kw. 1978 - II kw. 1983 r. 
Cal pracy. Opracowanie optymalnych układów gospodar~i wodno-ścieko

wej dla maszyn papierniczych produkujących papiery drukowe i dn pisania, 
zapewniających radykalne zmniejszenie jednostkowego zużycia wody świe

żej,.bez pogorszenia jakości papieru. 
Wynik~ badań. Zbadano wiele czynników technologicznych n~rtujęcych 

st~n gospodarki wodnej. Opracowano wytyczne do m0dernizacji układu tech
nologicznego MP III w Kluczewskich Zakładach Papierniczych. Opracowane 
konstrukcję urządzenia do odwłókniani9 wody obiegowej oraz rur natrye
kowych, umożliwiajęcych zastosowanie wody odwłóknionej do natrysków si
ta, a także opracowano koncepcję wykorzystania wód pochodnych. 

~ykonawc:t..;_Zespół pod kierownictwem naukcwyin prof. Eo Szwarcsztajna 
i doc. dr hab. K.· Przybysza w składzie: ~r inż. Po Stanisławczyk i mgr 
inż. M. żubrzak (refP.renci tematu), mgr inż.~. Czechowski, mgr inż. 

Ko Jabłońska, mgr inż. L. Lasoń, mgr inż. K. Sipa, mgr inż. R.Szewczyk. 

Ookumentac~ Sprawozdania opisowe jako oprawione maszynopisy o łę
cznej objętości: s. 146, rys. 120, tab. 60. Nr ewid. pracy: I4/1R/77, 
I4/127B/81, I4/W27/82. 

Publikacje 
1. Przybysz K., Jabłońska K.: Zeszyty Problemo:ve Postępów Nauk 

czych, z. 169, s. 137-146 (1983). 
Rolni-

Badania nad możliwością przerobu ~dowej frakcji drobnej na bion,as'i. 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze stosowanym, wykonywana 
na zlecenie Zakładów Celulozy i Papieru w ~wi~ciu. 

Terrein rozpoczęcia i zakończenia. Il kw. 1981 - I kw. 1984. r. 
Cel pracy. Ocena funkcjonowania mechanicznej oczyszczalni ściekćw 

papier~iczyr.h oraz zbadanie możliwości zmniejszenia ładunku. zanieczysz
czeń w ściekLch odprowadzanych do Wisły, a także możliwości poprawy wła
ściwości masy wyławianej oraz_zagospodarowania wydzielonych osadów. 

Wyniki badań. Opracowano wytyczne do modernizacji mechanicznej oczy
szczalni ścieków. Zbadano możliwości przerobu odpadowej fra~cji drobnej 
na biomasę mikrobiologiczną. 
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Wykonawcy: Zespół pod kierownictwem naukowym doc. dr hab. K. Przy
bysza w składzie: dr inż. P. Stanisław~zyk i mgr inż. M. żubrzak (refe
renci tematu), mgr inż. H. Baniak, mgr inż.~. Czechowski, mgr inż. R. 
Szewczyk oraz zespół z Instytutu Siochemii Technicznej PŁ pod kierow
nir.twem prof. E. Galasa. 

Dokumentacja. Sprawozdania opisowe, oprawione maszynopisy o łącznej 
objętości; s. 53, rys. 25, tab. 20, Nr ewid. pracy: 14/1268/81. 

Patent. Przybysz K., Galas E., Siwińska K. - Sposób wytwarzania bio
masy mikrokrystalicznej - patent tymczasowy Nr P-241404. 

Publikacje 
1. Przybysz K., żubrzak M., Galas E.: Materiały VIII Międzynarodowej 

Konferencji Papierników Polskich PROGRESS'84, Łódź 18-21.09.1984. 

Zmniejszenie zużycia wody świeżej w układzie technologicznym MP III 

Rodzaj pracy. Wdrożeniowa, wykonywana na zlecenie KZP w Kluczach. 
Termin rozpoczęcia i zakończenia. II kw. 1982 - IV kwi 1983 r. 
Cel pracy. Zmniejszenie zużycia wody świeżej w układzie technologi

cznym MP III. 
wyniki badań. Na podstawie wyników pracy nt. Badania nad zamykaniem 

obiegów wodnych w pap'ierniach produkujących papiery białe wprowadzono 
\ 

zmiany w układzie technologicznym MP III. W wyniku wprowadzania zmian 
stworzono warunki do zmniejszenia jednostkowego zużycia wody świeżej ze 
100-120 m3/t do ok. 50 m3/t papiP.ru. 

Wykonawcy: doc. dr hab. K. Przybysz, dr inż. P. Stanisławczyk, mgr 

inż. R. Szewczyk. 
Dokumentacja. J:nstrukcja eksploatacji urządzenia do odwłókniania wo

dy obiegowej o objętości s. 8, rys. 4. Nr ewid. pracy: I4/Wd6/82. 

Kompleksowa modernizacja mechanicznej oczyszczalni ścieków papierniczych 

Rodzaj pracy. Wdrożeniowa, wykonywana na zlecenie Zakładów Celulozy 
i Papieru w Świeciu. 

Cel pracy. Modernizacja mechanicznej oczyszczalni ścieków papierni
czych. 

Termin rozpoczęcia 1 zakończenia. III kw. 1984 - IV kw. 1985 r. 
Wykonawcy: doc. dr hab. K. Przybysz, dr inż. P~ Stanisławczyk, mgr 

inż. R. Szewczyk. 
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. 
Usprawnienie yospodarki wodno-ściekowej maszyny papierni~ 

J'rodukuj.ącej papier toaletowy w_ WZP w :Jeziornie 

Rodzaj pracy. Naukowo-badawcza o charakterze stosowanym, wykonana 

na zlecenie Warszawskich Zakładów Papierniczych. 

Tarmin rozpoczęcia i za~ończenia. II kw. 1981 - IV kw. 1981 r. 
Cel pracy. Zmniejszenie zużycia wody świeżej oraz ładunku zaniećzy

szczeń w ściekach z maszyny produkującej papier toaletowy. 

Wyniki badań. Zgodne z założeniami. Uzyskano kilkakrotnie większą 

skuteczność klarowania wody obrotowej w wyławiaczu stożkowym oraz około 

2-krotne zmniejs~enie ładunku zanieczyszczeń stałych w ściekach. 

Wykonawcy: dr inż. P. Stanisławczyk, mgr inż. R. Szewczyk. 
Dokumentacja. Sprawozdanie opisowe, oprawiony maszynopis 

tości: s. 46, tabo 5, rys. 7. Nr ewid. pracy: 14/1238/81. 

o obję-

Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej kartoniarki w WZP w Jeziornie 

Rodzaj Pracy. Naukowo-badawcza o charakterze stosowanym, 

na zlecenie Warszawskich Zakładów Papierniczych. 

wykonana 

Termin rozpoczęcia i zakończenia. II kw. 1982 - II kw. 1983 r. 
Cel pracy. Zmniejszenie zużycia wody świeżej oraz ładunku zanieczy• 

szczeń w ściekach oraz usprawnienie pracy wybranych urządzeń. 

Wyniki badań. - zgodne z założeniami. 

Wykcnawcy: dr inż. P. Stan~sławczyk, mgr inż. R. Szewczyk. 
Dokumentacja. Sprawozdanie opisowe, oprawiony maszynopis o objętoś-

ci: s. 41, rys. 12. Nr ewid. pracy: 14/134~/82. 

PUBLIKACJE OGŁOSZONE W LATACH 1980-1984 

W latach 1980-8~ ukazały się 164 publikacje pracowników Instytutu, 

w tym: 
- 6 podręczników, skryptów i rozpraw, 

- 103 prace naukowo-badawcze. 
- 30 referatów naukowych i artykułów przeględowych, 

- 2~ publikacji o chorakierze i~formacyjno-sprawozdawczym. 
Po~iżej podano tytuły i dane bibliograficzne publik~cji w układzie 

chronclogicznym. 
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I. PODRĘCZNIKI, SKRYPTY I ROZPRAWY HABILITACYJNE 

1. P. Wandelt 

2. Ko Przybysz 

3. T. Tyralski 

4. E. Szwarcsztajn 

w.z. Tarnawski 

s. Stera 

w. Kawka 

cz. Leszczyński 

5. J. Rutkowski 

6. s. Stera 

Techr.ologia celulozy i papieru. Cz. 1. Techno

logia mas włóknistych. Podręcz~ik dla klas III 

Technikum Prz~m. C9l. Pap. Wydawnictwa Szkolne 

i Pedagogiczne. Warszawa 1980. 

Technologia celulozy i papieru. Cz. 2. Techno

logia papieru. Podręcznik dla klas III Techni

kum Przem. Cel. Pap. Wydawnictwa Szkoln~ i Pe

dagogiczne. Warszawa 1980. 

Maszyny do przygotowania masy papierniczej i 

reologia zawiesiny włóknistej. Skrypt,PŁ~Łódź, 

1980. 

Konsolidacja i wykończanie wstęgi papieru. Mo

nografia, WNT, Warszawa, 1983. Praca zbiorowa 

pod redakcją E~ Szwarcsztajna. 

Urządzenia pr-zemysłu celulnzowo-papierniczego. 

Wyposażenie wytwórni mas celulozowych i pół

chemicznych. Skrypt PŁ, Łódź, 1984. 

Wpływ procesu wykończania na użytkowe oraz 

strukturalno-reologiczRe własności papieru wo

rkowego. Rozprawa habilitacyjna. Zeszyty nau

kowe PŁ, zeszyt 49, Łćdź, 1982. 

II. PRACE NAUKOWO-BADAWCZE 

1. W. Kawka 

H. Ingielewicz 

2. E. Szwarcsztajn 

- J • Skowroński 

u. Gałecka 

3. K. Przybysz 

J. Czechowski 

Badanie nad udoskonaleniem budowy i eksploata

cji maszyn do formowania płyt pilśniowych. 

Przemysł Drzewny 36, 2, 11 (1980). 

Wiązania między włóknamj w papierze. Cz. 2. 

Wpływ procesu mielenia na stopień wiązania włó

kien w papierze. Prz.papiern. 36,2,45 (1980). 

Wpływ frakcji drobneJ na przebieg suszenia i 

właściwości papier~. Prz.papiern.36,3,83(1980). 



4. T. Tyralski 

,. 

5. R. Rogut 

I. Marek 

K. Stępień 

6. B. Surma-Ślusarska 

7. K. Modrzejewski 

8. w. Surewicz 

M. Kryczka 

P. Wandelt 

9. P. Wanr.łelt 

w. Surewicz 

10. K. Modrzejewski 

M. Gizowski 

w. Surewicz 

11. K~ Modrzejewski 

M. Gizowski 
w. Surewicz 

12. J. Skowroński 
E. Szwarcsztajn 

13. W. Tarnawski 
A. Klepaczka 
A. Drabik 

14. T. Tyralski 

Nowe konstrukcje maszyn do sortuwania i 
czania masy makulaturowej przy wysokim 

niu •. Prz. papiern. 36, 3, 94 (1980). 
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<:>czysz
stęże-

Badania własności ciernych materiałów syntety
cznych na-wy~ładziny w maszynach papierniczych. 

Prz. papiern. 36, 4, 123 (1980). 

Oznaczanie antrachinionu w roztworach powarzel

nych, kondensatach i masach· celulozowych. Prz. 
papiern. 36, 5, 159 (1980). 

Metody podwyższania wydajności masy celulozo

.wej siarczanowej z drewna sosnowego. Cełłułoza 
i Hartija 11,. 6, 4 (1980) 

Maglichkeiten und Zweckmassigkeit der 'v'erar-
beitung von unentrindetem und teilweise entrin-
detem Lambholz zu Sulfatzellstoffen.t.I. Zell-

stoff Papier 29, 6, 256 (1980). 

Katalizowane alkaliczne roztwarzanie bezsiar

kowe (KARB). Wpływ rodzaju i postaci kat3liza
tora. Prz. papiern. 36, 7, 243 (1980). 

Niektóre aspekty zastosowania wybranych 
w procesie roztwarzania drewna metodę siarcza

nowę. Prz. papiern. ?6, 8, 291 (1980). 

Siarczanowe ~oztwarzanie drewna sosnowego łu

giem o obniżonej siarczkowości z dodatkiem ok-
. . 

syetylenowanych amin i antrachinionu. Prz.pa-

piern. 36, 9, 319 (1980). 

Badania lepko-sprężysto-plastycznych właści-

wości papieru. Cz. II. Istota sprężystości i 

lepko-sprężystości papieru" Prz. papiern. 36, 

9, 321 ( 1980) • 

Eksploatacja pras goręcych do płyt pilśniowych. 

Przemysł Drzewny 31, 9, 11 (1980). 

Problemy modelowania i doboru parametrów pracy 

rozwłók~iaczy wirowych. Prz. papiern" J6,10-11, 

373 (1980). 
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15. P. Wandelt 
w. Surewicz 

16. J. Śkowroński 

17. P •. Wandelt 
w. Surewicz 

18. R. Rogut 
w. Kawka 

I. Marek 

19. K. Mod r2.aj ewsk i 
M. Gizowski 

w. Surewicz 

20. E. Szwarcsztajn 

T. Tyralski 

21. w. Surewicz 
M. Kryczka 
P. Wandelt 

22. w. Mróz 
w. Surewicz 

23. P. Wandelt 

24. T. Tyralski 
E. Szwarcsztajn 

25. s. Surma-~lusarska 
w. Surewicz 

KARB. Wpływ ilości katalizatora w procesie roz
twarzania drewna iglastego i liściastego. Prz. 
papiarn. 36, 10~11, 359 (1980). 

Więzania między włóknami w papierze. Cz. III. 
Badania mocy właściwej więzań w papierze. Prz. 
papiern. ~. 10-11, 364 i 368 (1980). 

Soda-AQ pulping of pine ~ood. Applicability of 
the H-factor concept. Paperi ja Puu. 62, 

709 (1980). 

-11, 

Badania nad formowaniem wstęgi papierniczej 
przy wysokim stężeniu. Prz. papiern. 36, 12, 

424 ( 1980). 

.Verwendung von Aminen im Harstellungsprozess 
der Sulfatzellstoffe. Cellulose Chem. Techn. 
14, 6 I 905 ( 1980) o 

Effect of working parameters ot a refining sy
stem on structural and mechanical properties 
of Paper. Materiały Międzynarodowego Sympozjum 
n.t. Podstawy procesu mielenia, Appleton. In
stitute of Paper Chemistry. Appleton (Wisc.) 
1980. 

Moglichkeiten and zweckmassigkeit der Verarbei
tun~ von unentrindetem und teilweise entrin
detem Lambholz zu geblichten Sulfatzellstoffar. 
T. Il. Zellstoff Papier J_Q, 1, 12 (1981). 

Wpływ poziomu delignifikacji drewna na charak
terystykę mas celulozowych. Prz. papiern. ~. 
1, 3 (1981). 

KAR~. Matematyczna interpretacja wpływu daHki 
katalizatora. Prz. papiern. 37, 1, 8 (1981). 

Nowa konstrukcja sortownika ciśnieniowego do 
gęstyci, mas makulaturowych. Prz.papierr.. 38,1, 

11 ( 1982). 

The effect of chemical composition anc anato

mical structure of wood on the yield a~d pro
perties of kraft pulps. Cellulose Chem. Techn. 
15, 1, 77 (1981). 



26. Mo Kryczka 

Wo Surewicz 
P. Wandelt 

27. P. Wandelt 

w. Surewicz 

28. K. Przybysz 
Ko Sipa 

290 w. Surewicz 

Po Wandelt 

30. J. Rutkowski 

K. Perlińska 

R. Szopiński 

31. J. Rutkowski 
K. Perlińska 

32. M. Kryczka 
w. Surewicz 
P. Wandelt 

33. Mo Kryczka 
w. Surewicz 

34. w. Tarnawski 
. A. Klepaczka 

35. • Wandel t 
w. Surewicz 

36. w. Kawka 
Ho Ingielewicz 
NoN. Kokuszin 
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Porównanie kory i jej elementów składowych ~ 

drewnem gatunków liściastych papierówki. Prze
mysł Drzewny 32, 2-3, 37 (1981). 

K~B. Współzależność stopnia roztworzenia mas 

włóknistych i zawartości w nich ligniny. PrL. 

papierno 37, 3, 83 (1981). 

M3tody pomiaru zawartości powietrza w masie pa
pierniczej. Prz. papiern. 37, 3, 100 (1981). 

Schwefelfreie Verfahren beim Aufschluss zu Zell 
stoffen. Zellstcff Papier 30, 3, 106 (1981)0 

Połucawanie na nieizbielena, połuizbielena ina
płnoizbielena sulfatna cełłułoza ot tooołowa 

drewiesina. Cełłułoz~ i Hartija 12, 3, 6 (1981). 

Chlorierung des Sulfatzellstoffes bei hoher 
stoffdichte. Zellstoff Papier 30, 4, 158 (1981). 

Badania nad przer:obem drewna liściastego w sta
nie nieokorowanym i zgrubnie okorowanym na ma
sy celulozowe siarczanowe bielone. Io Okre
ślenie przydatności kory drzew liściastych ja-
ko surowca do wyrobu mas celulozowych. 
papiern. 37, 5, 164 (1981). 

Prz. 

Badania nad przerobem drewna liściastego w sta
nie nieokorowanym i zgrubnie okorowanym na ma
sy celulozowe siarczanowe bielone. II. Wpływ 

obecności kory w surowcu na przebieg procesu 
wytwórczego. Prz. papiern. 37, ó, 204 (1981). 

Hydrotermiczne jednostronne gładzenie papieru. 
Prz. papiern. 37, 6, 216 (1981) • 

KARB. Wpływ temperatury warzenia w procesie 
roztwarzania drewna .sosnowego. Prz-. papiern. 

~z. 7-s, 252 (1901). 

Problemy doboru parametrów konstrukcyjnych i 
eksplGatacyjnych listew odwadniających w ze
społach rejestrowych maszyn papiern~czych. 
Cz. I, II. Prz. pc:1piern. 37, 7-8, 266 i 9-lQ, 

322 ( 1981.). 
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37. w. Tarnawski 
Jo Woźniak 

380 A. Płonka 

39. J. Rutkowski 
K. Perlińska 

40. Po Wandelt 

41. K. Przybysz 

42. w. Tarnawski 
A. Klepaczka 

43. w. Surewicz 
w. Mróz 

44. P. Wandelt 
w. Surewicz 

45. K. Stępniewski 

z. Niewinowski 

46. T. Zieliński 

47. Ro Rogut 
w. Kawka 

Pomiary wilge~ności płyt pilśniowych w procę

sie prasowania. Przemysł Drzewny 32, 8. 4(1981). 

Mikrokrystaliczna celuloza-zdolność zatrzymy
wania wody i tlenow~ch związków organicznych. 
Prz. papiern. 37, 9-10, 306 (1981). 

Badanie procesu chlorowania masy celulozowej 
siarczanowej przy wysokim stężeniu włókna.Prz. 
papiern. 37, 9-10, 310 (1981). 

KARB. Bielność mas celulozowych sosnowych.Prz. 
papiern. 37, 11-12, 345 (1981). 

Badanie przebiegu skracania włókien w procesie 

mielenia. PrŹ. papiern. ~I, 11-12, 349 (1981). 

Metoda oszacowania powierzchni cylindrów suszą
cych maszyny papierniczej. Prz. papiern. 37,11-
-12, 379 (1981). 

Einfluss des Delignifizierungsgrades des Holzes 
auf die Eigenschaften der Zellstoffe. Materia
ły III Międzynarodowego Sympozjum Grundlagen 
zur komplexen Holz nutzung. Band Is. 67. Tha
randt 1981. 

Katalizowane alkaliczne roztwarzanie 
kowe. Materiały VII Międzynarodowej 
cji SITPP. Cz. A., 95 (1981). 

bezsiar
Konferen-

Budowa urządzeń do wykonywania form. fotopoli
merowych oraz ich zastosowanie w przemyśle pa
pierniczym. Materiały VII Międzynarodowej Kon
ferencji SITPP"Progress'8!". Sekcja Przetw.Pa
pierniczego. 121 (1981). 

Acoustical investigations of the noise effect 
of samo construction data of the profiled port 
during air flow anto a li~ited area with redu
ced pressure. Proceedings, Inter Noise 81, J:., 
77, Amsterdam 1981. 

Mcżliwości modernizacji maszyny papierniczej 
na drodze zastosowania formowania wstęgi z ma
sy o wysokim stężeniu. Materiały VI! Międzyna
rodowej Konferencji Papierników "Progress'81", 
Łódź, wrzesień 1981. 



48. w. Tarnawski 
A. Klepaczka 

49. K. Stępniewski 

z. Niewinowski 
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w. Surewicz 
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53. 3. Rutkowski 
K. Perlińc,ka 

54. A. Płonka 

55. 3. Rutkowski 
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56. w. Tarnawski 
A. Klepaczka 

57. w. Mróz 
w. Surewicz 
P. Wandelt 

58. R. Rogut 
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Hydrotermiczne jednostronne gładzenie papieru. 
Materiały VII Międzynarodowej Konferencji Pa
pierników "Progress'8:t". Łódź; wrzesień 1981. 

Budowa urządzeń do wykony,wania form fotopoli
~erowych oraz ich zastosowanie w przemyśle pa
pierniczym. Materiały VII Międzynarodowej Kon
ferencji Papierników "Progress'81", Łódź,wrze
sjeń 1981. 

Metoda oszacowania powierzchni cylindrów suszą
cych maszyny papierniczej. Materiały IV Sympo
zjum Suszarnictwa. Warszawa. październik 1981. 

KARB. Bilans antrachinionu w procesie roztwa
rzania drewna sosnowego. Prz.papiern._ 38, 1, 3 
(1982). 

Badania nad rozwojem konstrukcji listew odwad
niających. Prz. papiern. 38. 1, 9 (1982). 

Technologiczne efekty przeciwprądowego między
stopniowego mycia w wysokostężeniowym bieleniu 
masy ceiulozowej siarczanowej sosnowej. Prz. 
papiern. 38, 2, 56 (1982). 

Characteristics of Microcrystalline and Micro
fine Celluloses. Cellulose Chem. Techno!. 16, 
5, 473-(1982). 

Z badań nad wysokostężeniowym wielostopniowym 
procesem bielenia celulozowej masy siarczanowej 
sosnowej. Prz. papiern. 38, 5-6, 159 (1982). 

The method of papermachine drying surface esti
mation. Proceedings of the Third Intern.Drying 
Symposium _g_, 373 (1982). Birmingham, England. 

Grawnitelna ocenka za efektiwnosttą na rozli
czite metodi za proizwodstwo na celuloza ot to
polowa drewesina. Celuloza i Hartija 14, 1, 6 
( 1983). 

Badania nad formowaniem papieru z zawiesiny 
włóknistej o wysokim stężeniu. Prz. 

~9. 1. 7 (1983). 

papiern. 
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59. T. Zieliński 

60. J. Rutkowski 
K. Perlińska 

61. w. Kawka 

H. Ingielewicz 

K. Stępień 

62. w. Kawka 

H. Ingielewicz 
K, Stępień 

63. K. Przybysz 

64. R. Rogut 
K. Stępień 

65. Cz. Pustelnik 

K. Sipa 

66. P. Wandelt 
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67. E. Germer 

J. Sutko 

P. Wandelt 

w. Surewicz 

68. w. Surewicz 

69. K. Modrzejewski 
H. Malinowgka 

Badania akustyczne korowarek bębnowych. 
papiern. 39, 1, 9 (1983). 

Prz. 

Doświadczalne wysokostężeniowe wodooszczędne 

bielenie masy celulozowej topolowej. Prz. pa
piern. 39, 2, 47 (1983). 

Nowy system urządzeń do kondycjonowania filców 

prasowych w maszynach papierniczych. Prz. pa
piern. 39, 2, 55 (1983). 

Badania nad procesem kondycjonowania filców 
prasowych metodę przedmuchu powietrza wraz z 

ko~cepcję systemu urzędzeń. Prz. papiern. l2_, 
3, 83 (1983) •. 

Ocena efektywności odwadniania wstęgi w ukła

dach prasowych maszyn papierniczych •. Prz. pa
piern. 39, 3, 88 (1983). 

Czyszczenie filców prasowych za pomocą trawer
sującej dyszy powietrznej. Prz. papiern. 39, 
3, 97 (1983). 

Badania nad podatnością mas włóknistych do 
wchłaniania powietrza. Cz. I. Prz. 
39, 5, 168 (1983). 

papiern. 

Catalyzed alkaline sulfur-free pulping selec-
tien of the catalyst and its dose. 
Chem. Techn. 17, 5, 543 (1983). 

Cellulose 

IssledowaniJe effektiwnosti dejstwija antra
chinona pri połuczenii natronnych celljuloz 
głubokoj delignifikacji. Chimia Drewesiny .2., 
38 ( 1983). 

Drewesina kak syrie dla proizwodstwa celljulo
zy. Chimija Drewesiny .§., ~3 (1983). 

Wpływ dodatku amin do ługu warzelnego na zmia
nę składników drewna w procesie roztwarzania 

sia rczanc. ''Vego. Chimij a Drewesiny .§_, 60 ( 1983). 



70. s. ~tera 

71. Ka Przybysz 1 

J. Czechowski 

72. S o Stera 

73. Sa Stera 
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w. Surewicz 

78. w. Kawka 

79. F • Leber ., 
Skalicki c. 

H. Ingielewicz 
w. Kawka 

80. :<. Modrzejewski 

H. Malinowska 
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O wpływie warunków technologicznych w trakcie 
wytwarzania papieru na jego st~~kturę oraz na 
własności wytrzymałościowe. Prz. papiern. 39, 
6, 207 (1983). 

Wpływ zawartości frakcji drobnej i stopnia spę
cznienia włókien (WRV) na przebieg suszenia 

wstęgi papierniczejo Prz. papiern. 39, 7, 243 
(1983). 

Zmiąny strukturalne w papierze w trakcie roz
cięgania i w chwili jego zrywuo Prz. papiern. 
39, 7, 259 (1983). 

Wpł)fW warunków wykonywania badań na kształt 

krzywej napięcie-wydłużenie. Prz. papiern. 39, 
8, 306 (1983). 

Badania procesu bielenia masy celulozowej siar
·czanowej z zastosowaniem ozonu. Prz. papiern. 
39, 8, 283 (1983). 

Wpływ charakterystyki drewna na wydajność i 
właściwości mas celulozowych siarczanowych.Przo 
papiern. 39, 10, 377 (1983). 

Enzymatyczna degradacja skrobi do uszlachetnie
nia powierzchni papieru. Prz. papiern. 39, 10, 
379 ( 1983). 

Conversions of antraquinone and its balance in 
alkaline pulping of pine wood. Paperi ja Puu 
65, 11, 759 (1983). 

Teoretyczna i doświadczalna analiza procesu od

wodnienia przedmuchowego wstęg włóknistych.Prz. 
papiern. 39, 11-12, 403 (1983). 

Analityczno-e~piryczna metoda obliczania zespo

łu rejestrowego w maszyn~ch papierniczych.Prz. 
papiern. 39, 11-12, 438 (1983). 

Poprawa odmydlania ługó~ posiarczanowych przez 
zastosowanie oksyetylenowanych amin. Prz. pa
piern. 39, 11-12, 440 (1983). 
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90. Cz. Pustelnik 
Ko Sipa 

91. H. Malinowska 
K. Modrzejewski 

Badanra równowagi elektrokinetycznej w układzie 
wodnym maszyny papierniczej. Zeszyty Problemo

we Pos'tępów Nauk Rolniczych 269, 137, PWN War

szawa, 1983. 

Experimental investigations of the noise effects 
of some technological and operating dat'a of 

the dewatering process during air flow through 
model-scale paper web onto a suction box, Pro-
ccedings, 11 th Internat. Congr~ss on 

tics ~. 289, Paris, 1983. 

Acous-

Otrzymanie jasnej masy półchemicznej metodę 

sodowę na zimno. Prz. papiern. 40, 1, 4 (1984). 

Delignifikacja i bielenie masy celulozowej 
siarczynoweJ świerkowej z zastosowaniem ozonu. 
Prz. papiern. 40, 1, 8 (1984). 

Proces AFS z zastosowaniem mieszanej zasady 

sodowo-wapniowej. Prz. papiern. 40, 3, 75 (1984). 

Rascz'et proizwoditclnosti barabannogo sgusti
t iela. Lesnoj żurnal b 89 ( 1984). 

Badania nad' odwadnianiem celulozy z zawiesiny 
o wysokim stężeniu. Prz.papiern. 40, 

( 1984). 

5, 174 

Badania nad odwadnianiem grubych ws,ęg włókni

stych wraz z koncepcję nowej maszyny odwadnia
jącej. Prz. papiern. ~. 7-8, 234 {1984). 

Investigations on bleaching of sulfate pine 
pulp with ozone. Cellul. Chem. Techno!. 18, 3, 
323 (1984).· 

Badania nad podatnością mas włóknistych ~wchła
niania powietrza. Cz. II. Prz. papiern. 40, 9, 
303 (1984). 

·Sposoby ograniczania trudności żywicznych w ce
lulozowniach siarczanowych. Prz. papiern. 40, 

10, 327 (1984). 
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Zastosowanie aminowych środków powierzchniowo

-czynnych produkcji krajowej dla usprawnienia 

procesu odmydlania ługów posiarczanowych. Prz. 

papiern. 40, 11, 402 (1984). 

The effect of 1,4-dihydro-9-10 dihydroxy-an

thracene on soda and kraft cooking of pine. 

Paperi ja Piuu 66, 11 (1984). 

Badania zmian struktury masy celulozowej pod 

wpływem ozonowania. Folia Forestalia Polonica. 

Seria B. ~. 69 (1984). 

cisteni a kondicinovani odvodvovacich plasten

c~ pOsobenim vody a stla~eneho vzduchu. Papir 

a celuloza 39, 12, 284 (1984). 
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Sesja naukowa IPiMP, 

Łódź 1980.06.19 

I Sesja naukowa IPiMP, 

1980.06.19 

Sesja naukowa IPiMP, 

Łódź 1980.06.19 

Sesja naukowa IPiMP, 

Łódź 1980.06.19 

Sesja naukowa IPiMP, 

Łódź 1980.06.19 

Sesja naukowa IPiM~ 

Łódź 1980.06.:J.9 
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Nowa konstrukcja bębna 

korującego wynikająca 

z badań modelowych 

Urządzenie do wytwarza

nia form drukowych z 

ciekłych fotopolimerów 

wg projektu IPiMP 

Intensyfikacja odwadnia-

nia płyt pilśniowych na 

drodze unowocześnienia 

konstrukcji maszyn 

Sortowanie mas drzew-

r.ych w procesie wy-

twarzania płyt pilś-

niowych 

Badania eksploatacyjne 

pras gorących do płyt 

pilśniowych i możliwoś-

ci intensyfikacji ich 

pracy 

Próba ciągłego pomiaru 

płyt pilśniowych pod-

czas ich suszenia w prasie 

Schwefelfeie Verfahren 

des Aufschlusses von 

Holz zu Zellstoffen 

Issledowanija scevocnoj 

warki drewesiny s pri

menenijem katalizatorow 

1C3 

Miejsce i data wygłoszenia 

Sesja naukowa IPiM~ 

Łódź, 1980.06.19 

Sesja naukowa IPiM~ 

Łódź, 1980.06.19 

Sesja naukowa- IPiMP, 

-t:_ódź, 1980.06.19 

Sesja naukowa IPiMP, 

Łódź, 1980.06.19 

Sesja naukowa IPiMP, 

Łódź, 1980.06.19 

Sesja naukowa IPiMP, 

Łódź, 1980.06.19 

Sesja naukowa IPiMP, 

Łódź, 1980.06.19 

Międzynarodowa Konfe

rencja Cel. =Pap. 

Pardubice (::::SRS) 

2-4.09.1980 

Seminarium naukowe 

w LTICBP, Leningrad (ZSRR) 

1980.09.15 

I 
I 
I 

I 
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E. Szwarcsztajn Wygłoszenie 12 wykładów USA, wrzesień 1980 

w 9 ośrodkach badawczych j 

R. Rogut 

w.z.Tarnawski 
A. Klepaczka 

Jo Rutkowski 
K. Perlińska 

Ro Szopiński 

Jo Rutkowski 
K. Perlińska -, 

KoModrzejewski 

w. Mróz 
Wo Surewicz 
P. Wandelt 

i uniwersytetach 

Issledowanije formirowa
nija bumaznogo polotna 
pri wysokoj koncentracji 
massy 

Pomiary ważniejszych pa
rametrów eksploatacyj
nych w części suszęcej 
maszyny papierniczej 

Połućenije swietloj po
lubielonoj i polnostju 
otbielonoj sulfatnoj 
celljulozy iz drewesiny 
topola 

Issledowanija otbiałki 
celljulozy pri wysokoj 
koncentracji wołokna 

Sposoby powy~enija wy
choda sulfatnoj nebelo
noj celljulozy iz sosno
woj drewesiny 

Srawnitelnaja ocenka 
efektiwnosti raznych 
sposobow proizwodstwa 
celljulozy iz drewesiny 

topolj a 

w.z.Tarnawski Termoplastyczne gładze-
A. Klepaczka nie papieru 

Hg Ingielewicz Wybrane zagadnienia z 
w. Kawka konstrukcji i eksploa-

1 

tacji ~zęści.pra~owe~ w 
maszynie pap1ern1czeJ 

I 

Sdminarium nauk. LTICBP. 
Leningrad (ZSRR) 
1980.10.15 

Seminarium naukowe w 
LTICBP, Leningrad 
(ZSRR) 1980.10.15 

Seminarium naukowe w 
LTICBP, Leningrad (ZSRR) 
:i.980.10.15 

Seminarium naukowe w Aka
demii Leśno-Technicznej, 
Leningrad (ZSRR) 
1980.10.16 

Międzynarodowa Konferencja 
Cel.-Pap., Sofia/Bułgaria 
30.10-2~11.1980 

Mi~dzynarodowa Konferencja 
Cel.-Pap., Sofia/Bułgaria 
30.10-2.11.1980 

Seminarium naukowe w MZP, 
Myszków 8.12.1980 

Międzynar0dowa KonfereP.cja 
SIMP-Fampa, Cieplice 
21-22.05.1981 
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r- -t~ --· I Mlsjśce i ~ata wyf_>ł~~zoni~J 
Ośrodek Badawczo-fo2woj0wy 
Meed Corp.Chillicotona, 

Ohio (USA) 1981.0~.22 

w. s~re~icz I Wybrane problemy skła-
dowanid z;~bków i lch 

zabezpie~zania przed 

degrada~ję 

w. Surowicz 

Wpły~ ja~ościow~j cha

rakterystyki drewn& i 
obęcności w nim kory ne 

wydajncić i wł~ściwości 

nas celulozowych 

Stosowa~ie chemicznych 

-dodatków w procesach al

'kalicznego roztwarza~ia 

drewna na masy c~~ulozowe 

I Oś rodęk Badawczo··Rozwojowy 

Mead Corp. Chiliir.otone, 

Ohio (USA). 1981.05.2?. 

Ośrod&k Badawczo-Rozwojowy 

:·:ead Cor1J. Chi.!..!.:;.cotone 

Ohio (USP-), 1981.05.22 

K.t-'1od:--zejewski I Experiments on c:1pplica- Uni\lersity of Technology 

tion of oxyathylatcd arni- Forest Prcducts Departa-

w. !Jurewicz 

w. Surewicz 

w. Surewicz 

K. Stępniewski 

nes in kraft pulping ment Helsinki (Finlandia) 

1981,05.26 

Wpływ jakościowej cha

rakterystyki drewna i 

obecności w nim kory na 

wydajność i właRciwości 

mos celulozowych 

Stosowanie chemic~nych 

dodatków w procesach 
alkalicznego roztwarza

nia drewna na masy celu

lozowe 

·1 Um.w&rsytet Sten.i Płno 
Karolina, Raleigh lUSA) 
1981. (15. 26 

I 
Instytut Chemii Papie n• 
t-.ppleton (USA) 1981.06.01 

I Ośrodek Bada~czo-Rozwojowy 
Weye rhaeuse r, Wa $h. ( USA) 

1981.06.04 

~atalizowane alkaliczne Instvtut Chemii Papieru 
roztwarzanie bez~iarkowe Appleton (USA) 1981.06.02 

Ośrodek Badawczo~Rozwojowy 

Intarn. PapiPr Co.,Tuxedo 

Pc:1rk N.Y. (USA) 

Urządzenia do ~ykony~a

niR fotopolimerow'.·ch 

fo n.1 drukowych 

1981.0E..08 

Ogólnopolskie Sympozjum 

Poligrafów, Wojskowa Dru

k3rnia w Łodzi 198~.11.06 
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I 

Autor 

P. Wandelt 

R. R.Jgut 

w. Kawka 

B.Surma
_§lusarska 

w. Surewicz 

P. Wandelt 
· W. Su rewicz 

h.z. Tarnawski 
A. Klepaczl<a 

I w.z. Tarnawski 

w. Surewicz 

Tytuł referatu 

Badania nad katalizowa

nym alkalicznym roztwa

rzaniem bezsiarkowym 

Issledowanije formowanija 
bumaznogo polotna pri 

wysokoj koncentracji 

massy 

Issledowanije processa 

presowanija buma!nogo 

polotna w wozdu!nom presse 

Convenions of AQ and its 

balance in olkaline pul
ping of pine wood 

Catslyzed alkalize sul

furfree pulping. Selec

tion of the catalyst 

and its dose 

The method of paperma

chine drying surface 

estimation 

The method of analysis 

of p~per mashina drying 

part efficien<?y 

Drewiesina kak dla pro

izwodstwa celljułozy 

Miejsce i data wygłoszer~a 

Seminarium naukowe LTICBP, 

Leningrad (ZSRR) 1981.10.16 

Sesja Komisji RWPG 

Borowice k/Jeleniej Góry 

17-20.11.1981 

Seminarium naukowe w LTICBP 

Leningrad (ZSRR) 1981:12.16 

. 
III Międzyn. Sympozju~ 

Chemii i Technologii 
Jassy (Rumunia)3-509.1982 

III Międ~yn. Sympozjum 

Chemii i Technologii Jassy 

(Rumunia) 3-~.09.1982 

The Third Intern. a: rying 
Symposium Birm1nham, 

England IX.1982 

Drying Symposium Bolton, 

'=nglanc! IX.1982 

IV Międzyn. Sympozju~ Kra

jów RWPG nt. badań w za-

l kresie drzewnictwa Jurmala 

(ZSRR) 4-9.l0.1982 

K.Modrzejewsk~ Wlijanie dobowki aniono- IV Międzyn. Sympozjum Kra-

H. Malinowska wych wieszniestw sulfA

tnomu k szcziełoku na 

jów ~WPG nt. badań w za

kresie drzewni~twa Jurmala 

izmienienija dumicziskich (ZSRR) 4-9.lG.1982 
komponentów drewi~siny w 

procesje sulfatnoj warki 



I, 

Autor 

R. Rogut 

Ko Stępniews:ki 

T. Tyralski 

A. Klepaczka 

P. ~lal'ldel t 

A.M. Płonka 

;:i. Rutkowski 
R. Szopiński 

K. Stępniewski 

A. Bania 

Tytuł referatu 

Formowanije bumagi pri 
wysokoj koncentracji 
massy (Formowanie pa
pieru przy wysokim stę
żeniu masy) 

Postęp techniczny oraz 
warunki bhp w budowie 
maszyn poligraficznych i 
technologii poligrafii 

Trennsysteme fur Altpa-

107 

Miejsce i data wygłoszenia 

Sesja Ko~isji RWPG, Podgó
rzyn k/Jele~iej Góry, 
18-22. I.1983 r. 

Łódzka Drukarnia Akcyden

svwa. 11003.1983 r. 

Konferencja Techn. Akade-
pier in Dickatoffbereich- misc~er Papier-ingenieur
-Konzeption und Ergebni- -verein ~n der Technischen 
sse Univesitat Graz (Austria) 

18-20.05.83 

Analiza wpływu parame
trów technologicznych 
na wydajność suszarni 
maszyny papierniczej 

Kinetyka katalizowanej 
delignifikacji drewna 
w środowisku alkalicznym 

Międzynarod. Konfer. nt. 
"Suszenie wstęgi papieru 
na maszynie papierniczej" 
;Jelenia Góra-Cieplice 
19-20.0501983 r. 

SympofjUm naukowe "Krajowę 

osiągnięcia w badaniach 
nad ligninę jej wykorzysta~ 
niem, Bydgoszcz,26.05v1983 

Przemiany ligniny pod- Sympozjum Krajowe pt. "Kra 
czas delignifikacji ma- jowe osiągnięcia w bada'."' 
sy celulvzowej za pomocą niach nad ligninę i jej 
ozonu wykorzystaniem", Bydgoszcz 

26.05.1983 r. 

Perspektywy oraz osiąg- Spotkanie Przedstawicieli 
ni~te efekty badań w za- Zakładćw Przetwór6twa Pa-
kresie zastosowania fo
topclirnerowych fc~m dru

kowych dla fleksografii 

pierniczego 29.06.1983 r. 
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...-----·-- - - ---~--
'Miejsce i data wygłoszenia 

International Congress on 
Acoustics, Paryż, 

1983.07.21 

t----A_u_t_o_r· ____ l__ Tyt~ł rAfaratu 

Tc Zie] ińs'.<i I Experimental investiga-

I w~ Kawka. 

W. Kf'wka 

H. In!:lielewicz 

w. Kawka 

A. Klep~czka 
H. IngielP-wicz 

T. Zieliński 

W. Su :-swicz 

B. Surma
-Ślusar':ika 

R. Rogut 

1 ticns of the noise e ff
e~t of some te~hr.ologi

cal and operating data 
of the dew~ter~ng pro

cess during eir flo~ 

through model-scale pa
per w9b on to a suction 

box 

Nowa koncepcja maszyny 

papierniczej do wyt~a

rzar.ia papierów filtre

cyjnych 

Nowe metody obliczania 
odwadniania papi~ru w 

cz~ści sitowej maszyny 

papiarr.iczej 

Konferancja NOT V dni 

techniki Łodzi Łódz, 

12.10.1983 r. 

1semir.arium nauko~e VSCh 
w Pardubicach 

Badania maszyn papierni- Ogólnopolska Konf. Techni-

czych w aspekcie ich czna w Głuchołazach nt. 

remontów "Remontów maszyn i urzą

dzeń papierniczych 

Głuchołazy 3-4.05.1984 r. 

Ocena drgań maszyn pa- IGłochołazy, 84.04.05. Kon
pierniczych do produkcji ferencja nauk.techn.SITPP 
papieru gazetowego 

The Effect of Variable 

Wood Chara~teristics on 

the Yiel and Propert:i.es 
cf Kraft Pulps (sesja 

plakatowa) 

XXI Międzynarodowa Konfe

rer.cja EUCEPA TorremQlinos 

(Hiszpcnia) 14-17.05.19e4 

Promys~liP.nnyje ispyta- Sesja Komisji RWPG, Boro-
nija formirowanija bumagi 

iz wołoknistoj dusp3nzii 

wysokcj koncent-acji (Ba
dEnia przemysłowe for~owa 

nia papieru z zawiesiny 

włóknistej o wysokim st~-

że~iu) I 

wiec k/::Jeleniej Góry, 

22-25.05.1984 r. 
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c--~~r--r.= Ty;~ refera~u !Miejsce i data wy-~łoszeniai 
Ja. ~urma- Pozysl-: i zagosp0C:arowar.ie !syl!lpozjum "żywice natural-
1 lu 9 ?1r 9 ka olej u talowego i tt:l rpen- r.e t ich pozyskiworiie i ra-
i w Surewir.z I • tyriy siarLzanowej w kraju cjonalne zużytkowariie,ITD 

j Poznań, 23.C5.1984 r. 

.e., Surmo-
~ lu~a rsk~ 

I W. su r"'wicz 

K. Modrzejewski 
1

H. Malinowska 

I 

I 
I 

J. Rutko•Nski 
R. Szopj.ński 

T. Ty.-alski 

w. Surewicz 

! ,w. Su rdwicz 

Mydła żywiczne Jak0 
źródło ritoste~oli 

Doświadczenie nad oc
mydlaniem ługów po

siarczanowych 

Postęp w technologii 

bielenia mas celulozo
wych z zastosowaniem 

niE:.chlo rowych środków 

delignifiku.jęcych i bie

lących 

cin Dickstoft-sortier

-und Reinigungssystem 

fUr· .der. Ho.:;hkonsistenz

-Stof fausf luss: Ergeb
nisse bei der Herstellung 

von Wellenrohpapier 

' 
Sypozjum "Żywice natural-

ne,ich pozyskiwanie i ra-
" cjonalne zużytkowanie, ITD 

Poznań, 23.05.1984 r. 

Sympozjum 'Żywice natu!'"al

ne, ich pozyskiwanie i ra
cj0nalne zużytkowanie, 

Poz~ań, 23.85.1984 r. 

IKoło.SITFP w KZP, 

Kostrzyn,30.05.1984 r. 

Konferencja Techniczna 

w Graz (Austria) 

5-8.06.1$84 r. 

PrzeGłanki optymalizacji Konferencjo n-t. SITPP ,. 
zagospodarowar,ia surowców i SITLiD, Włocławek 

,,. drzewnych w krajowym 7-6.06.1984 r. 

przemyśle celulozowo-pa
pie rnj.czym 

Propozycje kryteriów'i 

I systemu ocen użytkowej 
I wartości drewna, na 
·' przykładzie papierówki 

Plenar~e posiedzenie Ko

mitetu Tech~ologii Drewna 

FAN, Warszawa, 13.06.1984 
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Autor Tytuł referatu Miejsca i data wygłoszenia 
----~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~--~~~~~~-~~~~~~~-i 

~. Rutkowski O mcżliwościach i warun- Kolo SITPP w NZC, 

kach poprawy wskafników Nieaomice, 5.07.1984 r. 

procesu wytwarzania 

siarczanowych mas celu-
lozowych 

K. Modrz..!.,iewski Zwiękęzente wydaj noś ci 

H. Malinowska mydeł żywicznych w ce

lulozowniach siarczano
wych 

Międzyn. Konferencja Kra
jów RWPG, Soprcn (Węgry) 

25-31.08.1984 

B. Surma- , 
Ślu3arska 

w. Surewic..z: 

Vł. Su rewicz 

w. Surewicz 

w. Surewicz 

PATENTY 

Wlijanie niekotorych mi

krobiologiczeskich poro

ków drewiesiny na jejo 

prigodnost dla proitwod

stwa sulfatnoj cellju

lczy 

Stand der Forschungen

uber Lignin und Lignin

verwertung in Pełen 

Wpływ mikrobiologicznej 

wadliwości drewna na 
jego przydatnoś6 dla 

przemysłu celulozowo

-papierniczego 

I 
Międzyn. Kohferencja Kra-
jów RWPG, Sopro,, (Węgry) 

25-31.08.1984 

Międzyn. Konferencja Kra

jów RWPG: Sopron (Węgry) 
25-31.08.1984 r. 

Inst. Cel.-Pap. (VVPC) w 

Bratysławie (CSRS) 

8.11.1984 r. 

Optymalizacja zagospoda- Posiedzenie naukowe SVST 

rowania surowców drzew- w Bratysławie (CSRS), 

nych w przemyśle. celulo- 9.11.1B84 r. 
zowo-pap~.e rniczym 

Dorobek pracow~ików w dziidzinie wynalazczości w latach 19e0-1984 

stanowi: 14 pa1:Antów uzyskanych, 9 patentów tymczasowych, 13 zgłoszer'1 

patentowych oraz 2 projekty recjonalizatorskie. 



Patenty uzyskano 

T. Tyralski, Ao Skrzypczak, z. Jędrzejczak: Urządzenie 
oraz rozwłó~niania odaortu mas włóknistych, szczególnie 
Patent nr 95725 z ~n. 18.IX.1980 r. 

111 

do sortowania 
makulaturowych. 

w. Kawka, H. Ingielewicz: Urządzenie do oczyszczania rowkowanych walców 
prasowych w maszynach papiern~czych. Patent nr 104899 z 22.10.1982 r. 

Po St&nisławczyk, R. Szewczyk, Jo Pachniewski: Urządzenie do wydziela
nia drobnych częstek z wodnych zawiesin mao włóknistycho Patent nr 10i050 
z dn. 30.11.1981 r. 

K. Modrzejewski, w. Burewicz, Mo Gizowski, Wo Jcrzykiewicz: Spoiób wy
twarzania mas celulozowych. P~tent nr 108623 z dn. 27.02.1982 r. 

To Zieliński, A. Korzeniewski: Śluza akustycznao Patent nr 109618 z dn. 

17.06.1980 r. 

w. Surewicz, K. Modrzejewski, M. Gizowski, P. Wandelt; Sposób wytwarza
nia mas celulozowycho Patent nr 111265 z dn. 3C.07.19S3 ~o 

Ko Modrzejewski, M. Gizowski, W. Surewicz: Sposób wytwarzania mas celu
lozowych siarczanowych. Patent nr 112943 z dn. 30.04.1982 r. 

J. Rutkowski: Sposób wytwarzania mas celulozowych s1a_rczynowych. Patent 
nr 116192 z dn. 18.10.1983 r. 

T. Tyralski, A. Skrzypczak •. Urządzenie do sortowania oraz frakcjonowa
nia mas włóknistych, szczególnie makulaturowych. Pate~t nr 117962 z dn. 
20.01.1983 r. 

Ko Stępniewski, Ko Szot, s. Wojtasik: Urz]dzenie do wymywania fo!opoli
merowych form druko~ych. Patent nr 120369 z dn. 29.09.1983 r. 

w. Kawka, H. Ingielewicz, Zo Krzewiński: Prasa wyżymakowao 
121014 z dn. 10.01.1984 r. 

Patent nr 

K. Stępniewski, M. Iwanicki, A. Bania, K. Kalinowski, M. Sowała: Matry
ca do wykonywania form drukarskich. Patent nr 126737 z dn. 23.03.1984 r. 

To Tyralski, A. Skrzypczak, z. Jędrzejczyk: Urządzenie do jednoczesnego 
oczyszczania i sor:towania mas włóknistych. Patent nr 127931 z dn. 
15.10.1983 r. 

K. Modrzejewski, M. Gizowski, Wo Surewicz: Sposób dozowania dodatków 
/ 

chemicznych o charakterze pylistym do układu warzelnego.Patenr nr 128960 

z dn. 25.08.1983 r. 
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Patenty tymc?asowe 

w. Kawka, H, Ingielewicz, I. Marek: Urzędzenie powietrz~o-dyszowe ~ kon
dycjonowi;.nia filcc'.,w prasowych. Patent tymczasowy nr 10ó977 z dn. 

36.q3.198J r. 

w.z. Tarnawski, A. Kl~paczka, M. Świtkowski. Sposób wyrównywania profi
lu wilgotności wt.tęgi papieru. Patent tymczasowy nr 111953 z dn. 

30.11.1981 r. 

W, K3wka, Ho Ingielewicz, R. Rogut, z. PulikowsY.i: Zespół form~jęcy wy

sokowydajnej maszyny odwadniaj ~cej do rr·odt..kcj i dwuwa rs t~,owych płyt Pil
śniowych twa1dych. ?atent tynczasowy nr 1~5905 z dn. 28.09.1984 r. 

w.z. Tarnawski, A. Klepaczko: Urzędzenie do dwu&tronnego zwilżania wstę-
9i papieru lub kartor.uo Patent tymczasowy nr 125996 z. ,:łn. 30.05.1984 r. 

K. Modrzejewski, H. Malinowska: Sposób ~ydzielania mydeł żywicznych z 
ługów powarzeln;ch ,;elulozovrni. P::1tent tymczasowy nr 1257g2 z dn. 

9 • 12 • 1982 r. 

Ko Przybysz, T. Madej: Sposób nadawania niepalności wytworom p:;:pierni
czym. Patent tymczasowy nr 129432 z d.,. 31.05.1982 r. 

w.z. Tarnawski, A. Klepaczka, P. Czajka: Sposób i agr~gat do ~ednostror.
nego gładzenia papieru i kartonu, Patent tymczasowy nr 127811 z dn. 

f 

15.1101984 r. 

K„ Przybysz, P. Stanisławczyk: Sposćb myci.a mas włóknistychoPatent tym

czasowy nr 129440 z dn. 2.07.1982 r. 

Wo Kawka, H. Ingielewicz, K. Stępień: Spooób kondycjonowania filców pra
sowych w maszyr,ach p-api13rniczych. Patent tymczasowy nr 2:,2394 z dn. 

21.03.1984 r. 

~łaszenia patentowe 

w.z. Tarnawski, A. Klepaczka: Sposób jednostronnego głaszenia kartonu i 

papieru. Zgłoszenie nr P-226198 z dn. 23.10.1gs1 r. 

w.z, Tarnawski, J. Wożniak: Urzędzcnie do pomiaru wilgotncści p~:yty pil

~niowej w trakcie jej ?rasowania. Zgłoszenie nr r-229351 z dn.20.03.1983. 

To Tyr3lski.· z. Jędrzejczyk, A. Skrzypczak: Urzędzer.ie do oczyszczania 
zawiesin włóknistych z zanieczyszczeń ciężkich. Zgłoszenie N~ P-235787 

z dn. 2.04.1982 r. 
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-
T. Tyralski, A. Skrzypczak, z. Jędrzejczyk: Urzędzenie do sortowania 
i ;rakcjcnowar.ia gęstych mas włóknistych. Zgłoszenie nr P-235788 z dn. 

2.04.1982 r. 

T. Tyralski, A. Skrzypczak, z. Jędrzejczyk: Urzędzenie do oczyszczania 
zawiesin ma$ włóknistych z zanieczyszczeń ciężkich i lekkich.Zgłoszenie 

nr P-235825 z dn. 5.04.1982 r. 

T. Tyralski, A. Skrzypczak, z. ~ędrzejczyk: Urzędzenie do 
go pompowania i frakcjonowania mas włóknistych. Zgłoszenie 
z dn. 15.10.1982 r. 

jednoczesne
nr P-238658 

s. Stera: Sposób wytwarzania opakowań papierowych. Zgłoszenie nr P-238814 

z dn. 23.08.1984 r. 

K. Przybysz, E. Galas, K. Siwińska: Sposób wytwarzania biomasy 
biologicznej. Zgłoszenie nr P-241401 z dn. 8.04.1983 r. 

mikro-

K. Modrzej~wski, H. Malinowska: Sposób wytwarzania z drewna mas celulo
zowych o zmniejszonej zawartości składników niewłóknistych. Zgłoszenie 

nr P-243524 z dn. 25.08.1983 r. 

w. Kawka, H. Iagielewicz, z. Piotrowski: Maszyna formujęca do wstęg włó
knistych. Zgłoszenie nr P-245280 z dn. 21.12.1983 r. 

K. Modrzejewski, H. Malinowska: Sposób wydzielania mydeł tywicznych z 
ługów powarzelnych po procesie alkalicznego roztwarzania drewna. Zgło

szenie nr P-246388 z dn. 23.02.1984 r. 

K. Módrzejewski, H. Malinowska: Sposób wytwarzania papierniczych mas 
włóknistych. Zgłoszenie nr P-246873 z dn. 26.03.1984 r. 

J. Dębrowski; A. Górny, z. Szydelski, A. Głębowski: Sposób wytwarzania 
płytek z okładzinami ciernymi, pracujĘ;cych w ol6j u .Zi:;iłoszenie nr ~249154 
z dn. 9.08.1984 r. 

Projekty racjonalizatorskie 

J. Dąbrowski, A. Głębowski, G. Hajduk, W. Bazela, J. Dzieża, E. Kordal
ski: Eliminacja trudności produkcyjnych w wytwarzaniu opakowań drukowa
nych na maszynach typu offsetowego. Projekt nr 6/84. ŁZP w Łodzi, 
20.04.1984 r. 
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s. Piekarski, K. Modrzejewski, H. Malinowska: Sposób oczyszczania i re
generacjr sit papierniczych. Projek~ nr 43/84 OZCP w Ostrołęce, 
24.08.1984 r. 

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ 

W latach 1980 - 1984 Instytut utrzymywał kontakty z kilkunastoma 
zagranicznymi ośrodkami naukowymi, ściśle współpracując w zakresie te
matów badawczych z czterema ośrodkami uczelnianymi w krajach socjalisty
cznych. 

Kontakty te przejawiały się w wymianie wizyt i stażów pracowników 
naukowych, w aktywnym udziale w konferencjach naukowych, w wymianie pu
blikacji (ew. we wspólnych publikacjach) oraz w wymianie sprawozdań z 
działalności naukowej. 

Uzyskiwane tę drogę informacje oraz wymiana doświadczeń były wyko
rzystywane dla doskonalenia działalności dydaktyczno-wychowawczej oraz 
naukowo-badawczej. 

Wspólnie z zagranicznymi ośrodkami uczelnianymi opracowywano · 6 te
matów. 

1. Zwiększenie zastosowania i stopnia wykorzystania makulatury. 
2. Budowa 2 prototypowych aparatów do ciągłego pomiaru długości włó

kien w przepływajęcej zawiesinie. Tematy nr,1 i 2 były realizowane wspól
nie~ Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie (NRD); w temacie nr 2 uczest
niczy również Instytut Elektroniki PŁ. 

3. Doskonalenie meto-a delignifikacji drewna. Temat, wykonywanywspólT 
nie z Leningradzkim Technologicznym Instytutem Przemysłu Celulozowo-Pa
pierniczego (ZSRR), dotyczył badań nad roztwarzaniem drewna metodę sodo
wo-antrachinonowę na masy celulozowe o głębokim poziomie roztworzania. 

4. Doskonalenie procesów bielenia mas włóknistych. - Temat reali
zowany wspólnie z Wyższym Chemiczno-Technologicznym Instytutem w Sofii 
(BRL). 

5. Badanie surowcowych i ~echnologicznych czynników określających 

jakość papierów drukowych. - Temat realizowany we współpracy z Lenin
gradzkim Technologicznym Instytutem Przemysłu Celulozowo-Papierniczego 

(ZSRR). 
6. Badanie sposobów efektywności pracy urzędzeń przemysłu celulozo-

" wo-papierniczego. -'Temat wykonywany wspólnie z Leningradzkim Technolo-
gicznym Instytutem Przemysłu Celulozowo-Papierniczego (ZSRR), dotyczył 



Rys . 5. Prototypowy aparat do cięgłego pomiaru dłu
gości włók ien w przepł ywające j zawiesinie 
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intensyfikacji odwadniania i suszenia papieru w maszynie papierniczej 

oraz opracowania projektu rozwłókniącza wirowego z recyrkul~cję masy i 

możliwościę jej rafinacji, a także udoskonalenia konstrukcji i działa

nia urządzeń do przygotowania masy papierniczej. 

Podane wyżej tematy włączone do planowej działalności badawczej 

współpracujących stron służę doskonaleniu me~odyki prac naukowych,a tak

że realizacji nowych wspólnych koncepcji udoskonalonych prQcesów tech

nologicznych i urządzeń. Wymiana wizyt i wygłaszanie referatów nauko

wych z zakresu prowadzonych przez siebie badań umożliwiały śledzenie po

stępu w pracach. 

W Instytucie przebywało w latach 1980, - 1984 wielu pracowników nau

kowych: z ZSRR (4), NRD (10), Buł~arii (4),, Czechosłowacji (4),RFN (1), 

USA (1), Iraku (1). 

Gośćmi Instytutu byli m.in. prof. O.A. Tierientiew, doc. N.N. Koku

szin, doc. s.w. Rapczenko, doc. L.M. Bojkow·(wszyscy z ZSRR), prof. 

C. Benett (USA), prof. L. GBttsching (RFN), doc. E.W~ Unger (NRD) - 3-

-krotny pobyt, doc. c. Skalicki (CSRS), doc. P. Krkoszka (CSRS). doc. 

z. Litowski (Bułgaria). 

Ponadto z okazji Międzynarodowej Konfsrencji Papierników "Progress 

84", która odbyła się w Łodzi we wrześniu 1984 r. odwiedziło Instytut 

kilku naukowców z różnych krajów europejskich, m.in. prof. B.LBnberg ze 

Szwecji i prof. H. Stark z Austrii. 

Wyjazdy za granicę pracowników Instytutu p~dano w poniższym zestawieniu 

Nazwisko pracownika 

mgr inż~ J. Czechowski 

mgr inż. K. Jabłońska

Frencken 

dr inż. z. Fulmański 

Kraj, instytucja, cel wyjazdu 

NRD-VEB Papierwerke Heidenau -

opieka nad praktykantami-stu

dentami PŁ 

NRD - Uniwersytet Techniczny 

w Dretnie - omówie~ie wyni

ków wspólnie prowadzonych prac 

Rok, 
okres pobytu 

( dni) 

1984 - 30 

'.1980 - 8 

RFN - Uniwersytet Techniczny w 1983 - 11 

darmstadt - zapoznanie się z 

kalandrem doświadczalnym typu 

"Compact" 

1 RFN - Uniwersytet Techniczny 

w Darmstadt - wykonanie badań 

w kalandrze doświadczalnym 

typu "Compact" 

1984 - 93 



Nazwisko pracownika 

inż. M. Ingielewicz 

dr inż. w. Kawka 

mgr inż. M. Kryczka 

mgr inż. L. La~oń 

mgr inż~ H. Malinowska 

Kraj, instytucja, cel wyjazdu 

CSRS - Wyższa Szkoła Chemicz
no-Technologiczna w Pardubi
cach - omówienie wyników wspól
nie prowadzonego tematu oraz 
wygłoszenie referatu 

ZSRR - Leningradzki Technolo
giczny Instytut Przemysłu 
Celulozowo-Papiernicze~o w 
Leningradzie - omówienie wy
ników wspólnie prowadzonego 
tematu oraz wygłoszenie refe
ratu 

CSRS - Wyższa Szkoła Chemicz
no-Technologiczna w Pardubi
cach - omówienie wyników wspól
nie prowadzonego tematu oraz 
wygłoszenie referatu 

ZSRR - Leningradzki Technolo
giczny Instytut Przemysłu Ce
lulozowo-Papierniczego w Le
ningradzie - omówienie wyni
ków wspólnie prowadzonego te
matu oraz wygłoszenie referatu 

NRD - udział w konferencji 
naukowo-technicznej~ Dreźnie 
"XVI Tagung der Zellstoff 
und" Papierindust rie" 

NRD - Uniwersytet Techniczny 
w Dreźnie - omówienie wyników 
wspólnie prowadzonych prac 

Bułgaria - Wyższy Chemiczno
-Technologiczny Instytut w 

Sofii - szkolenie w ramach 
dwustronnej współpracy 
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Rok, 
okres pobytu 

( dni) 

1980 - 5 

1981 - 10 

1980 - 5 

1981 - 10 

1980 - 2 

1980 - 8 

1984 - 20 
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Nazwisko pracownika' 

doc. dr K.Modrzejewski 

dr inż. w. Mróz 

doc. dr K. Przybysz 

Kraj, instytucja, cel wyjazdu 

Bułgaria - udział w Międzyna
rodowym Sympozjum "Modyfika
cja i chemiczny przerób drew
na";. w Sofii 

Finlandia - University of Te
chnology, Forest Products 
Department, w Helsinkach -
staż naukowy 

ZSRR - Instytut Chemii Drewna 
Łotewskiej AN w Rydze - udział 

w IV Międzynarodowym Sympozjum 
krajów RWPG nt. podstawowych 
badań w dziedzinie drzewnictwa 

Węgry - Wyższa Szkoła Leśno

Drzewna w Sopronie - udział w 
V Międzynarodowej Konferencji 
Krajów RWPG nt. podstawowych 
badań w dziedzinie drzewnictwa 

Bułgaria - udział w Międzyna
rodowym Sympozjum "Modyfikacja 
i chemiczny przerób drewna"; 
w Sofii 

Bułgaria - Wyższy Chemiczno
-Technologiczny Instytut w 
Sofii - omówienie wyników 
wspólnie prowadzonych prac 

NRD - Uniwersytet Techniczny 
w Dreźnie - omówienie wspól
nie prowadzonych prac 

ZSRR - Leningradzki Technolo
giczny Instytut Przemysłu 
Celulozowo-Papierniczego w 
Leningradzie - omówienie wyni
ków wspólnie prowadzonych prac 

Rok, 
okres pobytu 

(dni) 

1980 - 4 

1981 - 29 

1982 - 6 

1984 - 8 

1980 - 4 

1980 - 8 

1981 - 5+5 

1981 - 8 



Nazwisko pracownika 

dr inż. R. Rogut 

prof. dr hab. 
:i. Rutkowski 

mgr inż. K. Sipa 

dr inż. P.Stanisławczyk 

Kraj, instytucja, cel wyjazdu 

NRD - Uniwersytet Techniczny 
w Dreźnie - omówienie wyników 
wspólnie prowadzonych prac 

NRD - VEB Papierwerke Heide
nau - opiek& nad praktykan
tami - studentami.PŁ 

CSRS - Wyższa Szkoła Chemicz
no-Technologiczna w Pardubi
cach - wygłoszenie referatu 

NRD - Fabryka Rosenthal w ,, . 

Blaukenstein - udzielenie 
konsultacji 

ZSRR - Leningradzki Technolo
giczny Instytut Przemysłu 
Celulozowo-Papierniczego w 
Leningradzie - udział w se
minarium podsumo~ujęcym do-_ 
tychczasowę współpracę 

i ustalenie zakresu dalszej 
współpracy 

Bułgaria - Wyższy C~emiczno
-Technologiczny Instytut w 
Sofii --omówienie wyników 
wspólnie prowadzonego tematu 
badawczego 

Węgry - Papiripari Vallalat -
uzgodnienia dotyczęce zakupu 
laboratoryjnej maszyny papier
niczej 

ZSRR - Leningradzki Technolo
giczny Instytut Przemysłu Ce
lulozowo-Papierniczego w Le-.... 
ningradzie - staż naukowy 
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Rok 
okres pobytu 

(dni) 

1982 - 5 

1983 - 5 

1984 - 30 

1981 - 7 

1980 - 7 

1980 - 11 

1984 - 6 

1980 - 6 

1983 - 90 



120 

Nazwiesko pracownika 

doc. dr s. Stera 

doc. dr K. Stępniewski 

Kraj, instytucja, cel wyjazdu 

NRD - UniwersytPt Techniczny 
w Dreźnie - Zwiedzenie fabryk 
oraz Instytutu w Heidenau 

NRD - Wyższa Szkoła Techniczna 

w Karl-Msrx-Stadt - zapoznanie 
się z działalnością dydaktycz
ną i naukową, omówieni~ możli
wości współpracy 

USA - Institute of Papęr Che
mistry w Appleton - staż 

naukowy 

NRD - Wyższa Szkoła Techniczna 
w Karl-Mark-Stadt - udział w 
Konferencji "RationalizierJng 
in der Polygrafischen Technik" 

- Rapo 84 

Szwajcaria - Koncern von Roll 
, w.ZUrichu i Bernie - zwiedza

nie zakładów papierniczych 
i poligraficznych 

ZSRR - Moskiewski Instytut 
Poligraficzny w Moskwie -
staż naukowy 

NRD - Międzynarodowe Targi w 
Lipsku - zapoznanie się z 
ekspozycją poligraficzną 

CSRS - Wystawa Postępu Tech
nicznego i Racjonalizacji w 
Poligrafii, "Sewdruk 82" -

zapoznanie się z ekspozycją 

NRD· - Wyższa Szkoła Technicz
na w Karl-t1arx-Stadt - staż 

nAukowy 

Rok, 
okres pobytu 

( dni) 

1984 - 4 

1981 - 21 

1984 - 94 

1984 - 4 

1980 - 8 

1981 - 15 

1981 - 7 

1982 - 5 

1984 - 30 



Nazwisko pracownika 

pr~f. dr w. Surewicz 

" 

Kraj,· instytucJe_, cel. wyjazdu 
i -

NRD - ~dział w konferencji 
naukowo-technicznej w Dreźnie 
"XVI Tagung der Zellstoff und 
Papierindustrie" 

Finlandia - udział w Sympozjum 
EUCEPA nt. przyszłościowych 
metod delignifikacji; w Hel
sinkach 

NRD - Zakłady Celulozowe Ro
senthal - udzielenie konsul
tacji 

CSRS - udział w IX Międzynaro-
dowej Konferencji Celulozowo
-Papierniczej w Pardubicach 

NRD - udział w Międzynarodo
wym Sympozjum nt. podstawowych 
badań w zakresie kompleksowego 
wykorzystania drewna:, w Grill
enburgu 

1'21 

Rok, 
okres pobytu 

(dni) 

1980 - 3 

1980 - 6 

198() - 6 

1980 - 5 

1980 - 4 _ 

ZSRR - Leningrad2ki Technologi- 1980 - 11 
czny Instytut Przemysłu Celu
lozowo-Papierniczego w Lenin-
gradzie - wyjazd w ramach 
współpracy dwustronnej 

USA - Uniwersytety w Raleigh, 
N.C., Appleton, Wisc., Seattle, 
Wash; Ośrodki badawczo-rozwo
jowe przemysłu celulozowo-pa
pierniczego w Chillicothe, Ohio 
(Mead) Federal Way, Wash, 
(weyerhauser), Tuxedo Park N.Y. 
(Intern. Paper Comp.) 

NRD - Uniwersytet Techniczny w 
Dreźnie - Thar~ndt - wyjazd w 
ramach współpracy dwustronnej 

1981 - 26 

1981 - 4 
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Nazwisko pracownika 

mgr i~ż. R. Szewczyk 

Kraj, instytucja, cel wyjazdu 

Rumunia - udział w VII Międ~y
narodowym Sympozjum Chemii 
i Technologii Celulozy w Jassy 

ZSRR - Jdział w IV Międzyna
rodowym Sympozjum Krajów 
RWPG nt. podstawowych badań 
w zakresie crzewr.ict~a 

NRD - Uniwersytet Techni=zny 
w Dreźnie - Tharandt - udział 

w sesji naukowej 

Wielka Brytania - University 

of Stratkclyde - wyjazd w ra
mach współpracy z Politechni
kę Łódzkę 

Rok, 
okres pobytu 

( dni) 

191:32 - 5 

198f - 8 

1982 - 3 

1984 - 8 

Hiszpania - udział w XXI Mię- i984 - 6 
dzynarodowej Konferencji EUCEPA 
"Procesy chemiczne w celulo-
zownictwie i papiernictwie" w 
Torremolinos 

Węgry - Wyższa Szkoła Leśno

-Drzewna w Sopronie - udział 

w V Międzynarodowej Konferen• 
cji Krajów RWPG nt. podstawo
wych badań w dziedzinie drzew
nictwa 

CSRS - Politechnika w Braty
sławie - na zaproszenie 

NRD - Fabryka Papieru w Heide-
1 nau - opieka nad pr~ktykantami 

- studentami PŁ 

NRD - Uniwersytet Techniczny 
w Dreźnie - zwiedzanie fabryk 
oraz Instytutu w Heidenau 

1984 - 8 

1984 - 7 

1980 - 28 

1984 - 4 



Nazwisko pracownika .. 

mgr inż. R. Szopiński 

prof. E. S7-warcsztajn 

Kraj, instytucja, cel wyjazdu 

NRD - Uniwersytet Techniczny 

w Dreinie - zapoznanie się z 
konstrukcję i działaniem la

boratoryjnej maszyny papier

niczej 

Bułgaria - Wyższy Chemiczno

-Technologiczny Instytut w 

Sofii - wymiana doświadczeń 

w ramach wspólnie realizowa
nego tematu 

USA - dziewięć ośrodków ba- · 
dawczych i uniwersyteckich -

wygłoszenie referatów; również 

wygłoszenie referatu na Sym
pozjum w Appleton 
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Rok, 
okręs pobytu 

~ dni) 

1984 - 3 

1981 - 8 

1980 - 30 

Wielka Brytania - Sympozjum pt. 1981 - 7 
Rola badań podstawowych w pa-

piernictwie, w Cambridge - wy-

głoszenie referatu 

CSRS - udział w Sympozjum 

Eucepa pt. Recyrkulacja w p9-
piernictwie; w Pradze 

Węgry - Stowarzyszenie tech
niczne przemysłu papiernicze

go i poligrafi~znego w Buda

peszcie - odebranie honorowe
go członkowstwa 

Hiszpania - udział w XXI Mif

dzynarodowej Konferencji 

Eucepa "Procesy chemiczno w 

celul~zownictwie i papiernict

wie; w Torremolimos 

1981 - 5 

1981 - 5 

1984 - 8 
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Nazwisko pracownika 

doc. dr w.z. Tarnawski 

dr inż. T. Tyralski 

dr inż. P. Wandelt 

Kraj, instytucja, cel wyjazdu 

Węgry - Centralny Zarząd Prze
mysłu Papierniczego w Budapesz
cie - zwiedzanie nowej papierni 
w Szolnok i innych zakładów 
oraz udzielanie konsultacji 

NRD - Fabryka papieru w Heide
nau - podpisanie umowy dotyczą
cej praktyk studenckich, wi
zytacja praktyk studenckich 

ZSRR - Leningradzki Technolo
giczny Instytut Przemysłu Ce
lulozowo-Papierniczego w Le
ningradzie - omówienie i pod
pisanie planów współpracy 

Wielka Brytania - UMIST Pa-
per Science w Manchesterze -
staż naukowy 

Wielka Brytania - III Między
narodowe Sympozjum Suszarni
ctwa w Birmingham - wygłosze

nie referatu 

Austria - Uniwersytet Tech
niczny w Grazu - staż naukowy 

ZSRR - Leningradzki Technolo
giczny Instytut Przemysłu Ce
lulozowo-Papierniczego w Le
ningradzie - wyjazd w ramach 
współpracy dwustronnej 

Rumunia - udział w VII Mię

dzynarodowym Sympozjum 
Chemii i Technologii Celu
lozy w ~assy 

Rok, 
okres pobytu 

(r:ini) 

1984 - 7 

1980 - 4+4 

1980 - 11 

1981 - 22 

1982 - 8 

1982 - 59 

1981 - 10 

1982 - 5 



Nazwisko pracownika 

dr inż~ T. Zieliński 

Kraj, ,instytucja, cel wyjazdu 

NRD - Uniwersytet Techniczny 
w Dreźnie - Thar3ndt wyjazd 
w ramach współpracy dwustron
nej 

CSRS - Wyższa Szkoła Chemicz
no-Technologiczna w Pardubi
cach, ZCP w Steti - opieka nad 
praktykantami - studentami PŁ 

Francja - udział w X! Między
narodowym Kongresie Aku~tycz
nym w Paryżu - wygłoszenie 

referatu 
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Rok, 
okres pobytu 

(dni) 

1983 - 5 

1984 - 14 

1983 - 9 
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