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1. ORGANIZACJA I ROZWbJ INSTYTUTU 

1.1. Powołanie Instytutu 

Instytut zosto..l powołany w Poli technice Lódzlde·j 

w r.1970 i rozpoczął działalność z dniem 1.IX.1970 r. 

Instytut powstał z połączenia trzech jednostek: 

- Katedry Cieplnych J,faszyn Przepływowych, 

- Katedry l'omp i Silnik.ów 1iodnych, 

- Zakładu I-lechaniki Płynów. 

ICat~dra Cieplnych 1-iaszyn Przepływowych była WÓ\"1czas najlicz

niejszą osobowo jednostką i jej stan kadrowy wynosił 26 osób. 

Kierownikiem był prof'. Zlt. dr 1-/'ladyslaw Gwidlach. 

Katedra Pomp i Silników Wodnych -liczy.la 6 osób wraz z jej 

kierownikiem prof'.nadzw.dr Stnnisławem Kuczewskim. 

Zak.lad Mechanik.i Płynów /wchodzący w skład Katedry ł-Iechaniki 

Oe;ólnej/ liczył 5 osób wraz z kierownikiem prof'.nadzw.clr Zdzisło.

ltem Orzechowskim. 

1.2. Struktura or~anizacyjna 

Strukturę organizacyjną Instytutu l'I roku 1980 ilustru

je schemat przedstawiony na rys.1. Od 1970 r. nie ulec.la ona is

totnym zmianom. 

Kierownictwo Il.IP PL stanowią: 

- dyrektor - prof'.dr inż. Wł. Gundlach /1970-80/, 

- z-ca dyrektora d/s naukowo-badawczych - prof.zw.dr inż.St.Kuczew-

ski /1970-80/, 

- z-ca dyrektora d/s dydaktyczno-wychowawczych - doc.dr inż.J.Ryd

lewicz /1970-77/, doc.dr hab.inż.J~Krysi11.ski /1978-80/, 

- z-ca dyrektora d/s administracyjnych - mgr inż.J.Prywer /1976-80/. 

Oreanem doradczym Dyrektora jest Kolegium, w którego skład. 

,rnllodzą: członkowie dyrekcji, przedstawici~l organizacji partyjnej 

oraz przedstawiciel organizacji związlcowej. 

Organizację partyjną PZPR reprezentowali: doc.c:lr inż. Karol 

Ilausman /1970-74/, dr inż.Paweł Wiewiórski /1974-79/, dr inż.Ja

celc Lebrecht /1979-80/. 
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Organizację związkową ZNP reprezentowali: doc.dr hab.inż. 

Jan Krysiński /1970-78/, inź. Krystyna Napiórkowska /1978-79/, 

dr inż. Andrzej Błaszczyk /1979-80/. Od pai<lziernika 1980 r. 

w skł.ad I(olec;ium wchodzą trzy osoby reprezentujące poszczecólne 

grupy pracowni,ków Instytutu/prof'. dr hab. inż. Zbyszlco Kazimiersl;:i: 

mc;r Anna Dzivcioł, Iloman Kwaśniak/ wybrl;Ule na ocólnym zebraniu 

pracowników, 

1 • 3. Stan kadrowy 

Na przestrzeni 10-J.etniej dzia.łalnoi;ci Instytutu 

znacznie wzrosł.a liczba nauczyciel.i akademickich: z 17 do 28. 

Podwoiła sic; liczba pracowników etatowych Ins'tytutu w okresie 

31 .XII. 70 - 31 .:ar. 80 z l~5 do 91 osób. 1f stosunku do .'.ltanu w chwi

li h10rzen:i.a instytutu 1. IX. 70 wzrost t-en jest okol.o 2, 5 krotny 

/z 37 do 91 o:ib/. 

StrU:!cturę i tendencjo wzrostowe kadry osobot11cj Instytutu 

przedstawia tabela 1. 

1 .I~. Pracownicy instytutu 

Imienny lllykaz pracownilców naszeco Instytutu /we; sta

nu na 31 .XII.1980r./ podany jest '" układzie jak l"I ;tabeli 1 z zaz

naczeniem komórki podstawowej lol;:alizacji we oznaczef1 podanych 

na rys.1. 

i'! oddzielnym wykaz:Le ,.,ymienione są również osoby, 1dóre w la

tach 1970-80 były zatrudnione w D•1P l'L, a obecnie już nie są pra

coi·mikami naszoco instytutu /pw1kt 1. 4. G./. 



Stan kadrowy D!P PL 

. 
Liczba osób na 

1970 1971 1972 197.'.3 1974 

A. Nauczyciele akademiccy 

- prof'esorowie .'.3 .'.3 .'.3 .'.3 .'.3 
- docenci 2 2 5 5 6 
- st.wykładowcy 1 1 1 1 1 
- adiunkci J 4 4 4 4 
- st.asystenci 

asystenci,stażyśoi 8 8 6 8 14 
Razem nauczycie1e 17 18 19 21 27 akademiccy 

B. Pracownicy in~ynieryj- ' no-techniczni 
- doktorzy nauk - - - - -
- mgr inż. i inż. 8 8 1 .'.3 1 1 15 
- technicy 5 7 12 11 12 
- prac.obsł.~echn. 10 9 11 11 1~ 

Razem pracolll'n.icy 23 24 .'.36 .'.33 .'.39 inż.-techn. 

c. Pracownicy administra- 4 4 6 6 7 cyjni 

D. Bibliotekarze 1 1 1 .1 2 

Razem pracownicy etatowi 45 47 62 62 75 

E. Pracownicy de1egowani - - -do HIP PL - -

Tabela 1 

dzi~ń '.31 .XII. 

1975 1976 ~977 1978 

.'.3 .'.3 .'.3 .'.3 
6 6 6 6 
1 1 1 -
5 6 6 9 

1 .'.3 12 , 12 10 

28 28 28 28 

2 1 1 2 
21 20 24 22 
15 13 13 11 
1 t~ 15 16 16 

52 49 54 51 

8 8 8 8' 

2 1 1 1 

90 86 91 88 

- - - 2 

1979 

.'.3 
6 
-
9 

10 

28 

2 
24 
15 
1.'.3 

54 

8 

1 

91 

4 

~980 

.'.3 
6 
-
9 

10 

28 

2 
21 
17 
15 

55 

8 

1 

92 

6 

I 

o, 
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1.4.1. No.nczyci ele akademiccy 

I. Profe::ioro1-1ie Zl1yczajni 

1 • dr in~. 

2. dr in:~. 

J. dr inż . 

W!.adysł.aw Gllllcllach 

S taniGlnw Kuczewski 

Zclzi s.ł.a1·1 Orzecl10l·/ ski 

LI. I'ro:fc sorOlJic no.dZ111yczajni 

4. dr hub. '-nż . ZbynŻko Kazimierski 

5. <.lr h ab. inż • Jo.n ICry sii'iski 

III. ,)ocen.c i - - - - - -
G. dr inż. 

7. dr inż. 
,, 

dr i11ż. '-'• 

(l .., . dr inż. 

• IV. 1\. cli wi:.: c:.. 
- - - -

1 o. d r inż . 

11 . dr :!.11~ • 

12, dr illŻ. 

1 J. dr i .:1~~ ; • 

14. clr .-.. J J... _, . 

1 5 . dr :.".:·1~~ • 

1 C. clr i:1.ż . 

17 . ,11 .. :i.:i:6 . 

1 " u . c: r iil ~ . 

1 s . J.. [ .'1~ i11ż . 

21 • r ~i:_; :i.... _;_;. '.':...: • . 

2 2 • t: , .:_: ::..' :u .:..~ ; • 

2 J. 1.:L..:r i 11~~ . 

r:arol Hausma.., 

Jerzy Poroclmicki 

llyszard Przybylski 

Janusz lłydletJicz 

Ari<.~rzc:l Bł.aszczy:: 

Le ch :SrzeS:~i 

Jan CiCi.).luclla 

.. -ojciec:, ;)i_: ożdż 

,;acc:: Lcorecht 

-.'.::-. o clz i u ie r ::::; :Inuszczal, 

S.ł.m·101; :ir \ii e czorlcOlisl~i 

:-; tcf'an .:J~biec 

Jerzy Ki ork us 

-.: oj c :i.c c i1 :-::J.onmJ:'. .cz 

;~tcf'ru1 ]lajtlect:.i , 

ZN"-1-1 

ZN-Pll 

Z1J-UP 

ZN-ŁP 

ZN-ŁP 

ZN-SP 

ZJ°'I-TC 

z:r-PT 
ZN-PII 

ZH-PII 

Zl~-ŁP 

Zł-I-UP 

ZN- M 

ZlJ-PH 

/" .··· - .. 
~J J. ·, - .i. 



,.. ·' , .... u. 1.1c;r l:nż. 

27. ner i~ż. 

2" o. nt;r .lnż. 

~9. ,;r .i .tlŻ. 

1C>. · ,1r :i11,·~ • 

Il. 1:1t;r 111:r":. 

- - -
'.JL ,::c;r in::::. 

:32. IJi.',T Jn~. 

'.JJ~ .in:-::. 

Jh. 1:,c;1~ ln:!1. 

.'.35. ;::r.'r ill~~. 

36. 1.1r:1„ Jnż. 

37. r.ic;r .inż. 
I 

jS. r,r;r 111~:. 

39. 1:t{~'l.""' :.i.UŻ. 

!io. r.1cr .1.:n:~ •. 

h1 • 1:1cr :t11_~~ • 

)i2. rc:r :l11:·~. 

liJ. i11:.'..;~ 

!! 'i. :i.n;:,,• 

,~ :5. i,u·.-,. 
I ,· _,_ t_ł. ;:1c;1". 111ż. , .... 
'I • l-4"~:r· in~. 

hs·; r:c;r :i,.a~:~ •. 

:!·9 .. r:t:r l11ż. 
' 

~o. r.:.::r . .i.::.1ż. 

.31 . 1:1i:.;r 111:~. 
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l:ojcicch Po1nkoti sl~i 
~ 

:J1toni .rflOlny 

Jc~y ::; tani szcu s1:i 

:~ntlrzej Potapczy!~ 

,Jru\t1SZ '.i.'ro jnars!d 

i :i.1'1~~. 

.\1u1a :Jzirc:l.ól 

::1odz:i.1:dorz Gnzic!ci 

Jacek Gibk:i 

Palie! Ilanausek ,.. 
Grzecorz Kowa1et1ski 

Zbicniow Itu,cha.rck 

~bi{;nietf I~ozane.cki 
' 

-~:~4t\d)"Sltl.ll I~ryllo,:1:i.cz 

~torm.n !,a1inous1~i 

~\.nc!rzoj i>loszajski 

Jnco;: :!.\:kala 

:lonan ..... Pnucuink 

~..:.'nt:.lOtl~Z UachJlewicz 
I 

1\lJ<lr~~c j ~::;i.-1CJ;: 

: :tli.;Oili.ttSZ ~tnra1:.i 

:.1io·~1-- 'l)" szl;.i ~::n·1 i cz 

~.'ąc.:;:au 'l .. ~/111:s~~i 

~:o.;9.1.cch · 1'oL~czy1~ 

'f~(lC~l!J:: ':"~'ucl101 s1~i 

;:al denar 
... 'I • 

••Y,600.r::1 

>~1--~y :3źt-of Ziol.c:nm-1 

:z~.r-M~~ 
Z:N-::iP 
•-r,T l ... ..,~ 
!;'-··-~·Jl 

Z}i-41~ 

ZN"~ 

ZN-ł'. 

L 

r~ 
ZX-'.l'C 

L 

n 
ZI~-f.J> 

ZlJ-r:>P 

Zi1-I.! 

ZN-TC 

Zll'-PIT 

ZN-SP 

L 

L 

L 

ZN-'l'C, 

.L 

z~,J-I' .. I' 

:~i~-M 
,.,. ... T c~n 
.i..JJ:v-.,_,.i. 

z1r-s:, 



IIl. Teclmicy 

- - - -· 
52, Barbara 

53. Alojzy 

5Ii. Andrzej 

55. Karol 

'56. Sł.m'lor.1ir . 

57. I~azir.liorz 

58. GrzeGorz 

59. Ireneusz 

Go. Dogusl.aw 

61. Zye;mW1t 

62. Jadwiga 

63. li:.i..rosł.aw 

64. Antoni 

65. Lech 

6'6. P,iotr 

6i. Jan 

68. Iliroslnl'i 
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Bieńkowska 

Cial.kows1d 

Daniel 

Frątczalc 

Gcnerowicz 

ITyc 

Jabło1iski 

K<_1pczyński 

l(owalik 

Kunikowski 

1 !i,.chnicka 

t.:iazca 

Pie tr.olll sld 

Huchilel'licz 

s:~rzy:rislti 

::esoiowsld 

Zi::llli cld 
I 

IV. Pracownicy obsluci tecłmicznej 

69. 1TeroniJca 

70. Janusz 

71 • Janusż' 

72. noman 

73. Grzee;orz 

74. Andrzej 

75. ilaldemar 

76. Józef' 

77. Marek 

78. Jun 

79 • A.ndrzc j 

Go • .Sabina 

81. Urszula 

82. Jan· 

s3.·Jan 

Dlo.szczyk 

Czarnecki 

-'Grzybowski 

H:l·m::'.,nialc 

Krawczyk 

ł!arczyk 

Niewiedziel sl.:i 

Pie:~un 

Uychtcr 

Strzeloolci 

Salacii1sld 

_[3imek 

~-1 i cle r ska 

Uójcik 

1!ojtalak 

ZW-LP 

L 

D 

B 

ZN-H 

ZN-H 
ZN-PH 

L 

B 

1! 

ZN-SP 

ZlJ-P'!"' 

D 

zn-PJI 
L 

Z!l-PI1 

L 

Il 

L 

1; 

L 

" ., 
,r ,, 

1; 

L 

D 

D 

L 
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1.4.3. Pracowni.cy admin.iatraoyJni 

84. ,Jll:tbieta Andrzejczak ~,. Lucyna Ba~aka 
86. W:les.lawa B101ą_berę 

87. Romana Marchviliaka 
88. ileksandra Nowakowska 

89. Krystyna Pave.ł.czyk 

90. mgr inż. Jerzy Pt'1Ver 

91. Maria Serwa 

1.4.4. Bib1iotekarze 

Hal.ina 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

1.4.5. Pracownicy de1egovani do pracy w DłP PL 

1. Tomasz 

2. Marcin 

3. Andrzej 

4. Janina 

5. Zbigniew 

6. Wojciech 

Gaszewski 

Gim<Uach 

Jankowski 

Ko.laczyk 

Paś 

Skrzypek 

lllgr inż. 

Il?~ im:. 

MIS%' 

mgr inż. 

mgr inż. 

ZN-SP 
ZN~ 
'W 

ZN-M 
ZN-SP 
ZN-SP 

1.4.6. Wykaz osób zatrudnionych w I.MP PL w 1atach 1970-1979r. 
które aktual.nie nie są, pracownikami naszego instytutu 

1 •. Lech Adamiak 

2. Jerzy Angierman /emerytura/ 

3. Maria Arndt /emerytura/ 

4. Zdzi. Śłalta .Bańkow sl~a 

5. Pat1eł Ba1.1kowski mgr inż. 

G. Karol Beta inż. 
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7. Kazimierz 9zajkowaki 

8. Jan Duda mgr in:2:. 

9. Bol.es.law .. Durski mgr inż. 

10. Grzegorz Ewich mgr inż. 

11. Bartłomiej Fadiejew 

12. Irena F1awian 

13. Genowei'a Gra.łka /em~rytura/ 

14. tl5:rcniew "Hartmanow ski 

15. Jul.iusz Jankowsld 

10. Krzysztof' Jarzeclci dr inż. 

17. Janusz Jewtuchowicz mgr inż. 

18. ł{alaorzata Kal.eta 

19. Andrz_ej Kępczyński-

20. Ma.rek Ko.lodziejozak /zas.s.lużba wojskowa/ 

21. ZbiGTI.iew Kołodziejczyk 

22. Janina Kołaczyk mgr inż. 2,~ Tadeusz Krawczyk 

24. Janusz Krajewski mg:r irut. 

2.5. Zot'ia Kracińska 

26. Ewa Król. 

27. Urszul.a Lisowska /ur1op bezpl../ 

28. Izydor Le1 

29. Danuta l~tuszak 

30. Anna Uazurek mgr inż. 

31. Antoni :t-lichal.ak nigr in:2:. 

32. Irena Mikinką 

33. Zof'ia !•Iiko.lo.Jczyk / ente rytura/ 

34. Krystyna Napiórkowska inż. 

3.5. Janusz- Oleski inż. 

36- sto.ni sl.aw Pawl.owskl. mer inż. 

:n. Anna paohul.ska 

3S. , Ll'1adysław Pel.~ rnc..T in~ . 

39. ·Arkndiusz . Pilarski 

zm. \łlnclysła.wa Piotrowska 

td. Józe;C Pilisze1c /emerytura/ 

42. Wics.łaua Pytl;o 

hJ. Andrzej Ilosochncld 
li}:.. Do:.'~eno. Gapi1iska 

Ji.5. Ireno. Sobór 
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46. Arma Skowro{w!~n 

47. Jer'zy Struski 
4n u. Leon ::;zypow oki /ełllerytura/ 

49. I~sz'tof Toma.szew ski. 

50. \!ojciech Talar 
/ 

51. Jad,dc-a. Za~bska 

14'5. Ilaizn materialna 

U chldli po't10.lania Instytutu t:PEY' l:ączące Si<J jednostki 

dysponowały na.strpującymi pooies'zczeniarni: 

I.'.atetlra Ciep1nyc;:h Enszyi1. Przep.ly,1owych udelci.la sio w Pa,ci ... 

l ona.o "l3" 1fydzia.lu Necluriiiczneeo i w budynku Laboi:-atoriur.i Prze-
2 p.ly,1u Gazó·w - razem 1 • 067 m • 

l(ateclra Pomp i Silnil~ów 1[odnych posiada.la li89 m2 powierzclmi 

w starym budynku szedówym 1/ydzia.lu Uechanicznee;o. 

Zakład Hechan:iki Płynó,., - f 11 m2 novy e;mach 1/ydzia.łu J.iecha• 

niemego pawi1on ".A". 
Łączna powiorzclmia wynosi.la 1 .647 

Obecnie Instytut posiada pomieszczenia: 

- w pawilQllie 12Il przy u1.Gdai1skiej 155 

2 
m • 

- w pawilonie 32 

w pawi1onie 34 

przy ul.ll§1czańskiej 219 

przy ul:0 Wó1czańskiej 219 
- l'l pawilonie 5 przy ul.Gdauskiej 155 

co wynosi 

2 726,7 m 

'598 r.i2· 
1. 349 · m 2 

489 ,u2 
-----------------2 3.162,7 m 

Przyrost ten po,.,stal, w latach 1976/77 w związku z przeniesie

niGUl Laboratoriwu Przepływu GazóW z terenu przy ul.Gdańsldęj 15~ 
na u1. M.6J..czai1sk~ 21 9. 

Szozecó.lowo baz~ materialną Instytutu charakteryzują dane 

podane w tabeli· ~. 



Tabela 2 

Baza mat'erialna Instytutu' Maszyn Przepł}"Wo,1ych Pł. • 

-
Stan pos:J.aciania 

°llyszcze(;·6lnienio 
1971 1972 1973 1974 1973 1976 1977,I' 19?8 1979 1980 

. ,' 

' 
Pow ierzchuia użyt- 1 .647 1. 630 1. 680 1. 63.0 1. 680 2 •. 37.3, . J. 162 J.162 3,.1ó2 '.).162 kowa budynlc.6\1 · ł 

~ .· 
i/ ,Jl 

Oc;ólna ,11arto~ć ,, .I 
środków t.rwa.lych 6.532 7.090 7.600 8.345 9.327 10.553 11.131 12.215 12.510 tJ.550 
·w tys.zł 

,, ,, 
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Wed.!.uc. stnm_.i na. 31.X:t:r; 1980 r„ ma:j~teJ; Instytutu ,., pos~

cólnych c-rupach 't,ynosił : 

t:IQ.szyny i u~dzenia teclmiczne 

-maszyny biurowe i maten:.;,.tyczno 

iiJ,won tarz szlcol.fiy 

odzie:!\ i bielizna 

im·1cnta.rz biurówy i cospodarczy 

- ·w\'3l'IUQtrznc -~;roclid tran.sportu 

- · maszyny i urzr:,<lzcnia o cenie jednostl;'.o-

wej pQni:t:cj 10.000 zł . 
przocbnioty nie zaliczane tlo {;rod!;;ó:w 

tnmłych 

1 • G. Bibl i.o teko. 

-.. 

8'.53ó. )0[1 

729~50C 
59~::?5~ 

1. ·: 2ó .• 9o4 . ' 
1·i~Qbo 

Dihli.otcl;:n Ins:tytutu r:a::;zyn !lrzcplyuowych r,o't1stał.a na 

bazio k::ii,;.:c-ozbioru r~atod.ry Cieplnych liaszy1.1. Przopl.y't'lollycll /5.605 
,101. ... rlru!cÓl; Z\'IO.rtych j_ 1 ~lióli ,.,ol. llru!;:Ó'tl c:tąc;lyc!i/, do I~tó1~0{1'0 

dolrlczone zo::;ta..ly ksit.icozhiory I(ateclry Pomp -i Silni!.có,-, ~lodnych 

/ó1'.3 1·101./ oraz ~al:.lo.du 1'.ccllcutiki Płynó,.,.//J5'.3 uol./. 

Stan liczbowy b:i.b1ioteld n:ri PL obrazuje tabela 3. 

Liczba croruadzo11ych bicżtłCO tytu.łÓ\-1 czasopism wynosi 1 oh, w tyr„ 

l-i7 zacranicznych. 

Bih1ioteka {.'Tomadzi także następujące zbiory specjalne: 

- prace nauI,olfo-bau.::.11czc wykonane l'I Il-iP 

prace doktor s:de i habil. i tacy jne lfYkonanc t-1 II 1D 
pro.ce dyplomowe wyl.:onano w IJ.il? 

prace przcJ:'.;cio~.ło 1-1ykonane W n_;r, 
J;ataloci i prospekty 

- teez!d zestaWÓ'\'I tematycznych za'\lie:rają~e-1:m.teriały 

biblioc;ra:(_'icznc 

obce pro.ce tloktorskic i habilitacyjne. 



111,Boteka Gl6uma P.L 

Tabela '3 

Zbiory - stan. liczbowy w wohu:tinach 1976-1g80 

. 
Rc•l:::aj z,Jior6w ,,Stan na clzie1:. Przybyło Ubyło Stan na dzieu Przybyło Ubyło Stan na clzier 

.'.)t.XII.1970 lf latt?.ch ~1 '"}T..iltu 31.;ar. 1975 ~ latach l-1 wyni!.:u 31 ~;ar.19Go 
1971-75 selekcji 1976-89 selol;:cji 

•. 

WYDA.WNIC'«J\ł A. 

- z,·1artę 6.831 IS44 166 7.509 682 509 7.682 

-· c:l,,;,/:' . .c'..e 1.464 631 - ~.09.5 212 - 2.307 

r El z e m 8.29.5 1.475 166 9. 60Lł 394 509 9.989 
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2. D2ULALNOŚĆ DYDA.Ki.'YCZNA 

Inśtytut :i:>roua„lzi ząj,~,cia. <1ycl~..:tycz11c na studiach 
•• #~ __ - , 

L~ac;istorsl~id1 orne aa \l:1.oczorowyc~:1. ::.. :::uocznych zn~1oclo11y.ch, 

opcójaluo~ J: ::i-;•:;tc1a7 ,I•,aszy::1y i Urzą~l::;cc:1io. i!.'nerc;ctyczao. 

1" rw.;ach te,j s:_Jec.:jaJ.no:·.c:t stuclenc:i. są k.::;::ta.lceni w trzecl1 ::;p~ali

zncjach: C:1:opluc :;o.ozyi1y Przeplywouo, Lę.:Jz7ny i Urząd2:0~1::.-a Ilydra\.t..;· 

lj.czno oru.z Cieplne !:a.szyny 'l'ło:;:ot·~o. !:;tu!lenci ostatn:i.oj o:;,>ocjali

za.cj:i. fly;:>lono'ttnni są u Instytncio !;ojazdów. 

iO ro!:u aJ.~a<.l. 1975/?u ,., Inotytucic r11a.szyn Przepływowych opr6c~ 

'rł/l·I 1"0tlzajó,-i. otudiów pr.o,md~~ne były rówhie:t stt1dia uz;Lc1me Żauodo-
. . . ~ . - - ~ 

ue .• S~>ecja.1~100:6 posiallalu nam,;_, 11l~aszyny :L Urządzenia Enorcetyciz~e'! 

:: joj ranach !:s::tnl.cono stuą..entó" li dwóch c1)ecja1:i.zo.cjac1.i: Cieplni!!' 

liasz-:r,-1y ;.'1-~o:1.lyl1owe i Cieplno Vie.szyny T.łokolH~. 

:; ootntnich 1 O latach 1iczby absolue11tó~, otud~.ó,i pr~wadzonych 

t; · Instytncie i.;aszyn I'rze::_J.ł:ywowych z.ostawi0116 u tabeli h /~1Az ausol..i 

uen±ó11 s::.)ecjalizacji Ciep1nc Maszyny T.łol::owc/. 
'l'ót1atyka prac dyplomo11ych ~iązo siQ, z 1'ecuiy z lderun?:eu:1i p~ad 

naw~owo-1.>aclaliczych prowadzonych przez poszczecólne zespoły- na~;;ow.e 

Il~stytutu. 

A:Jsol·uonci„spocjalizacji Cieplne !~aszyny I'rze·p.lywowe oraz Ma.szyn~r. 

i Urr~dzenia Jlydrau1i:czne posiadają. p'.l;'zycoto,nmio - szczes-ól.owe 

tł .z;a.kresie l::onstrUl~cJi, eksploatacji i baclau tu1"'bin parowych, silni"'." 

:.:&.1 trul>ospo.J.inolłych, 1:1iI..:1"'oturbin i ,lożys!~ gazowych, spX"9żarek; 

po1:,p I u!tladÓlł hydraulicznych oraz ul:.ła<lÓW '::I.U tor.ta tycznej :i.'O[;'tU8.C Ji 
procesów· ęnorc~tyoznych. 

Dz:i.a.łalność dydaktyczna Instytutu obejmuje również prowadza

. nie wyk.ładów. ćwiczeń, labo,rę. toriów z <lziedziny uechani1::L pły1161', 

·.i 1:1nsZ)'ll'przep.ł-ywowyc~1. dla studentów studi-ó,-1 maciDterskich j_ ihży~ 
. # . . 

n:i.erskich Uy1zia.łu Duclo)inictwa Lądowe co '.lraZ . Studiów Po<lyp1_oinowycl 

z clz:l.edzi11.y chloclnictwa i inzynierii kor..iw1alnej, a ta.J.c~.e studiów 

401-:torancldch dziennych i dla pracu.incvch. 



Tabela 4 

Liczba'. absol·wentów stucl.lÓ'w prowadzonych w IMP PL 

Rok akademicki Razem nod::!aje • 
studiów 70/71 71/72 72/?'J 73/74 74/75 75/?ó 7.6/77 77/73 78/79 79/80 

Dzienne 12 1~ 17 1 L~ 10 10 n 19 2„ 1G 1 L~S mgr u ., 

' 
Dzienne .zalY. - - ' l~ 6 5 2 5 1 1 - 24 .... 

\O 

Wiecz.zaw. 3 9 1 l~ 10 (I. 17 7 7 12 1S 105 I 

/ I 

Zaoczne za,~. 10 6 1 8 6 3 .5 5 7 14 70 

nazei11 30 30 J6 38 29 37 2.5 32 l~5 45 )47 
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2.2. Vyposażenie laboratoriów dydaktycznych 

Instytut prowadzi aktualnie zajęcia laboratoryjno 

w ramach czterech przedmiotów. 

w' minionym dziesięcioleciu zbudo,1ano od podstaw lub całkowi

cie przebudowano i zn:odernizo,.,ano oę;ółew ·3a stoisk przeznaczonych. 

do zajęć dydaktycznych ze studentami w podanych ponizej laborato

riach. 

2.2.1. Laboratorium Mechaniki P.lyn6w 

W laborat-0riuin tym znajdują się następujące stoiska: 

1 • RównowaE:,"El wzt;lędna cieczy ,., naczyniu wirują.cym wokół osi 

pionowej 

2. Reakcja hydrodynamiczna 

J. Krytyczna liczba Reynoldsa 

4. Uozk.lad prędkości w kanale podczas ruchu turbu1entneg" 

.5. PoddźwięI,owa struga swobodna 

6. Straty tarcia 

7. Straty miejscowe 

l:S. Wizualizacja opl.ywu ciał. w kanale wodnym i tuneliku dymnym 

9. Opl.yw pro:fi1u, sił.a nośna 

10. 1lspółczynnild wyp.lywu cieczy 

11. Pomiar ·strwnienia· masy cieczy 

12 • .Jyf'uzor poddźwiękowy - warstwa przybcienna 

1 J. Pomiar strumienia 111asy gazu 

14. Zjawiska :falowe w rurze uderzeniowej 

15. nadanie rozpylaczy wiro,tych 

Hi. Ret,ulacJa pompy promieniolfej 

lf warsztacie· Dil' wykonano r6wnież stoiska 'il.a Laboratorium Mechani

ki Płynów w :filii PL w Bielsku-Dial.ej. 

2.2.2. Laboratoriwn hetroloe;ii Tecłu1:i.cznej 

~: laboratorium tym znajdują się następujące stoiska: 

· 1. m~ł.ady pomiarolte cz. I. Przetwornilci poJt!iaro\'le 

2. u-:.dady pomiarowe cz.II. Przetworniki sygnał.u 

J. Ule.lady po,aiarowe cz.IIl. \ll.asnoiici dynamiczne systemów ponJiaro-
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4 •. Niepewn:otci pom:l.a:t:'\l cz.I. Niepewnośe metody, niepeunolci przy

padkowe 

5. :aepe,molc:i. po;·!ia:ru cz.II. Iclentyf'ilcacja niepe,1noóci <Systema-

tycznej 

6, StrateG:i.a pox:;ia.ru i ocena niepewnolci po1::iaru 

7. Pomiar z za!-:.i óccul.ani. l:-'i1 trac ja sy(.nal.Ól'I 

ó. Uetodyka oprncmrn .. :.1:i.a uyni~ów po1;:iaru i przetwarzania :!..ni'orr.:acji 

u o::.:.iraco'tla.niu 't·ryn:;_":Ó't'I potaiaru 

2.2.J. Lo::.)orntcriur1 Autor:1at-yi~i Procesóu Enere,eotycznych 

} 1Jaroratoriur:; tyr.: znajdują sIQ na.:::t,;:mjące sto:l.s:ca..: 

1 • I>new:ia tyczny :.:-rze t,·,o i--riik przcpl )-.1u 

:i • . !>nęUJ::atyczny przct.·rnrn:iJ-c teni.)cratury 

) •. :111em.,ntyc~1a stacja retlt.tl:c7jno-znsilaję,ce. 

li. 11ectt1n tor hydrauliczny z rurI~ strumj.cniour~ /zbudo.1nny ,., CJ.a> 

przebudowany ,., Il-il'/ 

5. P11et.u;,atyczny 1Jr~-:etuorui..:; ::n\Jclk.o:.'. ci ;:,1,tówe.j 

6 • .Pnaw!iatyczny ukl.a(.1 reGuJ.a.cji to.:.!perntu;.~;, p:i.eca 

7. Puouiao. tyez:1:· rcl,'ul.a tor propoi-.c j_onnJ.11.o-ró::;1~icz: :ujr:-~cy 

;; J.a.lJorn-tor:Lw.1 tyi::i ~=a1aJi:t1j~ ::.i•.? :iuzt:::}t.1J,::cc ::;to\:;:::e ... : 

1 ~ l'c1;.::i.c:.r c:t::ni011 ter·pera tur i prf,dl~o:' c:t ,I ust.::.lon:'1:: :i. z1;::i.c1.ur;,:: 

~., czas:Lo przepl.ywic 

2. Pouiar 'ozyb:~ozi:.:~.e1111yc!1 prfctco{ci [:,C.zu - tc1.,::of.u1.n:.:01:;c-tr 

3. l'ouia.ry :rotoopt:ycznc - f'otoc:raf':i.a :i. w:i.zun1i~acja ora::; :~ru·:01~" 

do zdj«?Ć szyb~dcli 

li. 1.~ot1ia1"') ... , ł.1ąl.t' .. su i <lincnosty·!:.n r,1c'to(1.t~ olc:_~t1~or-.. ~:ttnt-:rc~1.c-.:, 

·.5, Poi:!iar sztyu1101Jc:l. sta tycz11oco .lożys:;:t.. ;1o·t-1ict1·z110GO 

·j· ·l'or.,inr rozJ~.!ntlt1 ci!.'11.io11~a. li sta.tycz11:ri _ ł.o~ys~:u 1_,0~1:c t:,~11:.~ -

7. :'l:,va.::unie ·uirn.::.::ó~J w lo:'.:ys~~acjl ·u2::im1ych i::as:~::-~1:-· 

J. Badru-1io cz:.}f;too_:c2_ llrcffi.:. ,11.n~:u~.!"c;, . .!.01Jatp ... ;. 

9. lJon:l.aJ1 r~ocy i_ :;:,:t"n'\1110:·:ci. zł.o:2.;oncj 1:·.nn~:.r:.:::-- !.,i .. :::.":C~)2._:,,..,0"!·1c.:: 

opali,.1.owo. 



- 22 -

11 • Dadania stopnia sprQżtt~l:.i z !dcrol-micą w1oto1'1ą 

12. Badania stopnia osio,1oj turbiny modclouej 

2.). Zbiory materiałów do wyk.latlów i tablic oraz okspono.tótł 

dydaktycznych 

2.).1. Matoria.ły pomocni.cze do wykl.adów rozdawane stu<;len

tow 

X--}'stmki drukowane, 

- materiały_ i nomogramy do obliczeu w postaci clrul„owanych 

zeszytów, 

szczegółowe 1...onspelcty wvkł.a.dów /kserol::.op:i:e ~l::.opisów lub 

i'ol.iocramów/, 

slcrypty do wylc.ład6tt drul:.01tane teclmiką ksero-of' setową 

,., zeszytach. 

2.3.2. Naterial.v pomocnicze cUo. uyk.ladowc6w 

zbiory prze:.:;roczy / diapozytywy w rack.ach 5x5 cm/, 

f'o1ioeramy. do rzutopi'śu /ryso,.,ro1e na f'ol.ii lub roprodukc je - ,, 
f'otograf'iczne i kserotec.hniczne na odwrocie f'olii/, _ 

f';ilrt1y dydaktyczne 

2.).3. Tab1lce dydaktyczne 

Tablice te wnioszczone są na korytarzach 

cztilci pawilonu "D" zajmowancco przez Instytut. 

;! okresie ostatnich 10 lat wy1conano w Instytucie ot„o.lo 

90 plansz dyda!dycz11ycll. rro.teria.l.y do plansz przycotowy\-mne są 

przez pracownikót1 Titl' oraz przez studentów t1 nu:ia.oll c.lzialnlno(ci 

Ko.la ?Iau!.::.owec;o :2,'I.lercc tyl:.óY. 

Terno. tycznie plansze r.10:.;ua podziel i.ć na: 

1. przcdsta:wio.jące cłóune t-1ynild prac 110.t.tl;:ot'ło.,.baclauczych pro,1a.:' 

dzonych w Instytucie, 
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2. obrazujące roZliÓj L,sty~utu i działalność Kol.a }..'nerbetykó,1, 

3. plansze bezpolrednio uylcorzyst)~ane w dycla.l~tyce, 

4. plansze inf'onaa,cyjnc, przcdśtawiające najnows:;:;e osi~euięcia 

techniki, 
' 5. f'ot..9crar,1y waszyn i urząclzeu onercctycz... .. ycll oraz aparatur:,· 

-po1r1inrowe;- · 

2 • 3. 4. ~k sp ona ty dydal;: tyczne 

·t; ·wiszących ~ablotach ur.,ieszczone zonta.ły · e ::.c

pońa~y obrazujące lopa1;1d ma'szyn u~rn:Ucowycl1 · ;,., :~orytarzn na · II 

piętrze buclynl~u "D"/. 
l1 trz~ch witrynach no. parterze bud-:,'llJ:.u "B" · w:::ioszczono e :~~1.>ono.-;;y 

dotyc·zące: 

... : turbin parowych t:1al.ych ,;;ocy t"l::;iowyc:1 :i. pro1:deni 011ych, _.,_ . 

sinD.-.ów turbospalinowych lotnic~:rch sprc;~;nrc:: pron:'.cn::.·0~·1ycl1, 

silnika turbospalinm'let;o _CEl~ 501 i . jeGo sto::.::;_::m ba<lr-.ucr:ci::.;o. 

2.4. Stucl:i.un Podyp1oi:oue 

Stucl:L1.u:1 i'odyp101:.:o,·10 z z2.:: rcsn Lam~yu l Ur:.~c:/.:::01~ 

Przepływowych został.o ut·'l'lorzone li rru;:ach ":;y c.'izia.h1 : ·c<':•.ti.alc::::20.:;o · 

I'oli tecluu.1~i :;-,óc1=Ide.i na r:.:ócy zarząclzcnia 1::Lnistrn O: uiaty ,i. !'.;~:·~ol

nictwa ~'!'yższeeo z dnia 9 Grudnia 1971 r. /m· :..tl'-1-':ol;:;/111/71/ -

· przy fus~ytucic ~i(iszyn Przep.ły-.1owych . 

~,tL1cli_Lm1 zorccnizo,'la.11.0 w :formie duusc1.,cstral11ycI! sttrc7.::_..:,~: :.;;:,.oc:::;-

·.nych przcmicl:::;io..-ie jest cU.a nb::;01\1catów ,-1y-.::szycl1 s c::::67' ·:;::.c~.:.:1.i.c:::;n:"c: ~ 

/r:iaciotróu i1~ynier,:m i in;ynierÓl'I/, l...tór;: - ~-1 h,10,{ <1z:.c.7: o. 1 .; w :, c :'. 

zaj1.mją się p1.·oulci:m1:...i 1::n.::;zyn i urz::;,~l.2011 pr:::;c::;.l7wo,1-:,·c:;;1 ::.:,:..· .'.,;,:;. ,c-

·w enorcetyce, lo ·;;n:Lc-tilie, liy't11órninc~, s::_Jr<.:izo.rc~.:., z,on., ::. ,,c~: ·:;-;/lc.to

rów jr-.:~ ró,,n:lc:8 u autoMatyoe, 1;;etroloc:Li, pr~_c : ,:: :. lc c :):..·~~·.J:!. nr~:o-;1yr · , 

1:>rzCLl}'"~lo c~1en icz11.;'1·! :.;,. i1U1.}-c:~, l~tórzy· r>1~(:;.i.t~ ~s:,- s"!;et:atyzot1ać , ::.. --~i._.7:. : .. :

~ic.S :;tie 11inclo::!o:.'.ci l1 tej cl:uiedzinio, n 't"-.;..:~t c ·f; :) i .... ~:':)O.<.L:tt, c·<.':-y· u~.:x:.,~;~ 

czyli l:ierw-i:.:.:.:. stt1cll6w 'iJur<lzo cclle~l.c o :l 1..no::.yu :t ur:::;;~dzc;.: p1·:::c:) .:y

uowycll. 
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:>oc.~c~t:~0\10 w· roku a.: .. a.<.lor.1ic:::tt:l 1972/73 ntudiw:: o:Jejr.:owa.ł:o 

2Ji; Godzin znję.j l;:ontrolowa.nych, ,1 nastQpnyc~.1 lnt;J.cl1, ze ,1zelę;.. 

du_ nn OE.,'l.'uniczenio liczby <lni m1olnicń Go· 2G 1·1 c:iru_.u roJcu1 ol>oj-

1.:0,,olc, ono 22h c;odziny znj•~,ć, !~tó1•c o,ibym:i.l:; s:i.,~: .; I'orr:.de cz.tP.

ro(l:douych 7 zjązd6l1 1 przy· czyr.1 bm:1~· zjnzd przc,·li<lzinny był. no 

;~m'com1 sosjQ oe,'Zcu;,inacyjnl'!,. 

1i sot:!ostrze I odhyuają sic;: zaji.;,cin, 1 :t,5rych celc::1 jest przy

por;u1.i.enio i pocl5~0ieni.o uczestnD:ot'.! \,ł:iac.loco:'..ci 11odstm·101łych oraz 

poua.'"l:i.o !_JOclsta,1 toorctycznyc:l! r.10.sZ~'ll i n:;.·::z<1::::c1: r,rzop.ływmtych~ 

:~n.j,;cin to ol>cjr.:nją 11:atcr.:aty!::.r /el.c;;:tronic~na. tccl~.ai!.~ o°ll>liczonio

m•: i i::ototly nur.1cryczno/, 117brane dzinl.y z _1r.ocl1anil:i p.ly11ón i me

troJ.or.:!.~ ,., :::ns~yunc!1 i urządzeniach przopłyt-1o·wyc~1. 

·w so1::cst:.:2:o II 11astc.1puje podzia..1 no. spocjal~zacj_e 1 · który 

y .. ·zcp1•ouadzo:1y jest uocUuc :::yczol:. ticzostni!;:ót·1. Otu(iiun r.:o:'.;o r>ro-. ' 

,·rac1zić naot,1:.1ujr:,co spccjal.izacjo :· turi:>i11y paro't1c, ::.101:ipy :i. uonty-

ln·i;o:..•y, n;n•,.: ~~arki. sil.11:Ud turbospal.inouo • 1:1i:~ro:1a:Jęd7 ;. 1.o2ys1;:o

lrrn1}.c (;~izouo, mnózyny l urządzenia hyc.h•nul:L:.d si.:to·uej, nctrol.ocię 

1:1a.s:-::yn l ur::::-;,tlzm'i przor>ł)'lłO"t"1ych. 

lif IT ~cmostr?.c oho~: zc.Jvć specjnl:i.stycznych ,., ~oJ..cjach od

;yy;mj<!; oię zaj<Jcin clln wszyst!dc.1 uczestników /clalszy qi.c:,c tiy:-..

:::.o.~lu ., 1::otrolol;il oraz 1-1ybra.ne c..ziały autor.;ntyki,i recu.lacji/. 

vi' procrruaie Studium duży nacisk położono na za.cuclnicnia i:1et

roloc;lcz11c. I'rzoz oun scr.:cstry prowadzony joot ohszc1'"1:ly uyl-2.nd 

!)OjKirt:· (:,-liczonia.1:li rncln.1.,..:.;:owymi oraz l.aooró. toriur.1, w l:tórym . 
uczc ~ i;n:i.cy stucliun w:,r;;:onujr:, 1d1l~onal cie ćtdczc11. li'.:on t:,-'11uac ją jest 

.lo.iJoratorim:: :.::; t:cchru1iid p1_yuó,·1 i z o.uto1::nty!~i i ree,ulacji. 

:-'otlczas II-c·o 001::cstrlt uczostnic:: ,-:y! .. onujf;, pra.cQ l~o1i.couę. 

:;l;utliw.:, ,:tórcj -tenat jest ... ,i.t~zuny z problor.:or.: bo~po6rctb1lo in

tcrosuj~cyra daucc;o nczcstni1~n. I'ra.cn l~o11coua mozc ,Jy~ uy7~011yt1nna 

przez jedni} o.ochr, n r;1ożc być prac~·. :.:es::_,o.łmtr~ :l__ jest roi'orom:ma 

:i. ·c1ys:~utouo.nn 11::1. ,souinarincll na ko1~co~-r~'ch :;jnzclncll ntulawi:. 

:::uJt.,ci::t StucUw:1 l_)ro~mdzoi1e są przez prncouui:~óu Instytutu 

){a.0~},1 ~lrzcy>.!.:.~·IOi1Y"Cil !>;~ Or;;tz l_~l. .. 7.CZ za;.1ros~Oll)?Cll ll~r.'.-:_J:~ .. cłOllCÓl; . Z ·'ill._ 

ny~li i:,1~tytu tu,, i uczolni ornz inst:·-tutóu in·z01:rys.ło1·1)•Ch /Tnsty

·:;ut ':.l'nclu1r~1 C1o:_'1lnc j 11 ;,o(:~::i./ ,. a tai~:::c ,,17bi ta;,·c:t ~:.)ee ;jalistól"ł 
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Kiorownikiom Studium był. ,., latach 1972-7.5 doc.dr hab.inż~ 

Jan Krysiński. 

W tym czasie odbyl.y się trzy kursy Studium • W roku alcad. 
I 

1972/73 uwiadectwo ukończęnia studium otrzymał.o 21 osób. W roku 

alcad. 1973/74 - 16 osóo, w roku al~ad. 1974/75 - 18 osób. Lącz

nie l~5 osób~ ~iadectuo uczestniczenia ,., zajęciach studium otrzy

mal.y 2 osoby. 

Z powodu trudności 1oka1owych /wyburzenie budynku 1aborator

itun IJ.1P i przenoszenie się do nowych pomieszczeń/ w roku al~ad. 

1975/7G zaw:ieJzono dzial.a1ność studium. Zajęcia podjęto pono,fnie 

w roku alcad. 1979/00. KierownJ.Idem Studium jest obecnie doc. dr 

inż. Jerzy Porochnicki. 

2.5. Studenckie Kol.o Naukowe Enerc;etyków 

Kol.o Naukowe Energetyków powstał.o w 1961 r. p2·:t.1y 

był.ej Katedrze Ciep1nych Maszyn Przepl.ywowych. Czl.onlcowie ko.la 

rekrutują się spośród studentów specja1ności Systemy, Maszyny 

i Urządzenia Enercetyczne. Liczba cz.lonkó~ na przestrzeni 1at 

1970-1980 oscy1owa.la w cranica~h 15-35 osób. 

Opiekunami I(ol.a z ramienia Instytutu są: dr inż. Jacek Lebrech,.t 

i dr inż. Lech Brzeski. 

Irn'E powołane zostało w ce1u alctywizacji życia naukowego 

i ku1tura1nego studentów. Praca w ko1e dawa.la szansę rozwijania 

osobistych zaintereso~ań oraz by.la doskonałym sprawdzianem predys

pozycji do pracy naukowo-badawczej 1ł Instytucie po zal~ończeniu 

studiów. W±e1e osób spośród dzisiejszej kadry asystenclciej bra.lo 

alt tywny udzia.l w pracach ko.la •. 

lJziała1ność swą KNE rea1izowa.lo poprzez~ 

- udział w pracach naukowo-badawczych, 

obozy naultowe i.praktyki, 

- uclzia.ł Kol.a w Zjazdach i Koni'erencJach Kół Naukolfych, 

- orgcll'lizację odczytów i wycieczek naukowy~h, 

- ,., spół.pracę, z innymi ort,'a.Ilizac jami. 



- 26 -

2 • .5.1. Udział w pracach naukowo-badawczych 

Studenci zrzeszeni w H:NE uczestniczyli~ reali

zacji następujących trzech rodzajów prac naWco"l'lo-ba<lo:wczych: 
' 

:Najliczniejszą crupę stanowi udział w-planowych pracach nau-

l~owo-badawczych instytutu poprzez "l'łspólpracę przy rco.lizacji- prac 

teoretyczny(?h, eksperyr.1cntalnych i projektowych lub też ·wykonywa

nie samodzielnec;o zadania przez ,n;rupQ studentów /najCZQlciej <l'tm

osobow,i/ lub też indywidualnie ... ;rac taldph wykonano pon.ad 20. 

W ·wielu, przypadkach "l'iiązały się one z tematyką prac semest'ra1nych 

lub dyplor.10,.,ych. 

Dru'--ą .crup9 stanowiły prace badawcze i usl.ur;i naukowe wykony

wane przez c;rup1,,1 studentów pod opieką nauczyciela a.kade&ticldego .; 

pracow1~ika Il<P PL - na zlecenię prze1;rysl.u. Były to. przeważnie ba

dania. parametrów fi.zycznych :;rodO"liiska ,., zakł.adach przemysł.owych. 

Trzecia c:rupa to prace r.iające na cel.u przy.:;otowanie 111ateria

l.n do konkursó,., z zal~resu :filmu naul..owcco i cly<.laktycznee;o /dwie 

prut!e. 'byl.y ,,1yróżniono uagrodarni/ oraz opracowania tablic-plansz 

o wykonanych pracach naukowych i dl.a potrzeb dydaktyki. 

Po zoreanizowaniu w Łodzi iU.cadernicldeco Diura Naukowo-Tech..,... 
niczneGO w roku 197U, obserwuje się ,.,zrost udział.u studcntó,i w od-

płatnych pracach zl.econych pop~zoz ABN1'. 

2.5.2. Obozy 11aukowe i praktyki 

Czl.onkowie KNE w porozumieniu z kierotmict1·10r.: ins

tytutu i 11e l"l{>pó.ł.dzial.a.niu z Kolami N'aul ... owy1.li i'..1:o.cler.1ii łiedycznej 

11 ~o<lzi zorc-anizowo.l.i 3 obozy naukolfo-bada"wcze. 

1, rra Korapleksowyr,1 Obozie_ Naukowo-Bo.do.lfczyn: nozsp "Hortensja 70'' 

uczestniczyli r::iięclzy iil.fi)'L1i czl.on!~owie ·naszego I{oł.a /20 osó~:,/. 

Podczas. trt-1ania obozu studenci mm zrealizowali 2 cenoralne 

pw1kty s,1ec;o pro_G-ramu. Pierwszym punktem byl.y pomiary hal.a.su \ 

1:Jetoclą elcktroal<:ustyczną, a drucim analiza pracy piecó•1 opala

nych c-azer.1 ziemnym. 

2. W: sierpniu 1971 r. 6 członkÓl'I K!-J".8 uczestniczyło 1-1 KomPlel;;sowym 

Obozie Haukouyi:: w zal;ładach "Chemostal" w ~kiernieuicacll~ Za

daniem naszyr.: by.lo badanie /i ocena. fizyczne(.;'o ·[rodowiska pracy. 
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. 

Po ana1izie wyniki z wnioskami przedstawiono w forruie sprawoz-

dania kierownictwu -zakładu. 

J. W 1972 r. w dniach 26.VII.-26.VIII. IrnE brał.o udz~ał. w Komp1ek

sowym Obozie Naukowym w Pajęcznie. Zadaniem czł.onków kol.a po

dobnie jale w poprzednich 1atach był.o badanie hał.asu i ocena 

:fizycznego środowiska pracy w cementowni Warta II w Dzial.oszy

nie. Uzyskane wyniki został.y po opracowaniu przesl.ane dyrekcji 

zakl.adu w :formie l'lniosków do realizacj:i.. 

Ciekawą i·szczeg6liu.e wartościową formą praktyki był.y dy

żury odbywane w jednej z ele'ktrociepl.owni łódzkich. 
I 

Ponadto od roku 1972, organizowane są wymieńne pralctyki wa-

kacyjne w ZSRR w ,11yniku tm1owy zawartej między Katedrą Spręża

rek i Katedrą Turbin Leningra~zkiego Instytut~ Politechniczne

go a IMP PL. Na pralc tykę_ do ZSRR wyjeżdża corocznie grupa 

8-10 student6,11 •. 

Członkowie· Koła odhy,-1ali również indywidualne pr~ktyki za 

granicą, np. w roku ·1974 w RFN, Japonii, w roku 1975 w l<'inlantlii. 

2 • .5. 3. Udział w zjazdach i konf'erencjach Kół Naulco~ycll 

Studenci KNE brali czynny miział. l'# zjazdach i kon· 

t'erencjach kół. naukowych. Można tu'wymienić: 

Udział. w Wydział.owej Konf'erencji Kół. Naukowych. Re:ferat pt. 11Re

gulacja pompy promieniowej przy pomocy szczał.iny przywlotowej" 

wy gł.o sił. kol..Piotr Pous /X::II. 1971 r./; 

Udział w I Ucze1nianej Konf'erenoji Kó.ł Naulcowych. Re:ferat pt. 

"Pojęcie ha.lasu i wpływ hałasu na zdrowie człowieka" ,.,yg.losil. 

kol .A. Jasi11ski; 

Udział w II UczelniaąejKonf'erenoji Kół Naukowych. Ile:ferat pt. 

"Zespolona gospodarka surowcowo-ene:rgetyczna ,1ie11cich aalome

racji miejskich" wy~łosi1 kol.A.Jasi{1sld /II.1972r./; 

Udział w I Ogó~nopolskim Zjeidz~e Kół Naukowych Bner{;·etyków. 

Nagrodzony re:fer.at pt. "Badanie l.ążysk powietrznych" t"IYGlosił 

ko1. Krzyszto:f Jarzocki /Warszawa, V.197Jr./; 
- ' U(}Zial w III SrodOl,iiskowej Sesji Studencldch Kół :Haukowych i1c-

chaników w Rytrze /V .1974r./. Wygłoszono referaty: "Pr_óhn o!s:re{,

lania raetody obliczania wirnikÓl-1 p01ap proma.cnimfycl1 o nie-;->rzc-
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cią.żalnej cllai~akterystyce poboru mocy" !col.n.Bijak - I nacroda; 

"11ee;u1acja pompy pro1:iieniowej przy pomo'cy szczeliny prz)'liloto-
' ' wej", kol.A.Tomczyi'is!ci - wyróżnienie; "Kilka uwac na temat tur-

bin parowych wielkich mocy" kol. Wojcieci, Klonowicz; "Moderni

zacja typosżerecu pomp PA" k.ol.Ste:fan Najdecld; 

- Uctzia.ł w .pien·1szym Syx,1pozjwn Studenckich Kó.ł Nauk0l·1ych ily<.lzia.łu 

liechnnicznee-ó - 14. V. 1979r. ł-1arian Kl'la:5niewski i Thomas VicJ-: 

wystąpili z d1.1oma 're:foratanii na temat: "Projekt turbiny kor.1oro-

1.1ej11 i "Projekt turbiny bi:,bnowej". 

2. 5. 4. Organizacja odczytów, re:fera tó,., i wycieczek naukowych 

Na zebraniach l<:N?J wygłaszane były re:fera ty i od

czyty przez studentów i absolwentów /by.łych członków KNE/, ,., któ

rych relacjonowane by.ły wyniki ciekawszych prac naukowo-badawczych 

wylconanych przez członków I~o.ła, praktyk zagra11icznych, wycieczek. 

Do dobrej tradycji należy również coroczne organizowanie 

dwu-trz;ydniowej wycieczki po1.ączonoj z~ zwiedzaniem dużych siłow

ni i zak.1.adów przemysłowych na po.ludniu Po1s1.d lub jednodniowych 

wycieczek do siłowni i instytutów nauko,.,ych w pobliżu Lodzi, lia.r-

szawie, Pozaniu. 

2.5.5. Wspó1.praca z innymi organizacjami 

W .działalności swojej Kol.o Naukowe ,.,sp6lpracuje 

z Oddziałem Lódzkini Stowarzyszenia Inżynierów i Techników :Machani-

kó,t Polskich. Prawie wszyscy członkowie Koła, realizując hasło: 
,,., 

"Ka'żdy Ózlonek Kola - czlonk.ium SD:IP-u" 1 wstępują do Stowarzysze

nia i biorą udział w wielu przedsięwziQciach. W 1973 r. wspó.łpra

cOl-mno między innymi przy organizacji wycieczki naukowej pracow

ników i studentów PL na. Targi Poz11ańskie. W sposób ciągły prowa

dzona jest współpraca z Kołem SIMP-u w Po1itecluiice !Jódzkiej. 
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). DZIALALNO~e NAUI<OWA I BADAWCZO-ROZ\10JOliA 

'3. 1 • Rodzaje prac ~ukowych i badawczo-rozwojowych 

prowadzonych w Instytucie 

Badania podstawowe z zakresu: termomechaniki pl.ynów, wł.asnoś

ci termodynamicznych czynnilców ~oboczych, struktury przepł.ywu 

rozmaitych płynów jednorodnych i niejednorodnych, procesów 

transportu masy i energii oraz dyssypacji w po1u różnych od

dział.ywaf1; 

Badania nad metodyką identy.filcacJi zjawisk w przepł.}'l'lie pł.ynui 
• 

pomiarem wielkości f'izyc:Gnycłi w przepł.ywie, badania nad wizu-

ali,zacją przep.lywu i opracowania aparatury służącej do tych ce

lów, automatyzacja procesów pomiarowych i ba$wczy?h, kompl.t::

to,1anie i doskonalenie l'lł.asneeo systemu l<:omputero,1eco, opraco

uywanie proc;ramó,1 i procedur; 

U1derunko1,rane badania poznawcze dla doslconalenia teorii maszyn 

i urządzo1i przev.l·ywowych oraz zastoso1·1a.nie elel.:tronicznych tech

nik obliczenio,,rych 11 procesach projektowych, badaniach teoretycz

nych i w modelowaniu maszyn i urządze11 przepł.y,,ro·wych i ich ele

r.1entów; 

Prace badm·rnzo-rozwojowe i no,1ntors!cie oprncm'la."l.ia ·1.:011.strU::ccy J-
' ne ~~ clziedzin:i..e turbin parowych, cazowych i silni1.:óu. turbo::r..;>a-

linm·1ych, sprężarek, ·wentylatorm-1, pomp i ri:r~ekł.ndni hydrau.licz

nycli, si.louni :l przede wszystkim kombinol'lnnych blo!ców paro,10-

rsaz0l1ycl1 ze zr;azo,1aniem WQt;la i ich ei'ementów 1 1ożysl~ cazo~'l·ych, 

cieczowych i specjalnych napędóu l·1ysok.oobroto1·1ych, przvdzonia 

i te1csttirm1ti.nia pneuma tyczne co, autor.ra tyJ;;i oraz systcmóu pnou

ma tycznycl1 i hydraulicznych '" tym pneumatyki i l1ydrnuli~d si.lo-
" l'lOj j 

Eknperty:::y i opracowan;.a specjalne dotyczące 110.żnych potrzeb 

{;O spoda.rl~i naro<lo\'le j. 
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J.2. Csiq.gnic;cia nattkowe, badawczo-rozwojowo i teclmiczue 

,., latach 1945-70 

Instytut Haszyn rrzep.ływowych jest kontynuatorot1 

dzia.ło.lności naukowej i technicznej Katedr Cieplnych 1,1asżyn Prze

pływowych i ł-inszyn I ~ilnikó't1 Wodnych oraz Zal-..ładu 11echa.n.:i.ki Pł.y

nó11. }rajliczniejszy cz.łon - Katedra CN.P-zostn.ł utlwrzony 1·1 _r.1956 
,., l'lynil~u znacznec;o rozszerzenia dzia.łnlnot;ci jej poprzedn,Lcz!d 

Katedry Turbin Parot1ych i łiaszynozna.wstl1a i objQcia stref'y clzia-

1alno8ci naukowo-bada,1czej cal.olei cieplnych maszyn i urzt1dzeń 

przep.ływo,~ych lłraz z ich podsta:,.,ami li zaic:resie tennomechaniki p.ły

nm1, metroloaii i automatyk.i. 

W początku lat pięćdziesiątych działalność badat1cza ukierun-· 

1rn,1ana była. al.ó11nie na potrzeby turbin parowych. Stworzono podsta

'"Y teoretyczne i modele obliczonio,10 pro.cy turbin paro,.,ych ·w zmie

nionych warunkach, które sta.ły się podstallą m. in. dla zaprojektowa-' 

nia i 11ykonania przebutloity l'lielu turbozesp_o.łót'ł ,., si.łol'łniach zat'IO

dowych i przemysłowych i ich przystosowania do układów oiepl.owni

czych. W oparciu o te p_race opa.tentot1ano taRie wynalazk.i jak nowe 

rozwiązanie wysokosprawnej GTUPY stopni regulacyjnych, multidyf'u

zor wymuszający optyn1a1~e wanmki pracy stopnia wylotowego. 

V tyra czasie zapoczątkowano również poważniejsze prace w dzie

dzinie sprvżarel::. i wentylatorów opracotfując rn. in. podstawy projekO: 

touania i opt),:1alizacji ldnema tyki wen tyla torów, przeprowadzono 

lJadania wentylatorów i ·opracowano konstrul~cję pierwszego polskiego 

wysokosprmincco u~ntylatorą„ ttTermoclyna". 

Od roku 1956 rozpoczQtO iatensy,łne prace badawcze, teoretycz

ne i eksperymentalne nad silnikar.Ii turbospalinowymi i ich częlcia

r.,i slclad°'-1yni: konorami spalania, recene~acy jnymi obrotowymi wy

r.dennikami ą_ic:;_J.la, uk.lader.1 wtrysku paliwa i reculacji, turbinami 

os.i.o,'lyui i prolilieniowymi dolrod!-.o,.zyi::i z uastnt'lnyr.ti .łopatkami oraz 

sp~~arko.r.!i pro1:1i cniot'łynti. Wybu<.1oup.no i l.zypos.:Uono halę la bora. to

ry jnQ i st,1orzo110 pierwszą, pracowni<;; metroloaiczną. 

,:yni:.:i prac bada,łczych były przecln1iot'e1:1 l-1&.lkude;iesięciu pub

likacji u j;:raju i za rrranicą oraz kill.:wiastu patc11tó,1. 

:::'ol1sta..la tcz -raonocra:fia polwięconą. silnikom turbospQ.lino,tym oraz 

" odpo1·1icc.l11ic rozdziały w" uyda,niict,iach porad11:U.:m1yc~1 pols:i·dch i nic-. 

LL;_ec: .. i c:1. 
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W związku z braldem odpowiednich przemysłowych plncówek roz

wojowo-l~onstrukcy jnych opracowano ·w Katedrze w oparciu o ·własne 

prace bacla,11cze i pomy~lnie zrealizowano konstrukcyjnie 01. in. : 

pierwszy polski dl'IU\fe..łowy silpik turbospalino1fy 1 OOO k.11, które

go badania prowadzone były ·wielkim nakłade1;1 ,1ysil.ku zespol.u JCCHP 

v specja~nie 111 tyi.,., celu stworzonym l.aboratoriwn silnikÓ'w napędo

wych przy lotnisku na Lublinku; 

pie:n1szy w krajach RWPG przenośny silnik turbospalino,fy do napę

du turbopomp pożarniczych, których produkcj~ sery~ną 11SK-nzeszó,., 

niestety przerwa1a ze 11zclędu na otrzyma.nie innych zadai.1.; 

pierwsza polska sprężarka promienio'tfa dla c;órnictl1a orycina1nej 

dwustrwn:leniowej konstrukcji /34 tys.m3 /h ;_,rży sprężu J7 = 8/, 
produko11ana następnie z ni8'Wielkimi zmianami już 20 lat; 

ki.lkana~cie różnych serii dmucha111 dla różnych znstosowai'i .przemys

ło11ycll i dla wielkich zalc.ladólt chemicznych, c;l.ównie na eksport. 

W tym czasie opracouano również różne rodzaje sond, manomQt

rów, tunel:i.kó,., do 11zorcowania oraz elektronicznych aparató,., pomia

rowych do owec;o czasu w l~raju nie produkowanych jak rodziny wibro

~copó,11 WEP, l1ibrometró,., UIM i TnV,. stroboskopów SD i innych. !.pa

ro.tura była e:cspońowana na 11ystawach w kraju i za granicą i 11yko

nywano. również na potrzeby innych placówek naulcowych i prze11Jysl.o

wych takzo na ekspov.t do kilku kraj6w pierNszej i druciej stref'y 

płatniczej. 

W .lato.eh 50-tych i GO-tych Katedro. CHP była prekursorem: 

zca1Mia teorii mas:,:yn przepływowych, 

- porzącUwwa.nia. i doskonalenia poj~ć · i def'inicji, wdrażania spójnego 

układu jod11.osto! .. miar P.azwanoco pó:;;;uiej u!d.adem SI, 

,1prouadzenia do proc;ramóu studió,,, na 1lyclziale ł-lechaniczny1;: prze

d.Ltlotu Podstawy Autor.1atyki, kt6roc;o pierwowzór ukl.adu i zajęć 

la'.'t>ora tory jnych został. oprl:\co.1any i wdrożony, 

':ilpro,iadzenia. ·wykł.adu Pods.ta:wy Mctrolocii, co nastąpi.ło dopiero 

liraz z opracowuńier.1 p1a.nów zref'on10,1a11.ych studiów I~ 1/2 - letnich 

,1 począ t: .. u lat ?O-tych. 
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J. J. Zespoły nau.kouo-badawcze i ulcierunJco,1a11.J.e ich· ::_->rac 

~~eSJ">oły .na1.L:ouo-0adawcze i_;'rtli,)lljr.;, praco·wnJ.1~6.-, 1:on

ccpcy jnych i por.iocn:i.czycll in~tytutu i sQ: po,·10.l}•wane dla realizo

llania. 0J~ret:,1onycl1 zada.ii badnuczo-rom1ojouych. Liczba. i s!,;:,ład 

zcspoló1·1 nloc;n ::,>cuny1!: zJ.iJ.anom. ·,; roku 1980 prace naul,:oi10-badai1cze 

i roZ110,jowe prmmllzonc był.) w na.st9pują.ćycl1 siedmiu zespołach: 

I. 'l'nr'iJiny ciępln.e :·::.--·.;:c; lu.er. doc. dr J. Poroc~micki 

2. ~;Ill''\!~ar1;:i p1~ze1,ły,·1o·wc Z?-T-SP p.o.'..dcr. dr inż.,\.ilotapczyk 
• 

J. Fo1,1py i 1:1uszyn.y hyclruulicz-

ilO ~?.··!-:PII - kier. pro:f.Gt.lCuczowski. 

h. l,o~yska cazoue :i. E:ii~ronapęcly 

:!.der. pro:f. J .K.rysil'1sld 

5. UrządzeniR 1:>rzopłYl'IOl"le 7;i'J-UP kier. prot'. z. Orzechowski ..-
G. Pneun1atyczne teksturowanie ZN-P'l'- kier. cloc.dr lt.Przybyls!~i 

7. J.,etrolocin i automatyzacja ZN'-M Ider. pro:f.W.Gunclląch 

7a. Po1o1iary i au tor.1a tyka ZH-r-1-r 

7b.1.<'otooptyczna idcnty:fikacja 

ZłJ-ll-1.<' 

7c. Autoua tyzac ja proce só,,r badaw

czych i proje~dol'lych ZN-1-1-A 

kier. clr. inż.S. WiÓczor:col'ISld 

• !:ier. mc;r inż.G.Kowaleuski 

- !cicr. r.ir;r B.Kareuicz 

l< l;.l'1ietnj_u 1975 r. pracownicy dział.ająceeo w ramach I1·1P PL 

Zespo.lu Ucze1niano-Przemys1.ol1ec·o .Sprężarel;: Przepływowych przef:lzli 

na etaty PL, a Kiero\inik Zaspo.lu Uczelniano-Przemysl.owoc;o dr inż. 

A.Potapczyk został. ,1ó,1czas z-cą kierm,rni-ka Zespołu Naulcowego Spr<;

żarek PrzepłYl'IOl,1ych Ir-:P PŁ, lctórym by.ł doc.dr inż. IC.IIausmru.1.. 

1.' związ!~u z objęcier.! przez doc. dr inż. Karola I!ausmana z dniem 

1 .IX.1976 r. stano,dska Proreldora i•L od 1.X.1976 r. dr inż.And·rzej 

Potapczyk pel.nil. ,., jeeo zastc;pst,-rie obmdązki kierownika. Zespol.u 

Naukol1ego SprQżarek Przepl.Yl'lol'lych. 

,i latach 1970-73 kiero,,mikiem Zcspol.u Naul-.o,1ego I·Ietroloc;ii 

na• PL był. doc. dr in:.:. Janusz Hydleldcz. 
ft 

:~iero1·mikicr.1 Z«;społ.u 'l'urbin Cieplnych był. od 1970 .r. pro:r. 

1!.ladys1.m·1 Ctmcllach. '.I latach 1972-74 pclniącyr.i obm-1iązki ~darowni~~a 

Zespołu był mc;;i,~ inż.- Jerzy Prywer. ud 1974 r. I~icrm-1nikiom toc;o 

Zesr>ołu je.::.;;_ doc_. dr Jerzy Porochr.lc1jl. 

Podzespół autonatyzacji procesów badawczych i proje!~touyc:;,1 

Zespol.u 1:etroloc:U został utworzony ~ rlnier.: 1 .x.-1977 r. 
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Ponadto okreso,110 dzial.al.y w IMP 11'iększe zespoły utworzone do 

ro:zndązania spoc ja1nych zadai1 li}rnikających. z potrzeb gospodarki 

narodowej: . 
Uczelniano-Drzcmysł.owy Zespó.ł Spzvżarek Przepl.ywowych przeobrn-

zony z utl•10rzonet,-o swego czasu staraniem· KCMP PL Obroclka Spręża

rek PrzepJ:.yt,ro·wych I!uty Stalowa Wola; 

Zespół. mi~dzyinstytutowy do· prac badawczo-rozwojowych l'l zak.resie 

przędzenia metodami pneumatycznymi /utworzony przy zespole r.1etro

logii i auto1:1a tyzo.cji U.iP koordynował prace pro1·1adzone na Wydzia

le ~llóldenniczylil i 1:echanicznym_ nad tyr.i problemem/; 

Zespól. mięclzyuczclniany badań nad rafkrostrukturą przepływów, meto-. 

dyką i apa.ratun1 do l>adau turbulencji powstał.y '"' tfyniku porozwnie

nia zemarteco z ;rnstytutem llaszyn Cieplnych Poli tecbnild Czę sto

ch0l1 slde j ; 

Zespół. Uczelniru.1-:,• -.Io spraw pneumatycz...-..ogo te1~aturou.ania, kierolfa

ny przez doc. dr ll7sza.rda Przybylskiet;o po1:olo.ny do k.oordynotiania 

prac prowadzonycl„ 11 tej prob'ie1::atyce ;1n -.:ydz. Lccllanicznym, ,nó-. I , 
k.ienniczyi'.1 j_ Elek.trncznym. Zespól. -ten clzi"al.n na.Llnl. 

J. 3. 1 • ŻH-'i'C Zespól Na.ulwwo-Dadatrnzy Turbin Cieplnych 

Opracounno z my{;lą o przyszłych Genera.cjac21 turb:l.n 

noną koncepcje; CZQt;ci wlotowej c.ll'lm:itrwnie11iO't·1ycl1 kadłubów tnrbin 

narouych uiel~~ich mocy, polot,"ającq. no. zastosowaniu stop11in :·,ronio• 

11io.-10-osiolJe€,'O z nastawny1:: <lo:~rodkowy1:1 -wio1ice1., kierującym, chrÓnio-
' m1- patentami ll wiol.u kraja--ch. Wykonano teoretyczno i CZ<J:'.:.c:towo e,rn-

pcr),:1en tnl.ne bnd.nnia. 

11ozbmlo,·mno tcori<; pracy otopni turbin ,z odDyimnior.1 /u:ntste-.r:1i/ 

i <10:uieszanic1,. czynni!:n,. opraco,·1a110 prz:rsz.:::.ot.c:I.Olie J:oncepc;jc i roz

tdą.7.n..."l:i.n konstrul:cy jnc /!,)O. ton ty/ poparte tol..że lty:a:i_?,mmi wln::mych 

lmdmi prze1,.lyum.,yc11 1:;. :i.n. na no,::.1;: tunelu pa1imi.•1o"t"l'YI;i w:1oż1itdajEl~ 

cym precyzJ' Jne hn<lan.:ia. 

Opracotw.no noue konce:,.>cje ur;;:lndu l:01:iblnot1~rycll l.ilo:-~ó,-, oncrcc-

n::.enio,.1e zGct,~m-,yuuu:,.c ~-, .. .:;la. 
/ • L Opruco,1w.10 ro:~;10 :;_Jot,ocne procc~huj•, l)rOLro.uy :i. uy!:re oy en „ro-



- ~4 -

poi,e cllo. po,1:i.etrza i ~:::,u.lL.i i-t_J. 

<.,11raco'\'1ru1.o i 't·l~•,"ltu10•,1r,.no ttu1.ol aorod;·11~··icz:.ry do procyzy jn7ch 

bac.la1! pal:tsnd_ 1.opnt!:ouycll 1·1yi_10::.;._,_:·~ony -:10 u.lu.sny G-c:to !-:a.. .. n.łowy auto

natyczn~· systc1:1 poniurot17 .\::;;.,. 

Opruc01·1ano ~~onstru:.:cj<_J <.lum·ml.01·,oj tllrhiny badauczoj /sto::.sl::o 

u buclo't·1io/ <lJ.r.. rcnlizacji szoro.~:.lcc.o procrei::u badania stopni pro-

1:d.enio,10-os:i.o-t·:ycll cluuotrw;!i0rdo1·1ych .'1spó.lpracujęcych ze stopniani 

ooio·wymi crup f;"j;opn:i. o!,im.,ych z łopa tl~ru:,i p:i.Q trouymi i ul::ładó-:1 · stop, 

ni z odsysn.11.:i.01:: i <.°ioproua.dzenio1:: czynniI-:n. 

3. 3. 2. ZlJ-SP Ze spół N"aul_,0,-10-Badauczy Spr1;;i11:ł:l,reJ:: 

f>rzepl.yuo1'lych 

UdoSl~onalono L!otocly obliczania stopni spr<;żarek 

pro1.!io11.iouych i przebadano teoretycznie i eksperyr.,ontalnie ,1spó.l

!)rac,1 dyi'uzorów bezłopatkot1ych i ułopa tk.Olrn.nych z kołallni 1'1irni~::o

~1yrd, przepro,tadzono badania nad przep.ły\'101:1 nieustalonym w dyf'uzo

rze sprQ-i.arld p;ror.lienio\iej -oraz nad modelo\tanier.1 .,.,arstwy przyl:cien-

11.e j. 

·,:y!;::onano szcrec- prac badawczych dotyczących zacadnicii. nieza-

11odnolci pracy spri;:.?:arelc. w trudnych uarw1.ko.ch pracy- szczególnie 

u zakłnclaci1 cho1::icznych. Badano także 11p.łyu zrliennor;o s!dadu cazów 

u liniach produJ;::cy jnych /liczne publikacje/. 

~: oparciu o ~-,ynil::L uł.asnych bada{t i prpje!;::t opracowany 'tt PŁ 

,,:;:couano ,., Ilucic Stal.O\·za ~I olo. prototypową ssa,.,t, do maszyn papier

n.tczych /pracuje obecnie ,., Krap:i.:owicach/ ..:: jest to jedyna teco ro

dzaju 1:!nsz:n.1n 1·1y:-:onana w krajach H~lPCr. 

~,yLonano korr.plotny p,.•ojekt spr:;żarki 10P8 zbudowanej ·u Zalda

(lacL ::nWIL::1' - prototyp przeznaczony jest ula ;::aoktrowni :·)olna Od

ra ,., uI;:łndzie pneurJa.·.;ycznoco transportu popioł.u. 

(,'})raco,,,Wlo nm·1e wirniki dla róznycli importouanych opr<,?żarok, 

:;:tóro uJecł.y u,·mrii 11 trudnych warwl.l<.acli e!rn:;:>J.oatacy jnych, <.lzi1,;ki 

czor:u przyurócona został.u praca. kilku ui~lldch linii produkcyjnych 

w ldodą.cych zakładach petrochemicznych i chei:Jicznycl1. Skrócone zos

tały ol:.resy przestojów i 1·1yrainie zuir,kszona nieza.wodnolć. Tn dzia

lalno:',ć zespołu przynosi kolosalne korzy{ci c;ospodarce narodowej. 

:.'ona.<.ito lispól.prac,~ z przemys.le1;: u zakresie el<.sploata.cji sprQ-
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żareł:. przop.ływowych oraz doboru ich do insta1acji oboj1:iuje -praktycz

nie wszystkie du:::e 7,a.I;:l.ady chcmiczao i i:1a bardzo duży i uszech.otron

ny zasi,;.,c. 

3.3.3. ZN-P!I Zccpól Ho.ul;:ol'lo-Eadawczy Pomp i :i.:aszy,:1 

Hydraulicznych 

Opracowano metody ob1iczonia i projcktouania i>o1.1p 

i wenty2atorów o przep.ły,1io przestrzennyia wraz z iaaterialar:d po

mocniczymi do tych ce1ó·w otrzyi:1a.nyni z badai1. układów pa1isaclowych 

.łbpatokr ł!etody te zna1azł.y zastoso,1anie w konstrultcji f,01:ip i ,-ion

ty1atorów w przcrayl1e. 

U1epszono metody oblicze{. por.ip i wentylatorÓ'H osj_ow,.1ch i próElienio-
'· wych. r:ctoc.ly te m·rn(;;l.1Jdnlaj,~ stru1;:turQ przepłyuu ;ja.l.: rÓ'm1io:;,: l·mrun-

ki podobio1'istwa oparte ua nouych lt:r".ftcriach • 

. CzQtić prac pol·wi12co110. by.ło. oclclzio1ne1:1u prob1cnoui. Oprnco\·1w10 

sposoby projokto,u1.,,ia ponp promioni~'try-oh r.1al.ych ,.,..J1:1iarów i o Wf!.s-

kich ·wirnikach oraz zmodernizouano typoozcrcc.; Górniczych por.p ~ntn

pia1nych i opraco,1ano po1:1pę Leno· ca!.::ouicio ,1y1:onru~ z .~·1orz}'l1 sztucz

nych no.pc;dz~ turl>ir1~ Gt\ZO't'lf:e i zaotosouo.n.:1 do rozpylania. cioc::;y 

,1 samolocie ro1n;.czyr.1 r:1 5. 
Z <.lziedziny przcl:łaclni h7dr0Line-:;;~cz11cj <l1n I(ą1:1hinatu i:J}tdrau.J.i

ld Sii.lowej w _Lodzi O!)rt1.coua:10 o~·r;i11r.h1~ x::ctod0 oblicze1~, :i.lrzci;>ro

wadzono i.Jadania· clo:':viadcza1no t1.':l.acló,-1 lo::_10. t::ouych po1:1py 1 . turo iny 

i kierownicy tyc:1 przo:;:J.adnf, 0adnnia u11.lyt·1u to1cranc ji uy:::.onnnia 

przeklo.clni oraz ·upl.yt1u G1.act:o:.;ci rioui,erzclini na c:~aral::.teryst71d prze

kładni. 1lyni1.:i niol:tórycl1 prac zosto.1.y 'już udro~onc li I3IG. 

Przoprouaclzono uspó1nie ~' IL.i'..'.'l!J -hn<.lo.nia 'tispól.pracy ta.rcz i przc

ciwtarcz w pompach ·woc.lnych przy obcią:."::oniach udarowych; oparte na 

tych ba.daniach rozuiązanio. prototypouo zastosoua.110 ju.'.: z powodzenicr.1 

u Elektrowni Lacisz&. 

OpracOlm.no r.1ctodQ ol>1iczruiia i projc!::.ty napc._1du .otrunic11im:1ec;o 
' poduozkowcót1 boczno:.'.:.ciennych oraz uy::ona.110 pro,ieJ:ty spccja1n7c1l por!I) 

do toGo cc1u. 

~Tspó1nie z l.nstytutct1 l>apierni'ct't-ia przcpr0l'1adzono badania 1a.l>o

ratoty jne .mozl.it-10:_jci pozytyt1nąc;o l"lyl:orzj•stan.ia zjal·tis:;:a. I:awitacji 

do 11de1enio. i roZ't·1lól~1ia.nin mas papierniczych. ";,ykono.110 proje;d; no. 
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c:~n.1. ,~~ ::_, ć,1. to c1 micz.,1,~ km-li tu tora (lo ro~-11 ól::niania makulatury. Otr~:,:

mano pozyt:,·,mc l/'}'11.i:~i. 

J.J.h. 
l'uem:m tyczne; ;o j_ L i:~~oturbin 

Op:::-aco,nino uctodc::i obliczci', 1:d.J :rotur1.)i11 clo :.'..r0 Ll'~o

,1y1.:h, :~tóre zweryf'j_!~miano bac,a:niar.ti el~cpc1.~,:1ental:ny1::i przcp}:'.oua<lzo

ttyni na óryG·iualnyi:1 ' stanm·li s~-:u o uysol;;.:i.o.j clo:~ladno::ci i)o1:!iaru. 

l-.'yko11ru10 prace po<.lstm·1m'lc nacl ~n;:;nr.lni en:i.c ti, 11.iestubilno,:'.,ci .1il-

1:1u c;azo,.,oco i upl.)'l-lU podparć elastycznych pam·1i 1.ożyskouanych. 

Pro.ce te w1:o~·u1,1l.ly reaLLzacj<J uiolu wysokoobrotoHycll i~onstrulccj:i.. 

Opro.couru10 oc;óln-!: r.1eto<l9 oblicze(, zo1·m9trz:nie zasilanych · .ło:'.:7s:( 

cazoi-,ych prouionio,-,ych i os:i.m·1ycll ' o ot,-1orl~o,-1yta i komor01-1:,'1n systo1,.ie 

zasilania f' il1.:u. 

Znprojekto,-1ru10 i doprowadzono do technicznej perf'ek cji turbi

nowe. wiertarl-, dentystyczną. ł:.ożysl~ouan'1 po·uie trznic, i.·1drożoną, do 

produkcji w Fabryce :i:fo.rz<JC:zi Cllirurcicznycll i Dentystycznych ·w ! :ila-

Wdrożono do eksploatacji: ,-1rzeciona szlif'iorskie z automat~rcz

nym systcoem kompensacji zużycia ,j ciernic;r pracujące na 1:i.nii ostrze

nia ic;iel lokar~!dch /we .wspó.lpracy z li'.N'.Ch.i .u. u I-iila.uów!m/, 

tr~y r0Zl-1iązania ulożysl~ouanio. pm·lietrznec o ,-,rzecionni!~óu ::cif!rnicy 
< 

przeznaczonych do 1·1ysol.:0t-1yclajnc;;o, prećyzy jneco 3zlif'm·1aui u /uo 

współpracy z mm Obróbl:i ~ciernej - Łócl:;f, różne spocjalnc l/.ysoko

obrotowe nap9tly turbinot,e l.ożys~-:011ru1c pm·1ietrznie /turbopryzw:i. t 

do lasera, l~ar.:era ·bęb1101m do zdj,.; e szylJ!~ich, turbolustro ,drujGcc/, 

różne układy pomiaru raonentu /llru1:ulce mi1:roturhin, mouento{cio1:lierz 

cl.lu uł.ókien/. 

Opracouano supersztyune .łożysko c-c1zo,·1e dla ,u.·zecienni.!~a :'.; cier

nicy stanowiące rowelncjQ ,., s!~ali .:'.;wio.towej /petenty '1'1 US11, _i'.nc1ii 1 

Pro'W&.dzone są. intcns}'l1ne prace uuda,-1cze dla przeL1ysl.u 1.:asz::11 

,-1).ó~:ionniczych /lo%ysk 0trn.nlc rolek i ,-,rzecion/, które dotyczą prze

de ,-1szystlci111 .lożys1: ciynru,: icznycl : tj. pracu~cyoh bez znsilunia 

spri;żony1:1 t,u~c1.1 /patenty/. 
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ZN-UP Z,e::;pól N.aul~m,o-Bndnuczy Urżq.<.1zc1'i 

W zaJ:rc o:i.e !Jn('.c.r"'.i przopl)"l'IÓW jeu.nof'azm·zyeh: 

:c:Lucloun:.10 po<1<1::,-1i<,::km17 t 'lL'1Cl palisado,-1y i przeprottntlzono ao.
tlnnin pnJ.i::md ;:?!>atkołl)'cl1 opó:xiinjq.oych l.Ut:. ; Jnr::iza,13!-dej l·'abryki 

!'odp. 

::lmclm·1nno rurr m~erzenio·w.: i ~)rzoprouarlzono badania. nicuctu

lonoco pr:;,;opłyuu c;azl~ !)rzez roz1~n.l<,.} Zienia l)rzeuoclÓ'tl dla Fauryl:.i .Sa-

1:oclloc.~óu ::;tarnc~10\·1icc . Przy u:r::orzyatnniu ::_-loprzodn:tch clo :'.:uiO:dcze1·: 

,:;;)~lc.lOlfUJ10 llC.Ottpnio l1.0't1f} l'UI'Q utlerzenio'Ną. 

::.c::;pół s;->ccjalizo,1e..ł oic.: rói·mic~ ·w 1,rzcp.l~··wo.eh chtui'azowyeh: 
" .. . . 

l' rzcpro,-1nclzono_ '!:lac.la..,ia nad · zą.burzc11:lw :1i c-azo,·1yr.li podczas prze-

pl.:,·uu oleju u -_. tr::u-:izf'on::atornch dużyc!1 mocy .<.l1a ZaJ~a.dóv 8 :Slta" 

~1 Lo <l7.l . 

C,'praCO'U0.110 !H'OjC.1·:t u}:J:n<.1u 'Ntr"/:J!:.u inhibi torÓ'tl l"I prOCCDiO piro

.: ;uzÓU ll ! ;o.zo,dcc::ich ~::U::.lnc.iach Petrocllo1:1icznycl1 l'1 Ploc1'::u. 

'::7 ::o:1n.no pr~co 110.c.1 teor~ ;,ro,::.e sóu rozp7J.~ia cieczy, :"'lods to.:ue.-

1:;i p:ro;jo1: '.:ottrui.ltt · urz,.d::,;c.'t rozpyla;!r:,cyc!1 i i:1ctodar.ti fotocra:ficznoj 

idc:at:-:r1:~acj ::t !:ro:i;)~.l ,·1 strmlzo /pnterit/. Prace te uyl::orzyotcino 1:1. ln. 

przy 7::onstru.kcji schlo.dzaczy po.ry u<lrożonych w enerc;etyce krajowej. 

Prace te zostały tmie1'iczono Lionoc;rnf'ią. z rozpy.tnnia cieczy. 

;: ro,10.<l::::onc .Sil od l::iJ.ku la.t ;Jncla...,ia 11cd ic'.cntyf'i!:o.cją struł.du\ 

li :.wta.1onyr.: :t l1i cuotnlo1171,, c o.zo1·17r:1 z.?:o:'.:u :fluiclalnyt:: , przy uy:::orzys--
. l 

ttuliu cli1-uc~1 ..,..:>U<lol·1a;.1ych 11 t:'l:1 celu l:.ollU:in f'lui<lala;rch. 

J.J.C. ~:"c ::;pól ,:Ic.~: ouo-Do.um·zczy Pneuna tyczncco 

'l'c::c t urm·w..nin 

W opi;,.rc i l". o uZ:.aonll· ~-~acopcję opro.co't1a...J.o nouy oposób 

te7 ::::; tnro.•1a•.1in uló:: icn c1~ci::icz::1ych, p olccajc;,c7 no. zc.ntą;J:i.c:1i.u zło

żonc i:..·o 11rzcc:lonO: ttocha.niczncGO prostą 1::or.{o~ .uiro,;zą., w 1::tórcj ~1:1·\i

canio prz~clz7 uzy~.:.ujc się za '!')01:iocą. ~rzopl.ywu _pouietrza /<.lua pa

tenty, 1:1. in. us,-.,. ,ił.ochy/. No,1a toc!mo1ocia otuórey.la noż.li,106ć 

p_rzycpioszcnia r,rocesón, znu1iej0Żenia zu::~ycia cnorc;ii 1 uzys1~:ł.wa..,io. 

przc; <l~:.· o uyjąt::ouej puszystoć:ei_ przy l~orzystnych innych parw:1et-
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rnch 01"'E'.z :~~zto.1. touania. 1101r.1c1:t ciq.có't-1 tcclu10.loc:tc2::1:•c:1. 

W p11 zyc;otcmru1.:,'l,1 lahora torim:1 przoproua.dzono b<1.c,u~1ia r>oclzta.uo1-1c 

j_ 3tozoua.nc, uytt1a.rza.jąc tc~:sturowa11ą p1·~\""ldzr.-, i ~,:.rroi>y <.lz:i.cuia.r::,J~ic. 

· 1>oz:yt"j'l1ne ,1yniI~i stano"Wily podotawQ cło bu<J.c-:1y nm1cco stois!:a. 

ba.tlm·1czcc;o na bardzo <.lu:40 ,1ydajnot.ci, obocn:!.e 1:1ontouru1c1_;0 u 1nl>ora

toriw:1 T.ustytutu. 

'.3.J.7. ZlI-1-: Zespół. ;-.raul.:0-:10-Do.clawczy Eo tro.loc;ii 

i l..uto1:iatyzacji 

Podzespół. Pot';iarót-1 i :.uto1:1atyki Pneur.io

-Hydrau1icznej 

Opracowa...'1.o o1el:tryczne }Jr?:et-:-1orni;d tensouotryczne 

i indukcyjnolcio\le do poi:1iaru -zmiennych \f czasie p~<.l:~0:3Ci 1 ci{nic1~, 

r.1ał.yc11 różnic ci{,nio11 oraz mil::roten:1opary do pomiąru tor..1perntury 

cn..ł.kowi tej GQ.zu /pa ten ty/. nadano ró~ne prze tworniki ró::.:nic c i{;nie1'i 

i opracot-1ano metodQ ich 1fzorco,1ania ,., varunka.ch pracy /pe,. tent/. 

Opracowano pneumatyczne przetw.orniki: temperatury· /cło 13oo0 c/ 
i cz9stości obrotów o 1:łniowej charakterystyce /patent/ _ornz uyko

nano układy reGu1acji częstości obrotów i dosut1u =.:.ciernie. 

Opracowano i przebadano e1ellJenty przepl.ywo"t10 ob:tecu clia1izatu 

w sztucznej nerce oraz uk.l.ad odpowietrzania i stabi1izacji cilnie-

nia d.1a 11 Fauod 11 Lódź, 

1Jykonano w kooperacji z innymi zespol.and PL badania eksperymen

ta1ne i prace teoretyczne wyjaśniające proces przQdzenia pneumatycz

neco i t1Ytyczono kieru11k.i da1szeeo przemysl.oweco doskona1enia i roz

uoju tych procosów. 

upracoua110 notfe metody pomiaru zjawisk w komorach wirowych: 

stereoskopowa f'otograf'ia irnpu1sowa, wizualizacja przepl.ywu. mikroson

dy pnewnatyczne i e1ektryczne. 

Opracowano koncepcję 1aboratorium rnetro1ocii technicznej i wy

konano stoiska oraz rozbudowano 1aboratoriwn automatyki procesó,1 

enercetycznych ze stacjami zasi1ającymi: pneumatyczną i o1ejową. 
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ZN-M-F Podzespół. Fotooptycznej Iclcnty:fikacji 

Prowadzono bada.11:ta i dosl:0!1a.lono roeto9 i apQ.

rataxv do pomiaru parametrów ten:io-1:1echnnicznych p.ł.yn.q.cych 1:icdiótt 
.' 

oraz pomiarów struktury struci w polu różnych oddzial:ywa:u na. uarst-

vę przylcienną. i rozcraniczającą. 

Opracowano różne metody, aparaty :.t u:..--ządzenia do :Cotoopt7cz

nej rejestracji szybl:ich przebieGÓW i ttizuaJ.izacji przepl.}"ttlm, m.iu. 

orym;inal.ne układy wieJ.obl.yskowe stroboskopowe, kar.xexv b<Jbnową do 

zdję6 szybkich /ułożysko,1anie i napęd powietrzny/, .laser impul.sowy 

z turbop~zmatem. 

Stworzono podstawy d1a zastosowania holoe,"1·af'i:j' w bo.daniach 

cieplno-przepływGWych. 

lty.lco~ano kill::.a f'il.mów badawczych i dyda.!dyc:;m.yc11 n. in. z dzie

dziny modelowania i wizua1izacji przep.ł.}'lfów, a ostatnio f'il1:. o llo

locra.fii. Filmy by.ly prezentowane na :festiwalach ·w wiol.u kraja.eh 

świata i były wyróżniane.· 

ZN-U-A Podzespół Automatyzacji nrooesów Dadawczych 

i Pomiarowych 

Opracovano i zrealizowano pior1tszy etap budowy 

układu automatyzacji proces6w badawczych wl.a.snej koaco,Jc.1i AimL!:; 

opar~ na odpowiednio przebudowanych i adaptowanych 1:,injJ~or.ir,uternch 

llERA.'.300 i MERA.400 oraz na zostawacb. IneldiGi t .1PI. 

System ARELS przeznaczony Jest zaróvno do prowadzenia l.>ada1i na 

stoiskaoh badawczych we ltlasnych laboratoriach :w układzie cnP~J-hOO 

Jak i w postaci przewo&ieco ~;:.ładu CHD-300 do badair zł.o~onych proce

sów przepływowych w zak.ła.dach przei:1ysl.ol,rych. 

tntlad ARELS Je-st nieodzo,·myi:1 uzupe.ł.nienion m1::i.jdujł}coj n:!..Q 

w budovit. sprężarki wlrnil:owoj do znisilanin du::;·ch sto·is~::. i.:>ado:t-:

czych i zo:ci-cał zrea1izol-1any ;-;1.óunie u rar.10.ch prac proi1adzonych clln 

potrzeb Zjednoczenia Potrocher.,ia. 

1lykonano szerec procrar.:ó,-1 :t ~roceclur. obliczoniol'T'fch clotyczącycll - ~ 
własności terftiodynamicznych powietrza tdlcotnoco, spalin orę.z c;M:óu 

wiel.kosk.ladnikowych i bilo.nsÓ'tł na::iy i encrcii spr<_:,~nrcl; .t:.Ifil~, ÓL::TJ, 

CHGAZ, UNIT i innych, a także ::;>roc::-ru:lj' obliczen:i.Olle .o:>l:i.czaj~co 

l',ymiar-; sprężarki przepł.yuoweJ we; zadanyc~1 parcuactrć,1 ten:~oc!7na1:iicz-



- 40 -

:>r~·.cc c:J.n potrzc0 COGpoclnr~~j. narotloue j :n·oiw.t1.zonc ~~~ 

z rc.:;u.::.:: li oparciu o m;:ouy-:::lccenio. zo.uic::.·a.nc z in~tytuter.: przez ocl

:,ou:i.ccinie jci1.no~t:~::_ 11 rur::o.cll: 

:."roc :..·ru:Jm i proi.>ł. emÓ't'i ccnt~.ln:Lc :~oor'cl:n.1olm.n::c>; 

!)Orozw:lic,\ uJ.clolo-.;nich o :tlspó.:!::.prncy zo.uicro.nycf1 z Zn!~:':ucla.ni J.ub 

'Zj_c<.'inoc:::;oniani p~:.-;oz IL~' I'..:.. lub TI.B:~tor:i :.\:',; 

ur.:Cm tiora:.":nych z poszc:.-:c,:.:ólnyni zru~Z:..-.cl::.ni :n:zo1::::s.lou},:1i lub J 1u1.:r-

1::i .icclnostko.1:li; 

zo.cI:i:..:. lui.J okspcr.t:r~ :i' :tna.n:.ouanyc::l, n::.>. 1·1 :for;:: .te :::;lccei' .. tHlziolcuT;,ch 

i.>0zpol rctlnio osoi.>ou _"lub ,10 ui:;pó.lr,rnc)' z i n.ny::u jcc.lno:;t!~ru:a. 

OJ.,;..2. 

03.7. 

OJ.G. 

Stul:iur.1 ci::;uicnioucc;o zi:;azoum1.Ja ':.lfCla 'tl :.::1:.0:::u spocz:J'\10.jęcy1:1; 

~10::i :~01::!>:tnowCU10 pa.rm.·10-c;a.żoi-m s1.n•:::;,, '.2: onc :o: c:t , .nicnio,·1:,,·.\ 

Z(..;azo,ut."1.::.cu ,-,<..~ c.;ln; 

w"yl~rcsy cutropouc cU.n :10~1.tct:..·zo. :i . :::;~i::1 • .1. .i.n ~~ zn'.-~rc.sic roznzc

rzonyn ,10 2000 J~; 

' nla cl.ln 2_1r9cra.nu ~: i.oln. 

0._)tyr ,nlizuc ja un.run.i:ów 1n-zc1--,J.:!'1owycl.t clla prz~! c;zenia. pnet1-

1:1a tycznc(;o /tal~:::c : ~o,{::ml·to.cjc !l:fO.C
1 

J:11st. ·'. ,.l óldem1.ictwa 

~t-,i~l:m:caie 11.iczmm.clno:: ci sprt::'.:are:~ u 9roccsach cher.1ic~ych; 

• I·loclolol"iC'..11.ie stntyczi1ycl1 . i cl7,~1ru::ic:m.)rcl1 cl1arol~tcr:,:o-!ity·!.~ t~r-

bo::::cspolóu sprc_:i~a.r:~olłycll~-, proce::mcll cher.!icznyclt; 

Lożyskowan:lc co.zol'te urzec:l.011., obn:,cze:.~. i cznsz ui~ującycll 
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:it-1ustrtu:licn:touy pr0!:ilcniowo-oo~.cr.·1y stop i o:..". uJ. otmły c.lJ. n 

-l:t1rbl11 ::.n.·.ro,tych uiolidej 1,:00:• /::.Jr::cde us~yst!:ir..: rUa elc. ~

t'roun:i.. cio;_>1n:rc>. ~ :;::-c,J~tor::u:::l. j~clro~ł),::L/; 
. .__ 

:Lotlelolm tur'i.Jina cl-:1uuc.l.o,·m. tlo !x1.ctru~ ::it-opui :)ror,ion::.mrn-

osiolr:,·c ,·: o <iu:·;-:,'1:.:. .otrunioaiu o '..>J·.· to,~- c:!. /znsi1ru1.:i.c :.. ,0-:·1::.ct'

r::?:er:: lub i>arq. uc;C:.nt~/, 

05. Ó1 • 03. - Ł.o~~y:J:i:01n1.:"1:·.c ::_)oldetrzuo =~J;c.syc~nc ~. o ~>O<l't·:y:'.; 3~.:onc j 

0,'.J. 2. 1 • 

OG •. :J. 
09.7. 

10.7. 

12. 07. 1 

Lll-1-1 O 

qz -~}"lli.10{ ci; 
- ·~-.. .. ... 1. . - ;. .. etn< :.y ou.i.:t.c~ru.1.:.:. r.'... :-,r~c:::luc.h1.:'. . J1~".cLro:.::tne ·i;7lc~J.1c j; 

Dndnn:i. c i rom·10j nrz~cl::-:o{~ J.asorouych; 

· "le· ·c 11'·sr --,-,;:-o· ·1J· -.r.10•·1e 
.. , ł.. - ".; ,;_ - .J .a; ·'- .. • • \ · ' · recu:t.ac:· jno ::iztucznej nor:~;;_; 

Optymniizaója ·:,rocosću tcn-,,otlyi1ru:licZJ.rrcl1. i pr7.ep.ł.yuo,.,ych. 7 • 

I P , t n 1 , t , ·' ·--- -> • • T• • il Il""'> ~~ ~.oorc..y.na. or ~ o ... :t ec~ll1.1 .-.• u .:. o7...:1ru:s...~a. - ~ e .. ;no,.:ocn .: _._ .:.•.:., 

Dnclan:i.o wpł.Y't·ln r(,:;:mych ·ot1Lzia.J.:y·wru~ na stru:-::i;tlr<) uo.rstl'ry l)rzylcion 

noj ·w przop.ływio opó: .. ;11.ionY1:" : 

Do.dania: trans:·lOrtLt u:asv i or..crc;·li , -1 zJ:o:;;u f'luidnlny:: '. ; 

Dn.dc:..:1ie zjmti:Jk przcply,·1011:•c:~. ;;_ clo!Jl,.1yc:1 oraz cloC:~onc.lcn:i.e pro

ce só,1 =1ncur.1a tyczne.:,o :fori:-o,·zai'!}a przr.illzy. 

1S~t-1-2Ó :lodstnwy ~roje-1:.toua:nia L0.3~~,;:i .i_ ui•zq.rlze1.i. p1.:.zopływo·wych. 

/1..:oortlyi1.t1. tor Inst .;:a.szyn l'rr:cpl }"tJo,1ycll l:· !u.ł - Pel.1101:10011.:L: 

01 .• I • 7. 

olt-. 2. J. 

Oy.2.1. 

I YP PŁ <.11' Jacel:. Lel>recht/. ~nclan::.a: 

!:;tuw.lll', układów ::.on-wersji cao:y;:1.::_ z ~1dzial.0P t;J.lni!;óu 

t nroo D?o.1 ino,,ych; 

0:1tyr.!nlizacja turhinOll"j,Ch s'tbl ~::C)i 1)1'0L:i.enio't·lyCil i (.Tll)_) 

:;_Jrorf.:;.eniouo-osiou7ch; 

:::;e.tla.n:la przcp:i:j"'t#U :i dos]~Ol1.r'..l~nJ c ,::otod oblic~o{. p01;~1 ;_')r0-

1:1:Len_i_o·uycll o or)e c jt1.lrlJ„ol1 1·ry;· .U.L't."'...'i.1:~_ac~, ; 

1J[1 .. (1ru1i, .. :1 c1oa::oj-,nlc:1:Le 1:!etoc! o Ul:Lc~:c~· .. :·.o~·;~,.n~.:. ~e.:-;::1n:u:, ... c;1. 
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pl.~em o poduyższonyi:: cilnieniu; 
~ , I 

11.1.1. Dudowa l>i'blioto!~i procrnnóu dotycz(7,cycl1 1:iuszyn. i urzą_tlzei'1 

enorcotycznych; 

MR-1-26 / l~oorclyua tor 2-c o stopnia IL!' P: , u Zfu~re s:lc !J:'.):::'Q~arcl.~ in·o-

i-1ic;,-iiouycl1 - Pclnor.1oc:"lil: I1'1P PL <lr .:..11clrzcj Potn1)cz~rl:/ . 

Tci::ut: 

02.4. ~~tic;adnienia :,ro je:~tounnin · j_ nicznuotu10 :'.·ci s:;-,rc:::urc:~ przc

:Jl.·y,1ouyc!1 In.'or.!lcniouycll •. 

_J.l~.5. Porozur.,ienin ,-lieloletnie o us::_)ÓZ".prucy 

Wspól.pracn Instytutu r,:nszyn i'rzepl;(l·1owych z jednost

;:ar::i t;ospodo.r:~i uspol.eczni oncj ·jest z rei_."U.ly plano,1a.11a na tll.uższe 

o ,,rc::;y poprzez zmi:i.eranic poroztu:1ic 11 1_Uucoti"\'1a2yc 11 o usp ół.1)racy d1·1u

:;tro1~1c,i li cel__!.t rozuinzanin o:~rc:'..l.onej c ru:;:>:' _;_·J roble:.1ó~1 nauk m·1:rcl·t luu 

n::i.t:::o,10-tcc!111icmiyc::-,. 

Ut:10ltY 11icl~.le~~:.i.fl , i po1~Qz1~1d enia znuo.rto z n.astQpujq.cyni je<.1-

i1ost1;:.0J!?:l· przenrys:ł..owymi·- ;l'tr·naitiasie.· ria.z,dsl;:o osoby prolładzącej cal.o::.ć 

::;:n:-m'I uyu:ll~ających z lllnOlr,'/: 

· - z Znl>rzru'isk<} Fabr/k.ą 1-~szyu Górn.ic=ych /prof'.clr St . ::uczm ·1ski/; 

:?: Zal:l.nclami i :cchnnicznyr.d i1:1. J. C trzclczy:~u , ., L ot,zi / pro:f. dr ha.b • 

.... · ,. - .... ,.,.. .· '·~"'~ --;· V • .; . .. l'. .J v.J..l .t ~ ... l 7 

z ))rzenysl.o~t~'l:! Instytu ten .'su to: :m ty::i i 1'01.::l~ró,1 Odl~Zio.ł. w Lotl'zi 

:~ : :u:.::m:icc1dr:::i. :..:a.: ~.łn<lcu::i j_ln:fincJ·y jn~:r.!i ~. :i?ctrocltc1:lic~n:,r; ::i , ., .::>łoc1:u 

/tl:r• ·'- 1°·· ' l'o'·a·~c ..... "~-1· ...._ J 4~• 4 •e l,,C ~I • -" ~ ·., .,. ' 

~ ~= ~~.ł.uclani i ,€icl1ru1:1<cznyul Górnic t,1a :i. :::1cr.:.;c ty2:i 11~ ; iro;::o t" ,1 : !i!:0-

1 0, ·1 :Lc - 2 jcct.10czcsn.yi:1 p o1.•o .:!:.:.u1ic1:: zc..spo.::u uc~clai::'....10-.::,rzo:::ysl. ol'IC CO 

::;:_1:.·\ : ::.:arc:.:, 111'ZCI ) l ~'1·101·1)""c:1- / clr i1~ż. :'<. . P o tn1)czy!-:/; 

/ :J1. ... ol. tlr 110.ł.> . J. ~:ry·:tli':s l~i/; 

~ r:ornb hmtc n ! fy draulil;;i Si.ł.oucj u L odzi /proi' .clr :Jt . ; ~uczeusld/ 

li o~m.re:lt: o specja lne npo,·m.:'.:n:icaie :-te;_:tor::i. PL z o ::;tn.ly zawarte 
• I 

u ::_clolct~lic 1.u:i011y o US}"JÓlp r a.c :,· :. ::i.•Jl1Zy I! ,P l.~L i '...: Jcd..1o c zenj_ni,1i Prze-
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miczneco PETROCHEJ.IIA w Krakowie /dr inż.A.Potapozyk/. 

Zjednoczeniem Przemysłu NieorganiczneG'O- NIEORGANIKA w Warsza

wie /dr·inż.A.Potapczyk/. 

Współpraca z Instytutem Techniki C:replnej NEGAT ·w Lodzi op-i~ra 

się na umowie zawartej między lleldore~ PL i Dyrekcją ITC - Lódź 
/doc. di.: R. Przybył ski/. 

J.l~.6. :fo.żniejsze ekspertyzy i opracownia specjalne 

--Ekspertyza PAN - IV Wydział /Przewodniczący Zespołu Redakayjneco 

prQ:f.li.Guncllach, pierwsze oprrico,.,anie ;a.1971 r. przecl VI Zjaz

dem PZPR, ostateczne opracowanie III.1973 r./::1 11 0elowouć i kierunki 

r0Zl1oju produkcji maszyn i urządze11 energetycznych w. l>olsc'e /w za

l~~sie maszyn i urządze11 przep.ływowych/ 11 • 
Rc:ferat Podsekcji "llaszyny Enercetyczne" n.a II-r;i r.;:oncres N"auld. 

Polskiej /współautor pro:f. U. Gundlach VI. 1973 r./. 

Studium opracowane na zlecenie llojewódzkiej Rady N"arodol-rnj w Łoc!.zi 

i Uniwersytetu Łódzldeeo - Zak.ł.Datl.Rec;ion. 11 0ptymalp.o romdązanie 

enercetycznee-o i pozaenere;etycznee;o wykorzystania l'IQ(:';la brunatneco" 

/Prace nIP PL Nr 1, autorzy: U.Gundlach i J.Poroclmicki 1 1975/. 

Ekspertyza dla Huty Kato1'1ice: "Analiza konstruk<?ji i za.łożenia do 

poawaryjnej modernizacji sprQżarek" /1979/. 

- Ekspertyza PAl-I - IV Uydzia.ł /Przewodniczący Zespołu Heclakcy jneco 

pro:C.;i.Guncll.ach - pierwsza redakcja :aI.1979 r. 1 ostateczna re

c.1alccja i ·uydanie V .19So r./. · 11 Proc;nozy bada.i'1 ..,., zakresj_e problemó11 .. 
cieplno-przepl.)'l"lowych dla potrzeb przetl-1arzania enercii i r;ospo-

dar.ki enc rciE;:" • 

J. :.i. Dzial.alno{;6 naukowa i bada'1czo-r0Zl-1ojowa ,., liczbach 

W latach 1970-79 11y:!;:,.onano ł.ącznic 1 h2 prace nauI.:o,10-

b::i.dm1cze orn.z GG i)rac 1u1.u!:ol-10-usl.uc~-owych, l.:tóre
1 

cl.ównie llotyczyly 

produkcji uniko.lnnj apura.tury pomiaro\'lej /z tcco 175 w łutach 1970-75/. 

Uarto:';~ prac naul.:o,·10-bada11czych i naukowo-usl.uc;o,iyci~ dla r;ospo-do.r!.::L no.rodm10j u cl2icsiQciolcciu 1970-80 /w 1::l!:1• z.ł./ obrazuje 

ta:JJ_Jcn .j. 



Tabela 5 

Varto&6 prac wykonanych w 1ataoh 1970-80 przez IMI' PL 

::.'o.rto:ść 1970 1971 1972 1973 197l~ 1.975. 1976 1977 1973 1979 1980 1971-. prao 1980 w 1111:-i. ~ł. 

- ' 
naU::. bad. 2,'J 2,4 4,7 5,7 7,9 10,0 8~6 17,0 16,6 11 1 1 35,J 119, 3 
;,-: tyr.:. z <lot. 
p;JJ/ /o,a/ /o,s/ /o,a/ /1 , 'J/ /1;'J/ /1 ,'J/ - -· - - /5,5/ 

., o,l~ b,6 . natL-c.usł.uc. o,J 0,2 o,o 0,7 o,6 o,ó 4,2 0,2 o, 1 0.,02 
: 
I 

Oc;ólot1 c.llń 
c;osp.11ar. " ,. ..,u 2,6 5,5 6, 1 8,6 10,6 9,2 17,6 16,0 11 , 2 '.3.5, 'J 12'.3, 5 
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W ta.b.licy 5 :i.)Oda.110 , wartolć sprzcda:~nt1- !)ra.c u c rozliczc{i.\ l>cż 

lll'IZ(;J_c;:clnienia -robót u to!~u. 1Tartolć prp.c ,ry1 ::.on}"łan:"'c:1 u poszcze

cólnych lntac11 z uwzclQdnienieni prac n:lorozliczanycll w <lanym roku 

sys·tcma tycznie wzrasta.la z n:i.eltiolkir.1 zachwianiem u . roku 1976, opo

w9clowru1yr.: pom1~nymi ,1 stostm!~u cło pla11ó,., OCTan:i.czenia~ai sur:: na pra

ccco central.nic l:.oordynowaue i opó~ioliiarui li · podpis)"tni.niu oclno :.S nych 

ur.ió,1 i ,., ro1<u 1979 ze l'IZt;lc;du na przosnnic;: cio tcri;linóu zn1:.01!czonie. 

peunych prac. 

Dz.:i,.v:d. poGl.Qbianiu specjal.ń:acji kach-.1 Instytutn i ,1ic11dej 

trosce o uno,1oczeG11ia..'lie u,rposażenio. aparaturowec·o, rozszerzają sii.i 

lilOżliwol ci dalszej lłspól.praQ"'/ z przet:1ysł.cn. 

Instytut posin<tn ,-,la sny uarszta t C!OC!laniczny lll:10Żliwin.jfl-CY 

u skromnyi:1 zakre sic ·wy!.:ony,,,anie prototypów, bu<.lour- s-tr..noi-li sk lJa.cl::m

cZ;~qh i ,1y:~onnust,10 op:rzyrz~~louanin cl.o prac na<L:.ouo-l>n<l a:uczycl1, <l~i<.; 

!~i m~cou uiÓ.lc prnc l'lr;-:on}'1·la.."1yc;1 l1 Ir,.stytucic osiric.n ;}OZio1:· oi1ruco

m :u"1 i O. 1:onstrtt!~cy jncr,Q· Lu:10~;!. :Lwia.j<}cy 0c'..,z>Olroc1nio ,-,yi~orzynta.,~c u 11x;:e

::17 ( lc., ZfAl~t ton osi<!hnirto zarÓ't1no dzi<;!:i f'achouc·j !cadrze pracouni-
'- - . 

:.,Ó\-1 ,mrsztatu ju1~ i jc(;:O u -:,,)osa.:4oniu \1 s::::crc.:; opecjul.117cll Ln~zc.,tlze;i. 

J.6. l:::tclt1.:1c stoj_mio i tytuły no.U:~ó,-10 

3. 6. 1 • lio.-do.nr- :;topnie <,r lial>. 

9. VI. 1972 r. 

~·i:t-101:;~ 11..i el'I s1>ó.łos:i~ O't1J'l:!:t ato~!~awi 11 • 

. \ clru:; !:m:a.ls!:i . - ?.1.I.1971 . r. 

'.'1<:oi·m i utc!'i)rotncja chu.raktcrystyl~ por.1 ·,1ir11iko,·1yc.:.i; Cz,.,C c:l.01-io rLt~ 

c : :on c, , iodatnie llydrotra...•·wla.to_ry i i -eh chnrC-.::.tcryDty: :o.; :·:: iJ:.:.,,i 
• 

::: :i~ i'llasnol ci ol>s~aróu llyclrotra.nolo.torc. · nn :.ta.!1y jcco ruc;.1u 11 • 

,Jan I~rysll'ts!:.i - (.i. VI. 1975 r. 

"l ~ctodo. obliczania i c l:.::r.9ol:'}T.1entulnc ba.<lnnia :Jot1ietrznycll :::L : rQ

tt\ rbii.1 clol roct.::.ouych na,,przykłaclźie stopnia z 11:i.rni1:ic1:1 o .lo:::,at

; .C'.ch merydionalnych" • 
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Spoza IMP: 

Janusz Elsner - 19.v.1972 r. 

"Uogólnione prawo rozwoju pola PrQdlcości "tf turbulentnym anizotro- · 

po,1yn1 s1:rundeniu palisado"t1ym 11 • 

3.6.2. Nadane stopnie dr n.t. 

Slal'fOmir 1Iieczork.owski - 17 .:~.1970 r. 

"Analogowy pne·ur.1atyczny przet,~ornilc prędl~o~ci k.ąt<mej - analiza, 

lrnns1ifu1ccjo. 1 badania". 

Promotor: ll .Gundlach. 

Loch Brzeski - 21 .I.1971 r. 

"Analiza pracy stopnia doś rodl.:otfego turbiny gazowej 11 • 

Promotor: 11.Gundlach. 

- Jan Ciepłucha - 24. VI.1971 r. 
11 Pomiaft zmiennej w czasie prydlcości gazu". 

Promotor: 11. Gundlach. 

1ll.odzimierz Uawszczak 
11 11pł.yu tly.fuzora na enereiQ przekazyw~ przez promienio·wy ,,,ienicc 

sprQżarki" ~ 

Promotor: Z.Orzechowski 

1'iojcie.ch Dro:4dż - .1 o.x.197.5 r. 
11,!p.l)l'\1' czę~ciowego zasilania na pracę stopnia ruikroturbiny pro

mieniowej dolroclkol'fej z ·wirnikiem o łopatkach merydiono.ln)leh". 
' 

Proi:1otor: J .Krysiński. 

Andrzej Potapczyk - 10.XI.1975 r. 

"1fplyw kształ tl't dy.fuzora bez.lopatk.01·1ee,·o na pracę stopnia sprężar

!d pror.Ii0nio"t1ej 11 • 

Prouotor: K.Ilausman. 

Andrzej K. Bl.aszczyk - 24.II.1974ir r. 

"Iletoda projeldowo.nia por.1p pror.:ioniowych o nieprzeciążalnych cha

ral~tery.stykach poboru masy". 

Prouotor: J.Tiydlewicz. 

l'8.WO.l ~!im·liórsJd - 23. VI.1977 r. 

''Nieustalony :i.)rzepl.)'ll {~azu przez· rozcal.9zionia przeuodó,1 11 • 

Promotor: z. Orzeohot1ski. 



- 47 -

Jacek Lebrecht -··22.IX.1977 r. 

11 0dchy1enie strugi na wy1ocie trans~oniczuego wieńca dośrodkoweco". 

Promotor: 1'1. Gundlach. 

Krzysztof' Jarzecki - 2'(. I. 1978 r. 
11 Stabi1no:;;6 łożysk rrazowych zewnętrznie zasi1anych z e1astycz

nie podpartymi pan,.,iami". , 
Promotor: Z.Kazimierski. 

Janusz Trojn~~ski - 16.v.1978 r. 

"Teoretyczne i eksperymenta1ne badania cylindrycznych l.ożysk aero

statycznych z różnymi systemami zewnętrzne.go zasi1ania 11 • 

rromoi;or: Z.Kazimiersl-.i. 

Zbicniew Leszczyński - 22.VI.1978 r. 
11 ifp.ł}'l1 opo';kiienia morydiona1nego i· crubolci pro:fi1u na charakte

rystyki układów pro:t'i1i 11 • 

·Prol!lotor: Z.Kuczewski. 

Spoza IliP 

Tadeusz Bero·wski - lf.VI.1971 r. 

"Obliczanie charakter,.rstyki mocy wewnętrznej promieniowej pompy 

przeplywouej 11 • 

Promotor: S.Kuczeuski. 

łiieczyslaw Lorens - 1971 r. 

"Wpl.)'l„ roz:.:.:Ło.du prędkolci zapy1oner:o powietrza i narar.:etrÓl'I ssa

wek na jal;:olć oc.lpy1a.uia". 

Prol'10 tor: S. ICuczc,., ski. 

Jerzy Tysiak - 4. VI.197, r. 

"I-le tocla wyznaczania charalcterys tyld turbihy napęclol'lc j dwmfal01·1e

c;o turbozespołu (.·;uzowee-o". 

Promotor: t? .Gund1uch. 

Houa:fak Ari:f Zaher - 15.X.1971 r. 
11 Ve1ocity Fie1c.l J-..heac.l of' Cascade of' IJ1acles :for ViiscouD F1uins". 

Promotor: S. Kucze,-, s:~i • 

. Józef' Go1a.i.1s1;:i - 29. VI. 1972 r. 

"!lcchanizm pncut1atycznoc;o i'ormowania p11 Z~)dzy 11 • 

Promotorzy: :: .Gw1.cllach1 H.I-:a1ino~rnki. 

Leszek Zm1adz]~i - .21 • D;. 1 972 r. 
11 ::;truldura przc~trzenneco przcp~y1·1t1 u cylindrze_ przy st-;rc~n;ru 

doprouaclza.niu pouiotrzo.". 

Promotor: 11.Cundlach. 
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Jal'lusz Lewando1tsl.:.i - 9-:xrr. 1974 r. 
111:ykorzyst_anie oporów pneumatycznych do budouy u!uadó'i, por:daru 

1 przet,1arza.11ia temperatury~. 

Promotor: 'W .Gundlach 

- Kruz,;imierz Lech Dryko'\Hlld - 11.III.1975 r. 

"~!p1yw vymiarólf ceometrycznych i parametrów rucllowych na stru1. 

craniczny rozpy1ania lf pa1nikowych rozpy1a.czacll obroto·wycll". 

Pr(>mo tor: Z.Orzechowski 

- Zbic;:n.ielf Ga:w,ida - 13.VI.1975 r. 
11l!!9l.)'l'I paramatrÓ'W ke>nstrukcy jnych i para.metrÓ'\"I pracy nn szybko:;Ó 

. ~ . 
zuż)-"maia. się Odpy1aczy cyklonowych wsk.,utel~ evozji py1ol':ej oraz - . 
liletodó. ob1iczania. teco zużycia 11

• 

l'romotor: s.Kuczeweki. 

Konrad Adamow i,cz - 16. III. 197 G r. 

: Analiza pracy dl'luczyimik0l·1ej dyszy ·wtrysl.:.owej ,., zastosowaniu do 

scll..ladzania pary". 

Promotor: Z. Orze chow ski. 

Harian 1Ie1aniuli. - 16.III.1976 r. 

"~!pływ wl.alci~·1o{;ci cieczy uż)'l'la.nych w p3:ocosie 1·17l;o1:czania tkanin 

no. :JtrUJ:~tur.ę rozpylońe.j strugi ,., ._<!Yszy 1·1irowcj". 

Promotor: Z. OrzochOlfski 

Ilolis1av UOGUt - 23.VI.1'976 r. 

",;pływ parw~etró1·1 toclmo1oc;icznyćh i konstru';cy jnych na przc:;_1ływ 

przez !;:omorv rozdz-ie1ną wyró,tny-;·10.czn strum:i.cnia ~., 1::nszyuio pa.

pierniczej". 

Promotor: S.Kuczellski. 

Andrzej PodSQclL,owsk:l. - 7.::.1976 r. 
11 ?:otodo. _ zmniejszania lm.ło.su ucat:•J.ntora or;:l.m:oc;o z :::;_ero.l"II\1.c;: 

zn l-iirnikiem''-. 

Prouo tor: S. I-:uczo-;-1 sk::. . 

And.c·zej f.:trmd11s:.1 .:_ 211. III. 1977 r. 
' 

papieru 11 ·, -

l'romo tor: Z. Crzocho"!,1 s;. 1 .• 
Piotr Stunislauc;.yk - J.II.19.73 r. 
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3.ó.3. ::rn.ctauc tyt~1ly 1w.l'.l~o11e 

:: ta, 1:l. s .'i:.a.u ::nczm-,s::i ,.1971 r. tytu:!: :nau[~o~1}· prof'eso1--n ~1. 

~cls:i zl.a11 C:""::ocl10~·, s!;j. 197G r. t-:;tu.ł nnU:;:ouy llrof' c ~ora. ~·u. 

~~'~lsz!:o ::·~f'.:-'.::.niers:.-:.i 1 ~·vO. r. t-:TtUl na.u!;:ouy r, ro:fcsora il0.(lZ1·1 o 

Jru1 ~- :.r·y·~ij'_s3:i 1900 ,._ . tytu.ł no.t11.to·wy pro:fooorn. nńclm1. 
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4. ~TSPbLPilACA Z ZAGH!\UICJI; 

Prawidl.owy rozwój ,rłasnej kadryt naukowej, utrzymanie vyso

!.:.iee;o poziomu naukoweeo prac, unowocześnienie procesu dydalctycznego 

i okre{ltmia kierw1k6w przyszłego rozwoju, wynal,'8.ją gtrzyr..iania. ata

J.eGo konta:;,:tu z 1:.:i.~ajowymi i zagr~cznyai o~rocU:ru,d naul:.owymi. 

~I dotychczasowej praJ:tyce .Instytutu poza ,1ymianą publikacji roz

t'lijru10 tal:że ró~ne ilme formy :ł~c!::ll.olci z zagranicq.: zac-rm1.:i.czne 

stn::e nanl::olłc i 'przt'mysłol'le I wyk.łady i odczyty w olroclkach zae,Tanicz

nych1 udziały u mii;clzy1~a1.~oaowych 1;:.onfcre:ncjuch i syr.ipozjach, studenc~ 

:.de praktyl:i zaL-rru1:l.czne oraz ,1iz-:.,t7 :_Jraco1'lnikóu nau~:ou:rc:1 z zagra

nicy. 

lł.1. :3ai_;ranicznc wy jazdy c:la celów s.łużbowycll, '::.ta.że, udzia.1.y 

,1 .:.:oni'erencjach, ,-,yJ.·1·nuy 1 . odczyty 

1 ~71 r. 

l.'rof. S.I~uczew::ikl. i doc. J .llycllc1t:1.c:: - 1:rótl:otol."l:.inowy eta.:;; 

lt Un:l.vcrsy'teeie :trathclydo w Glasgoti /tl.JJryta..,.ia/ .- 25.rv.-10.v. 

197:? r. 

l'rof. W. Ctmclla.0}1 

i.Joe. J .n:,·~lcuj.ez 

:Ur inż. L.Drzes~:i 

nyc:1, i'rar;a /csn:.,;· 

IV I~olloquiWll Si.2:ou:ai I Drezno /1!':LJ/ -
rv T::onfereucja r:e.zzyn l)rzc:>1-;.'lwuycl.;, 

" 

~ " I) t! .. ,. 
~.)-,:;,::; ........ 

Ha.rada tec'.::micz11a ,, s:111 0.·wie ~:q.tnic dcntystycz-

::?rof'. 'J. Gundlach1 doc. J. ::?oroclniicki - V ::on:roroacja "Turbiny }'a

rouc ~iio11doj 1:ocy", l>ilm10 /csn.s/ - J-6.:::::. 

1973 r. 

:;)oc. J. Poroclu1icl:i 

:Joe. Z. 7:nzirticro:Li 

V ;~olloquiw:. Si.:::mm:i., Drezno /Im:)/ - 2-/: .;:. 

staż 1:.r6tl;.oterr.d.nowy ~-, Leninc-rnclzj~.:i.n ?011:-

toclmicznyi.i Instytucie im.ICalinina /z.:,rntj - 2-15.:.:. 

'.lrin~;:;. :!:i.eczorlto'tfsl;.i - oto.ż ,., li:atedrze Turbin I,os:::i.c~w:~ieco 

Ę11erc;ctyc~:neco L11.stytutu /ZSilli/ - 17.:;:.-16.XII. 

I'ror. ~: .Gundlach - wyl:.lac1.y i odczyty "' Pol:i.tcclm~.:"nch: ,., !..:u1iz

crun:Lc /1lF?.T/,u Erunszwil~u /m<N/ i u :forychu /szwajcu,ria/-19.::1:-
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1974 r. 

- Doc. J.Rydlewicz - staż naulcowy w Uniwersytecie Technicznyn1 

w Dr~ie /NRD/ - 14T29.v. 
Prof'. H.Gundlach - XIX Mięclzynarodowa Konferencja Turbin Gazo

,.,ych AS:ME/SIA - :31. III.-4. IV. /Szuajcnr:1-a/ 

Doc. Z.Kazimierski - Konf'erencja '.Oynamiki llirników, Kopenhaca 

/Dania/ - 12-16.VIII. 
::Jr 1-:. l.'m,rszczak „ IV ,'iszechzwiązko·wa -J~onf'erencja Sprężarkowa, 

Swny /zsrm/ - 6-1 G.IX. 

1975 r. 

Doc. n.Przybylski - staż naulcowy w Uniuersytecie Strathclvcte 

w Glasgow i ,., Uniwersytecie Londyi1sldm /ll.Drytania/ - 8-23.1:.::. 

1'~er inż. J .Prywer Konf'erencja "Turbiny Paro·we llmelk.ich liocy", 

Pilzno /CSRS/ 

Dr inż. A.Potapczylc i mer inż. U .IO.onowicz - KongTes Euromech 65 1 

J...iblice k/Pragi .- ,~rzesiefi 

Prof'. S.KuczewsI...:i.., _doc. J.Tiydlewicz, lil{;r inż. A.Dl.aszczyk -

- V liiędzynarodo\ła Xonf'e_renc.ie l,laszyn Przep.ływowych - Dudapeszt 

/Um.../ 
,Pro'f'. "'.'l. Gundlach - Jubileuszowy Przei:;J_ąd Filnóu, 0.łonunice /C3Ił.S/ 

- 12-17.IV. 

1976 r. 

Prof'. ,; .GuncUac:1, doc. ,J .Poroch.."1.icl~i - elrnpcrtyza turbin f'inay 

Creusot-Loire, Pfu•yż i Creu-;ot /J.i'rancja/ - marzec 

J.:[.'T inż. '.":.I,oua1e~-rn1d, pro:C. ~-'· Gnnd1acl: - VII Fosti,1al-Filnó,1 

Teclmicznych, Dudo.peszt r!lllJ/ - narzoc 

:)r : . • Pota;>czyk, ner inz. ~'l .:aonouic~ - Co11oqui1.-1.m ~uror:ech 72, 
, Sa1f'ord /l,.nc1ia/ 

.Joe. J. Tiydle,'lic:;:, t10.~ inż. A. U1aszcz7lc - !Iytlro-Turbo 7G I Drno 

/CSRS/ 
;Jr J .Cic):)lucha, dr A.Potapczyl-:. - !-:.ur}· "i'roble1::atyl::u pop~o.róll s„n.1-

1:1ioni turbulentnych przy nżyciu. terr;1oanon;o1:!ctru - Instytut Ter-

1;101;1oclmn:l:~i Czochosl.owacldej _/J;,ndomi:l Iiau::c, Praca /csn~/ 
l'rof'. ·.:. Gl.li1cl1ach - el::spertyza turbin clla. l'IIIZ·,.. Sof'iu i ,;it;!i trow

crud /I,u1ca.rio./ - Grmlzieil 
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Prof'. W. Gw1cllnch i doc. · J. Poroch11ic'.:i - cJ;:spertyrz.:a s:.,r1,;, :'.:nre,.;: 

i turbin d1a Za!~.ł.ndÓl·I Police II, Pnr;•:2: /Franc ja/ - c.;Tudzioń 

1977 r. 

Dr J .Cicpl.uclla, dr A.Potapczyk, r.1rrr in$. ;I .I(lono"l.dpz i mc;r' inż. 

A.Smolny·- l~o11oquiwi: nnosstec}mi:.: f'ttr theri;iischo Energiean1agen", 

Dre~no /NUD/ - 21-23.V~ 

ML'T inż. c.rcouo.1e·wsl.:i - "ilni i'iltau bo.da,.,czego", Budapeozt /WDL/ -

- naj 

iloc. R.l'rzybylsl..i, doc. J.l1ydletdcz - :esja1 naukowa przep.lYtiów, 

Un,i:wersytet .rechniczny, Drezno /Nrl.D/ 
Uoc. J.Krysi1i.slci - naul.:owy staż dlur;oterminowy, wyk.lady, odczyty, 

Uniuersytet Pa.ryż VI /Francja/ oraz ll7:"uksela /Del(;ia/ ';" XI. 77-V. 78 

1978 r. 

:;)r P.lae·wi6rsld 1 mer inż. U.Klonowicz - Kolloquium "Gtulecie licz

by Strouhala", Liblice k/Pracri /CSRS/ 

l?ro:f. lf .Gunćllach - podróż na zaproszenie DA.AD i ffil1''1I, Aachen 

z odczytami i wyltlada.ini /RFN, Szwajcaria, Delćia/ - IV. -VII • 

.ur A.Potapczy~ ~ dla Zjednoczenia _Petrochemia: zwiedzenie sprężar

kowni Ole:t'iny II, B&hle:n /NRlJ/ - 20-24.llI. 

;Jr A.Potapczyk - Odbiór sprężareli: dla MZIU.P Pl.oc};: 1 Sulzer.-nawens-, 
bure i illfTH-Aachen /RFN/ - 29. V .-4. VI. 

- 1-IGT inż·• 1! .Klonowicz - stypendium DAAD, RUTH-Aa.chen /HF.N/ - .IX.-XII. 

Doc. J.Porochnicki, prof'. W.GlUldlach ... odczyty w Zittau i w Dreź-

11ie /mm/ - 24-29.IX. 
Doc. J. Porochnicki - <9-n, ł-IL"'l. Przemysł u . Chemiczneg·o, ekspertyza 

turbin parowych Creusotć'1oire dla Z.A.1fł.ocł.a\'lek, Pary-ż /fre.ncja/

- 10-17.X. 

?lcr inż. G.Kowaletisl:::i - Festiwal :filmów teclmicznych, Pardubice 

/CSRS/ - październik 

.:Jr .A.Potapczyk, 1:1gr inż. IC. Zielenoli - dla Zjednoczenia Petroche
• 

mia, konsultacje tecłmiczne w :firmie SOFUA.IR1 Paryż /Francja/ -

- H:!-2 J. XII. 

1979 r. 

- Doc. R.Przyby1ski - krótki staż ,., ETH Zurych /Sm1ajcaria/ - I. 
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JJr A. l'otapczyk - dln Poli1.aox-Cckop, konoul tacjc llot. c1arii spJ:\,

:.i:arok I l>ui sbure; /RFN/ - l~-1 O. III. 

- voc. z.1.:nzitaieraJd - sto.~~ na.ul.:o,1y u 1-Tational. Itesonrcll Cow1cil. 

of' Ca.nada, mcine Lal>. /Kann.cła/ - 1.v.-6.VII. 
Uclzia..l 'li Koncrcsie Teo:t".ii 1:aszyn i r-,echanim,1ów ,1 1-:ontrealu /1.:a.na
da/ - fl-1 '.3. VII. 

' - Doc. J .Rydlewie z - IV Kon:Cercncja. Laszyn 1•rzcpł:yuó-;·1yc'i1 1 Du<.lapoaz't 

/tHłL/ # 

- Prof'. \i.Gundlacll, doc. K.IInus1.:1an, clr :\.Pota.:i:>czyk, mt:r lnż. ~.r.::ao

nowicz - uizytn w Berei.cli Gtrow.u1c;slehre Uni,.,. Techn., 1irc:?:110 

/NIID/ - J-8. ;aI. 
- Hgr inż. G.Kowalewsk:i - Footi,10.l f'il1:1Ó\'1 teolu"ticznynh, Dudnposzt 

/tfiłL/ - wrzesień 

- ilr A.Potapczyk, rnt;r inż. ·:c.Zicl.enow - <.lln Pol.imex-Cel;op, konsul

tacje techniczne, 1'irma .S01''IlAII1 1 Lil.le· /lłra.ucja/ - 1-5.A. 

1980 r. 

:Mgr inż. G.Kowal.ewS:ci - roczny staż Na.uko'tty Univc1•sit}' Stro.thclyclo. 

Gl.aseow r,:. Brytania/ - I. -XII. 
Dr A.Potapczyk, mgr inż. K.Zielenow - dl.a Pol.:i.1:mx-Cckop, ·konsul

tacje tecłUliczne, f'i:nna SOFRAIR, Paryż i ~IBU, Lil.le /l"ra.ncja/, -

cztery wyjazdy: 11-15.III.; 2-4.IV~; 9-12.IV .. ; 16-19.:c:. · 
Prof'. W. Guncllach, doc. J; Poroclmicl::i, dr A. l>otar>czy!c, 1:1(,"'l.' inż. r:. 
Ziel.enc,w - dl.a Huty Katowice, .konsultacje teclmiczne, I:os:~ua. i_ Lo

nin~-rad /ZSRR/ - 21~29.IV. 
ł-lgr inż. li .11ysocki - dl.a CIIZ-Centrozap odbiór sprQ:::e.r:d:. tlo11u 

Z.A. Kędzierżyn w f'irmie NEU, Li1le /Francja/, trzy wyjo.zd~·: 

6-1-2.I.; 28.IV-~.V.; 27.VII.-1.VIII. 
Dr A.Potapczyk ...;. dla ł-Iin.Przef:Jysłu ChomiczneGo, sprr,!żar!d c-rn: 
w Sody Lukavao/Jugosławia/ - 10-15.VIII. 
Prof'. S.Kuozewslci - na zaproszenie ChalC1ors Hich School. u Gtstehorc;u 

i Uniwersytet w Lund /S,zwecja/ - wrzesień 

Dr A.Potapczylc - dl.a Polimex-Celcop, konsultacjo techniczno ,., f'ir

mie SOFRUR1 Lille /Fnm.oja/. - 16-19.1:;.:~ 
Prof'. l'I .Guncllagh - zwiedzanie instytutów. i laboratoriów '\'l :~sśon · 

/'RFN/ i ETH-Lozanna /Szwajcaria/ - IX./;.:. 
Dr J..Potapozyk · - Konferencja sprę1.arkowa i. Zakła<.ly Sp:t'IJżar:::ouc 

~KD, Praca /CSRS/ - 6-11.x. 
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Dr A.Potapczylc - clla Min. Przemysłu Chemicznego, sprężarki !$ul

. zer w Derr..je /Bułgaria/ - 15-19 .• X. 

- Dr A.Potapczyk clla Polimex-Celcop, odbiór wirnilców Borsig 

/Ber+in Zach./ - 25-29.XI. 

4. 2. Wizyty pracownilcmw naukowych z za~cy 

1970 r. 

ProC.L~G. Stiopanjanc - Instytut Aerodyne.milci Politechniki w Lepin

cra<lzie'/ZSRn/ - 15-20.x. 

- Inż.J. Dachrnayer - Universal Electronic Import, Wiedeń /Austria/ 

20.;:. 

1971 r. 

Prof'. G. s • .Sarnoilowl.cz - Mosldewski Enerę;etyc,zny. Instytut. /ZSRR/ 

15-27.:a. 

Prof'. A.l.J. Szerstiul~ - Moskimrnki Enercot-:·czny Instyi;ut /ZSP.IV 

15-27 .~~I. 

1972 r. 

Pro.f.M.~.Dojcz - Mosl:ie,itJki Bnorsetyczny Instytut /ZSRR/ - 17-.30.I. 

:1r J •. Sitarz - EJ.ectrici te de France /Praucja/ - 2-5.X. 

P~o:r. ,\.Portier - U1'.d:wersytet Paryski /Francja/ - 2-S.X. 

- In::;. Teipale - 1':i.nna Sundst.rand /SZl'1ocja/ 

1973 1'. 

Pro:f. J .n.1:oozyi':old - Uni,wrsytet iJelam.ire /USA/ - 20-21. VI. 

1'ro:r. E.1? • .Jyban - Instytut Fizyld C:i.e::.1lncj ,., l::i.jowic /ZSiill/ 

27. VJ:.-1. VII. 

:;:irol'. Z.Plr;,sL::0~1s1::i. - Instytut l..eroclynaniki. l'oli technika ti Zurychu 

/s~mjc.aria/ - /i.. v:n. 
,;r ,.T. łi\!::;:tl - Instytut Hyclror:;echa.nil~i, Uniucrsytct i•nryS:::.l /l~rancjo./ 

10-30. VII. 

- ur T. J. ::ota:'., l!ni ,-,crsytc t Lontlyi~O.:::i. / J..11(:;lie./ - 1 0-12. VII. 

Jl:' Inc: ~'..:'II J .1 •• Lorctt - 'i'l101..:pso~10-JJj·ron Jacl~son, CnstJ.01::nine /Aust

ralia/ - VI. 
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Inż. i:. tuiQcic:i.d - c.łóuny :-::onatrul=tor .f"in;1y i-:o:.:·c;an, :koncernu 

;,Ili~ Chal1:mrs /USL/ - V. 
/ 

Dr ::.>.Bonnet - Uni,rnrsytet .Strathclyde u GlaDco,i ; ·;:.urytunia/ 

20.V. -JO. VI. 

:>rof. ·.: . L UJrinc: - Uniucx·s:,·tet 'I'ochniczp.y u :JrcLllie /IrIU/ 

1 0722. VJ'. . 

l'rof'. I.: ; ·.: ol.:C - SZ::oł.a In:;,yuiers;~a w 7.i t tau / ?:.JIU/ 

In:'.: . ~ . ::J . Lcscaillc Uniuorsyte t ,., !!aua.n.ie /r.:.ui.>u/ 
Uniuorsytet Calt;ary /L:anada/ 

1 G-22. VI. 

27-29. VI. 

VIII. 

::..,roi'. L. l:rs1::anovic - r:n. tcdra l-lechan:i.:~:L :;.>J:.ynóu, Pol:i. '!:eclulil;.a . llel

i:':'raci.zka / Jn.:;o sln\-lia/ - 1 Lt-21 • I : : • 

. Jr F. ":e :i.lson - Unh1Crsytet Strathclydc w CJ.anc;o,1 /;; . n rytania/ 

17-.2J.L.::. 

·197.'.5 r. 

} .... D.Crnic~ - ~Pt~ /UG,\./ - 23.IV. 

J. r>o·1~a1." - :,.'~!1 J.~ /us .. ~/ - 2 3. IV. 

Prof' .II. ;:olf' ' :T-J'~~~ s~a Sz1-:o?.a In:1:yn.J.cro::a ·w Zi tta.t: 

":."; .. ~o.za. s~::o.Z:.n I:i::;:ru:lcro::a. ,., Zittuu 

197,:; r. 

Pro.i:'. , ·cin:::: Gnll•.w - IC'.r:r, ;'_ach<m / °J..'.'.t:.;/ 

Prof". l lc1.yr:oncl Co1:1olet Uni. v. de :_> ari u Vl, 

. -
P ro~. :Ti'.:slaus Jfott :.:·rn, :~urich /::.zunjcur:l.R/ 

~'rof. ,J. ~~1 ... nc:L~·:. ~~: i. - U11iv.o:i Ca.1t,"C.lj~ / l:nrtn<lt1./ 
.. ) .... Isc·~1 ··1 J c·1 ·: ·., ,. T•1~t ]-1, ··· '"'·0·1 ;,...,.r,,,,_,; 
- - . .. ~ - ..... !.J. - J-~ .. .z... • •• _ . .... ~ .. , • • ~ .. . ·., .... J!'II. ~ . • ' ' '· '~'"""'" 

cJr ~!. Grtu1.dr.:arm - : Jlc'/V.t-J :6J.11-l'orz / X:J·: ;j 

:>1„0:r. i:. n~Ll~:1::cr·i.; - t.:.: 1:L,,.. Iiru1110,,.cr 1
1~-[J..::-~:/ _ 

1·•ro:f'. J'!'. Ct~llL:f; - _!~.r,;-~-~ ... ··"'.a.c1 ~c l l ;~·~:., .. :·-:/ 

/lTu)/ 
/"TT)/ .L .t i-.J 
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- :Jr F. : .. • Hicht_cr - GITII-Stor:~rado /HFN/ 

- :)r 0.1,rntouŚek _: Leti1any - f- ral1a /CSRS/ 

- .J!.' V. Vanć~ - !.-et11n.:.-iy - Prclm /csn::;/ 
l'roi'. Ii. ·.: 01:f - J;n.:;.IIoch ... Sch. Zi tto.u. / NRD/ 

: ir ~~ Ui_) Oto~;:a - !;O~l0!3ybirnk / z.<;r.::.v 
!lrof. ;;; . i'ląs:~owS::.d. - ::..:'i'II , Zurych /Szwajcaria/ 

Prof'. ~: .:;.)rot ić - U .'.._' ., iJo l .:-;Tacl /Juc oslawia/ 

197:J i--. 

Prof'. ': , . LlurinG - '.i.' .U. :::>rcsdon /NIW/ 

'.J r !: . U . Leier - ;JFVI,~, (~t\ttinc;cn /nI•,-T/ 
.) r TI.obcrt Hey - :C:col 1Jat. !"~L1pcri.d Lrts e·t HĆtior::;, · Paris /Francja/ 

~)OC• :;)avicl. llacl:n:an - U:1i V• of• Stra thcl_yde / U • Drytn.nin/ 

1979 1'. 

:.Jr 1..ndrcac ~; teiner - Sulzcr, :iintorth ur /Szwajcaria/ 

t> ro:f . : :. Da1.11::ert Uni v . I!rumovcr / llFlJ/ 
,)r U.Dorstewitz S'.i':2}.G , Dsnen. / l~J/ 

"_J ipl.Inc . IIorst IU1ein - fjT:8.':.G 1 ~ sscn /I:.FlJ/ 

:.'rof. :S . : :ilsso1i - G6tebor.;- /Sz11ccja/ 

Prof. A . Jau1:1ot ·i;o 

Dr ; , le::: Ii radi'orc1 

Univ.Librć, Dr.ul~scla /:::;el c an/ 

Uni v. o:f :.;t ra tllclyde, C;J_a:,c m·r /~, . :Jrytania./ 

.Jr ;\lo.sta:Lr G:Llchrist - Un::.v. o f' S tratl,cl:·cle , C0lunco":'l ;-,: . :::: rytania/ 

:;Jipl.Inc . Herbert Schul.ze - Zi t tau / im0/ 
l'ro:f. J . ;:rasir!.s::i - Uni v. Co.lGa,ij' / ::mmcla/ 

Inż. Jacquec 'J.'alhot:Ler - c1yr.SociÓtÓ ::];urop eC!.lnO cle ::?ropulsion, 

:..'a.ry::f /:•'rancja/ - 12-20.IV. 

- Inż. -~iclnut Ilahcrnruui - SlI:-~-Vcrno1.1 /Francja./ - 12-20.rl . 

Jacques Donn:l,n - <lora.dca. i1a~:o,1y :uec tri ci te do 1"rance-Cha tou 

/Franc ja./ - 12-2:f. V"7.. •. 
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St'.lc.lc:;.1ci ::;t;udi<'.,u G.Zie:nnych spcc j a.lno:'. ci ;:1a::::zyny i u

rzq <lzeni i;l. eaeq;c t :,; cznc o:_J rócz r.; ożlil'IO L" ci odby.·10.nia prals:ty;d ,., zak.ła

rlac~. na tereniu ::.~ ol s :~1 !i;o u :,. 1 :cze o tniczyć ,1 rniędzyna:codo,-1e ;i l'łytr:ianie 

c rup stu:!c n c k icl1 otll>~'WającycJ ·, p ru!-: tyk i zapoznawczo-prouukcy .:jne 

i w incl)"'łiciualnycll p ra;:tyk acl: zar;ra..'1.ic:.:.n:.r0h. 

l~. J. 1 • Pra:., ty!d ,-Jyr,tienne 

U rolm 1971 z iuicjatyr'ly ICola Naukowego Energetyków 

przy Instytucie Laszyn I'rzep.lyt'ioWych i u kontynuacji · dawniej. ore;a-

1i:i·z01-1unycll wymian z csns /!'ilzno/i :NID /:Drezno/ podj tJ te zostały 

pierwsze kro:"i u celu zorc;anizowania międzynarodowej wymiany crup 

s tuclen tów z Ka tedrq ::;pr.9żarek Leninc;radzlcieb·o Poli teclmicznego Ins

t~tu tu i1:1 . L .I.I~alinlna l-1 Lcnint,rra.dzia. 22.06.1972 r~ _na okres trzech 

tyc odni przyjeżd7.a do Łodzi e;rupa dziel·IJ.QCill studentów i jeden opie

:~un ·z erona pracownik ów naukowo-dydal~tycznych Katedry Spr9żarek. 

Stud"lnci radzieccy ucz-estniczyii w pracach naukowo-hadawczych pro

wad~on3,·ch_ przez Instytut 1'ia~zyn ::?rzeplyr-,o,'łych · oraz zwi.edzi1i m. in. 

Zakl.acly ZAl<l~~Jl w z1bląc;u. 

;: rhiu 15.07.1972 r. na pral::.tyk.9 trzytyGodniOlłfi do ZSRR wyje

chała e:;r upa dsiewię ciu studentó,-1_ i jeden opiekwi z · grona p~cowni

ków uaul;:owo-dydaJ;:tycznych Il-IP /mc;r inż.J.Lebrecht/. 

Grupa Zl<liedzil.a w Lenincraclzie: Laboratoriuu Katedry Spr~żarek 1 
Labora:torium Kutcdry Turbin, Lnboratoriw:1 Katedry 1-~ochaniki Piynów ,. 

Lenint;;radzk i l!asz:inos ro.i te1ny Zal'lod, Nel'lskij i.;eta1iczesltij Zawod 

i ,1 r:osJ::..'l:ie: Laboratoriur.i I,atedry Turbin I-:osl~-iewskier;o Bner{,--etyczne-
-

tSO Instytutu 1 ·;;ystaw~ osi;:;, t,ni~6 gospodarld radzieckiej. 

~-.: z,d,::,z!;u z pozytym1ytni ocenami przebieG'U praktyl~ w roku 1972 

z ainteresowane strony ,·1yrazily ch!JĆ podpisania dłubo1etniej umowy 

o 1Jezdew:izm'łcj 1·1y1;,ia.uie c;rup studentów odbY'łających 'praktyki zapoz

I1a1·1czc-in·ouµkcy jne 1'1 r. : iesiącach wa.ka.cy jnych. Ur.:owa zu~arta u marcu ., 
1973 r. preC"j' ZOl-1t1..la s !...1.ad {;'rUI): ze strony poisl~iej o l,n:lu siuclontów 

:i Li~1ócli opicl-.w1ów z c-rona .pra~ownikÓ~'i nauk o,10-dydaktycznych; 

7,e s trony r a dzi ec;dej dziewięciu studentów i jecicn· opieku...'1 z {.;·rona 

!Jraco,H1il~ó,1 .1 taul.:ouo-uydal;:tycznych. 
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'.;.':i:-zytycod11i011y czas po;.·;:;.·{u .'~a::::c.:.ej crupy. 

UL0,1a ol,rei;J.a1a ró-:-i:1 :i.c~~ -:-i..1.rmL-::l socj r.,L10 -1Jyt0\10 .studontÓl'i ra-

Instytut udziela~ .. 
suo :1.1 : stu-

<,on-tm.: ,1 ze.łatwie11i1.1 i11L1)"11:idualnych pruktyl~ zacraulc~nych orGanizo-

szc .:.ciotycor!;·d .ol/C. ,., 197'.5 r. c.l'tH'>c11 stu<.10ntó~·J :l.. 11 197G r. jccl.J,1ec-o 

.::;tude1.ita s9 cc.:;ul;.10~.ci cic::_:iluo 1aszy:1y pr:c~e:i,).łyHo,-ic1 :·1 1":l.nla.ndii, 

·, .' o:a•e:::;::.c ;,r.,.:~tyJ~i praco,1ali ~t olc!-~trm·J,·1:t ,., ?~auntali. 1 ?:Hie<lz:U . :i. bu,. 

clo~1 '-..' elc:-:tro~nd r•.to;:;.,owcj 1·1 Loviisa :i. inne. 
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llzj.~l.ni110 { : Ć 118.t~:~o,10-hn< lalJc:.:;.:~; 

1975 r. nacrodu 201.,po .ł..oua II c.,to:n:.:i.n zn 

tl_7.Jn.lall10:' e nnttl:Ol'10-1J:;:.•.la"l'ICZr:,; 

- ' . .'.:tacly~;::::n-1 C:tt,H:J.ucI, -1975 r. nnc;roda zespołowa I stopnia za 

clzia.ł.alno:;ć naukowo-0a<lm·1czq; 

- .1:~rol I1nus;:1ru1 

-1977 1·. naGrO(la zespoł.mm I otopnia za 

clzin:::o.lr.o:.:.ć 11aukm·10-baclawczą; 

-1900 r. na(;rocla . incl;"'t·lidualna II stopnia za 

osir;,cn:lc,::cia ~, cl::::Lcdzinie <lyda!ctyc:::no-,1ycho

''ła'1czej; 

1975 r. nacrotla zcsr,ol.o,m T otopnle za 

1.lzialalno:'.. ć nauko,., o-llarlg,\JCZC::; 
' 

Zbys~~o Z:azi1 ·icrB!ci-1973 r. nacroda ~ncly,łi<lualna I:!:I ~t?ln'li_a za 

dzia.lalno:.'.ć naukouo-bać1a1·1czą; 

1975 r. nacrocla zespoloua II stopnia za 

cl.:;:lal.alnolć naul:.o,10-bnr!m·1c·::;ą.; . 

197.lł . r~ 1mcrocin ze::;po.lo,ia II st~I>l'lia ze 

dzialainolć nu.ti:~01·10-baclauczq.; 

197/J r •. uuc;roda indywidualna III stopnia za 

clzial.alno.'.:ć dyda{ctyozno-wychowm-1czą,; 

1975 . r. na.cro,da zcspol.owa II stopnia za. 

dzial.alnolć naul~o·wo-baclauczą; 

- Stanislmi I-~uczm1slci-'-197lł :V• nacroq.a zespol.owa II stopnia. za 

dzia.lalnofć naukowo-badawczą; 

1978 r. na.Groda ind}"'t'lidualna II stopnia. za 

prace zuią?ane z ksztal.ceniem nl.odej kadry; 

1979 r. nac;rodn indY"1iduaL-'1a II stopnia za 

'dzia1alnof0 wycla,•miczą; 

Zc.lz:!.sł.'nl1 Crzech.o\1sl-=.i-1977r. 1-ia.cr'oda i11.dywidua111a iI stor.Jnia za 

dzial.alno{, ć wyda,1niczą; 

1970 r~ naeroda indywidualna II stopniu za 

prace Z1·1iązane z ksztal.ceniem ml.odej kadry; 



Andrzej Potapczyk 
/ 

- Ryszard Przybylski 

- Janusz Uydlowicz 

- Janusz Tro,1nars1ci 
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1976 r. nac;roda indy,iictualna III stopnia za 

dział.a:!.ność naukowo-baclat'lczą; 

1977 r. naerocla zespolol'la I stop!1.ia za 

dzialalnoi:;ć nłl.ukowo-bada'?czą; 

1972 r. nac;roda indywidualna III sto!mia ,za 

dział.alnoś ć dyda:-. t7/czno-,1ychouo:wczą; 

197l} r. nagroda. zespo.ł.oua II stopnia ze 

dział.alno{;ć nau!.colio-bada·wczf!; 

1979 r'\,' nagroda indY\"1idual.na III stopnia za 

działalno6ć nauko·wo-be.dauozą. • 

.5. 2. 1 • Z :funduszu nau~:ouo-bada.,1czeco 

1970 r. 

:,:n.zj_1::icrz Czajkouski, ~:la<lysł.aw Gw1.dlaoh, Jan TCrysi{iski, Zbyszko 

}~azi1;1iersk.i, jo.cek Le brech t, Zdzl sł.a,,, . Orzochow ski, Ityszard Przybyl

S:d I Janusz Hyd1mdcz, J:irosł.au Zillmic:~i. 

1971 .r. 

Jerzy _!..11t;io:n:1an, Jan Ciopł.ucha., :Iojcicch ~Jrożd~, Jan l~rysi{,s:d, 

Stanisl.a.w r:uczeusld, Grzecor7.; Kowalo,·1s:.:i, 1\ildrzej ~iuok, ~nt;cniusz 

.Star siei, G.lawo1:d r :I ioczorl.:O'ti sk:\.. 

1972 r • 

. ran Cic;_Jłuci:m, Jan I:rys:ifs~;:i. 

1973 r. 

Anclrze.j Dlaszc:;-:yl<, Lech Drzesk:i, ,Józo:f ·Jucln 1 ~:'ojc:icch :Jro~;<l:::, 

IJ01os1m1 lJursl~i, :,1odz:ir:licr2 L:izic1.:i·, .fł.ad7s.ln~1 Gtmc.llo.ch 1 L'.itrol 

Hausrnan, l~nzir.1icrz 1:yc, Jri.11 l(1•y ::;j_11uJ:i, !; tnnJ. s1,m·1 r~uczcw sk:i, 

Slauo1'.::ir, '.: ioczor;:0,1 sJ,i. 

1974 r. 
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Wladysl.ali Gm1dlach, Krzyszto:f Jarzccki, Zbys:;:;ko Kazi1:tiersld., 

Grzec;or~ ;"(o,ialeus!~i, : .. clru:r J-.:o,ialski, Jt'l.n .iirys:l:r:s!~i, Zbi.:;nieu I~ucha-, 

ro~::, ~dzis.lali Crzechoi-1ski, Luclrzej Siwek, ,Tw.1 Strzclecl:j, Slu·.-,omir 

Wieczorkousl~i, l'awoł. ~!ie1-1iórski. 

197.'3 r·. 

Jerzy A11.cioriaan, Jan Ciepł.ucha, E:nzi1:iierz CzaS~m:sld, ~:J.odzi1:;ierz 

Ga7'.icl::i 1 ,Jrumsz Grzybowski, 1l.ł.adyslo..,1 Gundlac!1 1 Grzc(;orz l(o.talow

ski, Uojciccll :eole.kows!d., Eucenj_usz Starski, ~:ac.łau Tyl:i.1'.~,:;_:i.., 

-:nodzi1;.ior,z; ,!o.wszczak, S.lm101:ii r ~-Iieczor1,.:ows1d, Paueł. ~iim·liórs!d, 

· Jan ilójcil.::. 

1976 r. 

Jan Strzelecki, Zbip1ie,, Kucharek, Uacł.a,1 '1'yliliski, Janusz '.l.'rojnar

ski, Piotr Skrzyński, Barbara Ilie(1kowska, Janusz Kraje~rnki, Urszula 

Liso,tska; Andrzej D.laszczyk 1 Wł.adys.la\i Gundlacll, Karo-1 IIausman, 

Zbyszko. r,azimierski, Zdzisław Orzechowski, Ilysza.rcl Przybylski, 

Janusz Rydl.eiiicz, '1:.lodzimierz llawszczalc, Paweł 1!ie,dórski. 

1977 r. 

' 

11.łodzimierz 1:uwszcza.k, P~we1 1!ie,'liórski 1 Jacek Lebrecht, Jerzy Kicr

kus, Jerzy Poroclmick.i 1 Jerzy I1rywer1 Janusz Rydlelficz, Jan r,:rysil'i

ski, Andrzej Siwek, 1.·ojciech Dró::;dż, Piotr S1crzyński 1 Loch Brzoski, 

Zbyszl.:o Kazimierski, Janusz Trojnars!d 1 ZbiGUie1-1 I-Iako·wski, Ilarbara 

Die11ko-wska, Janusz Grzyi.>ouski, Stanisła.u ,,:uczelłSki, Adon Kowalski, 

Wojciech Polakoo;'lski 1 Karol Ilausman, Andrzej Potapczyk 1 I;rzysztq_:f 
/ . 

Zie len.o,.,, ,i ac1aw Tylil;.ski, J:ad,.,i15a ł-:achnicl::o. .• 

1978 r. 

Andrzej B1aszczyk, Uładysł.aw Gundlach, Ac~arn I~owa1s:::r, Zdzisl.a1·1 

Orzechouski, JS\Il. Krysiński, Lech Brzes!;:i, Jerzy lmcierr.:an, Sta.11.i~

ław Kuczewald, Janusz 'l'rojnarsl::i, Jerzy I{icrl.:us, .\una ..Jzięcioł., 

Jacek Gibki, Zbic;niew Kucharek, Jerzy Poroclmicki, Anclrzo j :i:'l.oszaj'":' 

slci, Krystyna Napiórko,-1ska 1 Jan Ciep.łucha, i;a1<lei;10.r. Uysocl;:i, .;a11usz 
/ 

Oleski, Krzysztof' Zie1cno11, Andrzej Potapcz;•!;:, A.-itlrzej :)ru1ie1, 

J"an T,trze1ecki, Janusz Rydlewjcz, Grzor;orz !·~O't'IO.lelts2d, '.::bi[,'11-:l.ct·l 

Loszczy1;_nJ:i„ Zbyszl:;:o Kazirnierski, Jerzy r>r-:ruor, Jerzy Si::!.'uG:d. 
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j.'1. ... z;~1)~rJ. sl~i, P:.1:t·1c1 1~ic11iór.o!~:i., ! .icl:.n.!. J{ r"j ... !:;zt~:r, . :'~ c~:~:i. s.la·u C:;..:~ccJ10-:·1 ol~i, 

~Il.Qcl:;:ir ierz ',t ;:i1·,·szc:zO.:;:, Jnn Cic: iluclla, Jerzy Pr·:,,,101~, ;~rys tyna lJapiór

lc.01-Jsl"a, Zl;j:-- sz!.:.o J\:~zit]ic1 ... s1:.l. 1 ,~o(..;uz1.ai·1 I~n.1"e\'1icz, ./ .. :1.d.rzej :1.ł.a.~;z czy·!: 1 
Ja.11ns2 Il:y-c.Uc1·1icz, '.!.'O.. l~cuc;-::. :tacl1ilc·u:Lc~, .:\.::.:HJ.1--~~ j i~nrc z -;.rl~ , ,!.ci"~·~:/ l(ier-

\ . 
l.:us, ·L' o.:;c :Loch Talar, L i:..·os.lt'.1·1 -~i1:m:i.:c!.:.i, . ,:iru1.usz Grzyb01·1s1.:i, 1ln.lt.lemar 

·.:ysoc::i, i.ndrzcj i' ota1Jczy::, ;~urol l:uusr.ian, ,Tuclui,:;n. 1:c.c,1.nicl:a, Ja111,.1s:2 

Ern.jm·1s1d., .: :tntl:/sl.m·: Gmllllacll, Rm::n.n I-:al:i.J,1.ow&.:.i, I~azimicrz Eye, _Ja;.1 

Er".7si1'..sl.: :i., /:.1di·zc .i C;iwc:::, ~: o Jc:i.cc] i. Jrożdż, Zbic1iie'\1 !~oznnecki. 

1930 r. 

Pn.ucl. ··.;i01-1iórs'..:..i, ·.noc:1.z:11:,icrz ,!a:wszczal~, Jan Óie1,ł.ucl10. , ,Jc:.:-\z:y I,icr

:-:.us, Jerzy l'rJ'1·10r, Stanisł.1u1 :~uczewski, Doę;us.ła11 r·,Ol'lalik, Andrzej 

l ' otapcży:~, Krzysztof' . Ziclcnou, ~-:aldenar· :iys_ock:i., Janus7t Jc}t'ltuchowicz, 

Grzcc'!rz -ICm·1alcus~~.1 -, Jace}~ Lobrccllt :.:;uconiusz Starski, Janusz Kra

jewsld., i(nzi1.dcrz i ::yc, .Jru1usz Hydlm·1icz, :::>auo.ł Da1~~m-rn:d 1 "'.11.adys.ła,-i 

Gun,no.ci.1, Jan ;:rysi1is,c'., Zhys~~ko ICazi.1:iiersl;;::i., Lech .Drze ski. 

1970 r. 

Jan Cic:_)luclm, , : .lu<lysł.o.w Gm1.cUach, ,Ce.rol IIausman, Kazir.derz Hyc, 

Crzccorz i.~owuicus:-:i, Janusz Tiyclle,1:i.oz, :::.1a,.,omir 1-l ieczorl~o~.,s!ci. 

1971 r. 

J.Jcci1 1J1~zc z:~i, I~arol 

s :~i, _:\1"..d.1 ... ~e j Si,·101:.. 

' 
1972 r. 

Irausman,. Zclzis.ła\-1 Orze chow ski, nyszar<l PrzybyJ.-
I 

,Jcr:;;y : .. r1ci0:n;1m1., I~nzli:·::lcrz Czajkowsl;;:i, GcnOl'le:fn (~ ro.łka, . I,azinierz 

: ,yc, Zbi cn! ct·J Eo.ło<lz :iejczo.k, I'.11.clrzej r~~pczy1,sl..i, ZbiG11ie-u KucharcJ_.5 , 

Zo'.:'iu :-:iko.lajczy:-:, · Jo.nuzz Tiyclleuicz, ·Jan ::;trzeJ.cc::.i 1 ~~uij--enius:.:; 

Stan,:::i., Leon Szypm'1ski1 ~!acl.~m Tylir:ski, I-'.iros.!nw Zinn.i.cki. 
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1973 r. 

Jerzy An(;:icn::::u~ , Mc.1·ia ;.rndt, Jan '.::i_e~J.łucha, l~~zir.,ierz Czn,j I~01rnk.i., 

Wojciech 1Jro:,:tl:~, .·u1clr~oj Dun.iel, ~:1.oc.,zi.1:::i.erz Guzic:.:i, r~aro.l Iiuum:11;m, 

1i.:a zi1:licrz ~;yc, .::rzysztu:r Jarze~:::L, Jan. I·:r)"S:i.1:sid, Stu.ni sln.~1 ~:ucz~u- · 

sI~i, Zhicnic~1- ,:aclturek, Ho1aan ;-c,-m.:~uinl: 1 '.:d:~isł.0.1·1 Crzechm;s~d„ Józci' 

Pie tlam, Jch·zy :.'ry;·icr, . Il.yszar;l Przybył ~::i, ,\n,lrze j !lo~ocllac: :_;_, Janusz 

Tiydlei·1icz, 1-.. c:i.ria Serua, r'Lr1c.lr·zcj S:i:ue:~, /L1111a S1-:01·1ro11Dii.a 1 ·\: t\C .:°!:. a"t·I 'lj'-

1i1is1~:i.. 

I:arc,l De tn, _Urszula Dł.as:z.czyl'is~~a 1 1Jł.odzi1::ierz . Gnz;ic!ti, Jacek Gibki, 

Janus~ Grzybows!d. , j:aro.l !!ausrmn, Zd~.i:'isł.n,'la ICraczy1isl,a, Jacek Lcb

recht, Dnrhara Piek.l.n.rz, Józef Pict1am, Antoni ?ietrousk.i, nyszęircl 

Przyoylski, Jerzy Pr::rwcr, Tadeusz nachilewicz, ~uaeniusz Star:,ki, . . 

.Tan Strzolec1~i, J~n ':lójcik. 

1975 r. 

A.n.J~a Dzięciol, Ire'na t1awiwi, Karol Eausmnn, !(azir:1ierz IIyc, r~a1im1 

l(a{:r.Iierczak, Grzec;orz m:malew ski, Zbic.niew Kuch~ifk, Honan r..:,1a:.':niak, 

Jacek Lebrecht, Zbic;nie,,, Loszczy{tsld, Da.nuta Lichota, Zclzisła,-, 

Orzecl:10,·1s:.i, Antoni·, I'ietrouski, Jerzy Pry-;ter, Hyszarcl Przybyl:,k:i. , 

Janusz l lycllcuicz, i·iaria Sort~a, AnclrzeJ Siuok, P::meł :.'ic.1iórsl:'.i, 

1.'ac.lm1 Tyliiis id, I :ir·osłn..·1 Zii;,nicki, 

197-6 r. 

Bo(;'usł.uw I~arewicz, Grzei;orz Kowale.1ski, DOC::,"l.ls.lnw l~oualik, Junusz 

I~raje,·1Ski, ZlJiL;Jiev r:ucllarck, An<.lrze j S:i.uck, ~uc;eni usz S tarsld, 

:ta.ldemar ~.'ysocki. 

1977 r. 

Stanisł.a,;, ICuczo1·1sl~i, Karol }[ausman, Ja..."'l Kr-.rsi11ski, Ilysza--rd !'rzybyl

oH:.i, 'Jruu1sz ltydlc.-dcz, Zb·yszJ.o ICazi;uiersl:i, Jerzy Porocl1nicld, Jan 

Cicpł.ucho., S.la.10:-::i r ·,~icczor~-:ows1d, Stefan Kujdecki, Pu;·1e.i -:aeuiór-
, . '7" • . • Le . ·' 1 . V . l . I' , i 1 ' I .. . . I-· . s .,J., ., i)J.;,).1:1.ell . szczyus ~i, .r.a in~ .. azm ercza:. . rencusz 1-.c,:l1cz;"l1 .... ,;:::.. , 

·,; oj.ciech ~:J.onm·iicz , Grzcc·orz I~o,·1nle.-,s~d, Eoe;usław ;:m„ali!~ , lloi:mn 
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Kl'lalniak, Andrzej Uarczyk, Irena Uikinka, Józef Pietl.:un, Anclrz_ej 

Siwek, _ Anna Sygdziak, Wacl.aw Ty1iński, Urszu1a Lisows1ca, r,!aria Serwtt. 

Wacl.a11 1'ylińsk.i 1 Andrzej Potapczyl<, Barbara Die{tl;:owska, ,Ta.nusz Grzy

bowski, ZbysŹko Kazimierski, Janusz Trojnarski, 1lojciech urożdż. 

1978 r. 

Jan Ciepl.ucha, Elżbiota Damaze:r, llo .1ciech Drożdż, Anna Dzięciol., 

Irena Flawian, 1il.adysl.o:w Gundlach, Pa1·1eł Hanausek, Karol Ilausman, 

Kazinierz Hyc, Zbyszko Kazimierski, Uojciech K1onowicz 1 Janus2'. Kra

jewski, Jacek Lebrocht,_ -Z<.lzis,ł.a~., Orzecho":-1ski 1 Andrzej Pota.pczyk, 

Jarzy Pr)'lłer, Ilyszard Przyby1sl;,i ., Janusz Rydlevicz, Ja.n Strzc1ecki. 

1979 r. 

Jacek Gibki, Bogusl.aw I.:owa1ik 1 Zyc'n1unt Kuni!cm-,ski, n01aana 1- larchwiń

ska,Alelcsandrn lło.łakowska, Józef Pietkl.m, 1,:nri&. Serwa, Janusz Trnj

narski, ICrzysz tof Zie1cn01ł. 

1930 r. 

Lech Iirzeski, Jnn"'"'caopluc~,a, .Andrzej Daniel, Janusz CrzyLo·uak:.., 

Pm·rnł. IIanause~;:, I~a.ro1 I!a.usr.1an, Zl>yazko E:azimicrs:;:i, ~~bi (.;nic-..1 :~ucl10.-
.. ., t 1r • • • • r· 1 · . T ·· ' • T , ~ t I ' 1·· T ' "i 1 .. re,c, L,j"(..'llllUl .\.U.."1.J. • ..:o·u ::;.;:1, .a :J.llE'. AU:.,.11:Lc1;:a, .;.,oro a '-ro. 1:0,1 s s~a, .·,. c.11:1..,_ 

:~;ryszto:f, .;ucek Lcb:?:'ccht, ZbiGnicu 1-ialrnus:.:i, Zdziel.au Crzecl~mH::;:i, 

Antoni Pictrmu,:.d, Jerzy P1-J,·1er, Hysznrc! Przy:Jy.lsl:i, Lurel:. nycllter, 

Janusz H:•tllcw:i.c :-.: , ;.:aria ::icr,-,a, L.ndrzcj S i1rn:.: , l':i.otr Gk rzy{d;.i, Jru_: 

s t ·rzelcc~.=.i, :lojclcc1A:. '..Con1c~;)r1: , Słat·1or: ti1"' 1! icc~o11 ~.-: o·wsl:i, 1:> n:ueł 1tie~1i6r

s l~:t, Jan 1! o jtn1 a!:, i~r::ysztÓ~ '.7.j_ elenot·1. 

5. 3. lTn c:::""ody i t·1y ró :·mienin specjalne oraz p o :;:urcs0rtot·łe 

- ll.ladysl r-.w qun d lach 1973 r. 11.::-. (_;rodu apccjnln.:-. :'.' rc ~:c:m PA1J 

i 'l'cc~u1i .1 :.i . .. o '. ~q.zji ~to.: :.:.u ~~at1~: :;_ .. .' ol s ]·:.lc j; 

. 
J . l .in.is t:;."'n ::~L:.~ ;:. 1. , :;~!:oln.!.ct,,a ·.t-:, ... ~c=e:_:o. 
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- Grzegorz I~owalews1::.i. 1 972 r. nacrorln dla nnjlepszeso f'il1::t.1 

z Wy:c:szych Uczelni na II FI•'~) w Łodzi 

zn-:film pt. "Lożys;;:a nerostatyczno"; 

197ł.J. r. nar;roda dla najlepuzoco ,ilr.:u 

z \fy:;rnzych Uczelni na III FF;J t'I Łodzi 

oraz naj.lepszeco fi.lnu bac.lat1czego zn 

f'il1.1 pt. "Optyczne r:ctocly wizualizacji 

przepl.~·1ów 11 ; 

-

5.4. Oclznaczenio. 

197:3 r. pierwsza nagroda ,,, r„atocorii 

:filmó,-, na~o,io-baclawczych na VI FFN'fiiJ 

w r:a. tow:icach. 

5. ,~ .1. Itrzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia .Polski 

1I.ł.adys.lnw Gw1dlach- 197'.3 r. 

:::ro.rol !Tau m:::ru:1 1979 r. 

5tańisla,'l I:uczet·1 sl::i 1972 r. 

!{yszarcl Przybylski 1979 r. 

,To.nusz llydlet'liCZ 1979 r. 

5.l~.2. Z.loty Krzyż 7.:as.łuci 

Władysł.aw Gtmcllach 1970 r. 

Karol Hausman 1975 r. 

Adan1 Kowal sk:i. 197'.3 r. 

J·ru1 Krysiński 197:J r. 

~(~zisłau Orzechot-1 ski - 1975 r. 

Jcr7-Y Porochnicki - 197'.3 r. 

Ilys~ard Przybylski 1972 r. 

Karol Hausman 1970 r. 

.'.udrze j :>otupczy;;:, 

Janus:.; ~1ycllowicz 

- 1973 11
0 

1970 r. 
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~. ,~. h. Dr~zo,1y I(rzy~ Zns.ł.uci 

- Jan Strzel.ceki 

-
-

Zdzisla\1 Orzccho11 sls:i-

Jan Strzelec!d 

Janusz 'l'rojna:rs;~1- . -

5. li. G. Ci<lzna:.::i 

- W!'actysł. aw Gund lo.ch 

- Ho.rol -.,rau s1;,ru1 

Ryszard Przyby;I.skj 

1970 r. 

197li r. !-[edal ;~·=:~-lecia ;>HL; 

197h r. i :e clal ::.~~-lee ia 1'J.1L; 

1976 r. ł-, eclo.l ·:·~ouisji Zcl•.L' ~ac j i i·~aroclowc j; 

1972 r. !-,cdal za lldzlri.1 ,-1 ,'ł ą.J~ _;_~o.ci 1 o Derlin; 

1 97l1 r. !-:edal :::.:.::-lee in PI:L; 

1972 r • .llri!Z0,1}' 1:edal za Obroru1ot; ć I~raju. 

1 ~7 ti J.. ::1.ota Od~n~.~n . : 'ols'.~iC i:, O ::; tmmrz)'

szenia . Filr.:u i :au;;:ciweco; 

1973 r.- Odznaka li ojc,mództwa L ótlz'd.e.;o; 

1975 r. Honorowa Odznal~a in. Łoclz :i : 

197:3 r. Honorowa udznaka r.:.:Lodzi 

1972- r • . Z.lota. Odznaka ZNP; 

- Jerzy Pry110r · - 1979 r. r!onorowa ·odznaka Przyjaciół. 

,Jnnus~ ::-tyill.m1icz 

Janusz Trojnarski 

Jiarccrst'11a; 

1979 r. 9dz.nalm Specjalna Linistra 0{1·1iRty 

:i. ,;ychoHania: 

1976 r. Odznaka Znsluźony dl.n PL; 

1979 - r. Oclznal~a Zasł.użony c'iln. J crol;,lubu 
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Ó. PWJLIICt„CJZ 

6. 1. \!ydawn:l.ct,-,a lcsią.żko,·1e i sl..::ryptowe 

G. 1. 1. !"::siąż~d, podr()czni:~i, sk~rpty 

1. Górniak n., Gm1~Uacll :: .~. 1 Och'l?d~1sz, ;:c · S.: Za3tosowanic 1:dQdzyria

rouol/e ~ c 1;.:,:ladu jecl.nostc': 1::i ar_, SI \'ł energetyce cieplnej. 

·IyJ..J, ::_·,or,r. l i izu::c)el. ::nrszawa 19.70, PUN 

2. C-undlach ·,: ._n. : Gn.sturb:inentriebwprl;:e.,, rozdzia1 •;:1: 'l'aschcnhuc:i. , 
-

1:ą s c:1 :i.nenbau. Dand.2 /uyd.2/ Der1in 1970, Ver1at; Technik 

J. Guw '..lac;1 - .. • n.: !;:a,sz~'llY ·~1r.,;cp.lywowe. C=.-:i;{,ć 1. ~Jarszawa 1970·, PUN 
,., .... ' !arszawa 1971 , 

j . L)r,~cchp,·1s;:1. _z. ·: 1:.ec!ia11il:a -ply.;1tm. Łó cl:..'.. 1972 1 P-o1:itechni!~a L{1<1z:-~a 

:;. • C::..· :.rnc:10~1 !;: :.:i_ :: • : Ćwiczeni~ auc.lyto::.j' jue z r.1echani1d p.l'j'll.Ól'I, 

' ~.ótl~-- 197 3, ... ' o .u _·.;ecl'lhl~;:a ;:.,óclz:rn 

'7 . : .~:.!C:·jC':·J .s_'. J'-i. :._;. : Po:·::r:i;r i ~/CJ.l t~.rJ.n tor)r d ia;:_:011c:iJ.~1e. ~Jo.rnzawa 197 J ' ~-r.: 7r_r 

~J . ,.·u c~:e,·,~~;;. i !i.: ·., ~ t ~!J.>l!O o; ~r·c{ lffi1:Le f;.i.ó·u11.:,rcl1 '\'1yt1~ia1 ... Ó'w 1JOmp 1)rOt:!ie

n iouych. ~- ,Óc.1::; 1971! ~ · !·'oli techn:i:.s:a L óc.lz:~a 

r,. Ctmdl.ac:, · . .' .It.: Laszyny przep..l)'lto,rn. Czę { ć J. llarszawa 197.5,P.nJ 

. 1-0. vr~;.cc j10,:::;;d Z.: Hozpyla.nie c,,:ieczy. Uarsza,1a 1976,;:NT 

11. C1~z cc;· ous:;-.:i. ~.: · C~,:i.~żenia 1aboratoryjne z r.:ochanil.:.i p_ły11ów. 

-~ ócL 197u, PoJ.i tocimi:.~a. Lódzka 

12. I~au ta;,a,1 : :. : :;1,r~ żarki/roz<lzia.l w pracy zbioro,-1ej/: 1-~a.ly Porac.h1i1~ 

i-,ec:mn:Urn.. ..'y ct . 1 Ir . • l.'nrszawa 1976, mn' 

IJ. ,~t!CZe,·/sid !'i.: \ J' cnty1µ.tory - i chauchawy /rozdział. '1 pracy zbior0\1ej/:c 

i :al:,· ? orn<lńik , Lechani:.:.a. Uyct.1 Li. Harszawa 1976, iW1' 

--C:m1<Uaclt ;-; .-n.: C:a.1::turbinentriebwe1•ke. Rozdział w: Taschenbuch 14. 

I-lasc!tim.mbau Dnncl 2. /l'lyd. 3-nou~ oprac~wanio/ Berlin ' 197(1 I Verlac 

Tec~U1il~ 

1 5. i<o trolo.::;i'a tecklicznu. Ć1-ticzenia 1auora tory jne /pod re dake jq 

,J.C :i.epluch y i · . .- .Cw1dla.cha/ Łód~ 197i,l'o1iteclu1il:a Lódzl~a 

10 . ;:uczewoJ~.i- S.: '. Ieili:y latory. -:-ro.rszawa 1978, l!H'l' 

1r' . ~·:az:i.r,iiór::;J::i. z . ,Ur:,~ecl10,1s1~i z.: i-!echail.il·:a Plynóu.Lód:.; 1979 1_l)o1:i -

tochuil:a ;::,,ódz,-;:.a 
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1 • l : tm.t!łncl1 W. n. : Latoria.ł.y do wyl;:1.0.tli.1 - I!aszyny ·I'i"zc:).ł. )"'·rnwc 

/21: zco~yty/. Łócl~~ 1970-1 9:13, n::> i 'ij 

2. i.uterial.y <lo ·.,y'. ~.:l. a ('.u - ;-.u~:.:.yny przep.l)'l1owc. Ć11 i czcnia laborato

ryjne /h ćuiczcnla/. Opraco.ml ,T.Lcurcc,1t. Lód~ 1971~ 

J. La,)orn. ·:;orilm, l_,c·tro1or::i. i Tecim::. c:::;ncj /G ćwicz011/. i"' racu z bi o r owa 

:>od red. J.Cicp1'1c1J.y. Łócl~'.; 1975 

li. Latorial.y lt-O przcc.lJ,liotu : Tra.suport 1-iasy i Encrc;ii. Ó1-1iczenia 

laboratoryJnc /5 ćwiczc11/. Op raco~·mli: J.Lcbrccht,~T.'l'nlar. 

Lód:.'.: 1975 

6.2. ~rt~~uly i re:feraty 

1. Guntllf.l.ci.1 '.! .: Uoeólniono de:finicje i naz,-zy z zakresu transportu 

ckscensy1n1ych lłie1ko:'..ci :fizycznych. Zeszyty lJau,-coue PŁ - Cieplno 

l :asz. r>rze:1.l)'l'lol·/0, 1 970, nr 71 /72 

2. l'rzyby1s.ki n. ,Lellrccht J.: ;ipl )'l'ł !csztal tu h:oiaory wirowej na ,iar

to : ·, ć n onentu sl~r<J cają.ce{;;o prz,., <lz~. Zesz.lfo.u! ... Pi., ·- Cieplne l-:nszy

ny Przeplywo,10·, 1970, nr 71/72 

J. Przy,,ylDki n.: O stu<liach podyplo1;;owych na tle rozwiqza1'1 radziec-

1 . 1 ,., . ~ ' > 1· ·. . 1 9" O 11 ,10 1 • .-,yc:i.e ,:.z.co~y ,yzsze.:;, . I 1 nr 

.h. :ra,'ł:1zczal: ~-;:: Jec.ll1owYJ;;iarm·1a teoria !) rzep.ł)'l·IÓll ~o spalan:1.cr::. 

·;; : II J-;i<;<lzynaro<.1.owo Symi,ozJwn Procesó,-1 Spala.uia. :: . 1·970. 

Jabłonna :;;: . 1!urszmiy. l;olskn Akucle:!lia 1-laul: 

:,. Ctmdlacll ,; .n.: ,\. lcl,sander U::.,lausld. Zesz. lJnu. PŁ 

Ilrzepl.)'l-/01-le, 1 971 , nr 7 3/71~ 

Cieplne 1-:nszyny 

-u . -::.'erner J .,Hausmun I~.: 'J 11yższych ::;tudiach teclmiczn.ych <11a ·pracu--

J.:~cyc~1 . ;rmm Szl~o.ln, 1971, nr 12 

7. ,\pauase,-1icz s. ,rcuzin1ierski z. ,sznnim1ski A.: The :flow o:f the r;a r; 

J.ayer bctwcen t.Jo coni ca1 surf'acci:.. ::: Fluid ,)ynarnics Traneact:io:1s 

vol.5, Part 2. ~ arszaHa 1~71. PA~ 

·. : : FJ.u:i•l :.:iyuc..r.tics Transactio~.s, vo1.G, I'art :?. :·: :irszm·m 1971.::.' JCJ 

9. r.:01-1ale11 !>!d G. , Orzech01·1Ski Z. : J:ikrof'otocraficzna l'\C taela por.daru 
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97. Kuczewski s.: Uwagi na temat możl.iwośc.i ul.epsze1i. obl.icze11 ma

szyn przep.lywowyQh /streszczenie re:feratu/. sn:rrn1'.1 '77,Lódi 1977 
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115. Kuczewski S.: Straty wzbudzane zachodzące w przcplyttie przez 
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' . 11 n. Leszczyiiski Z. : 11pł.yw opó:.'a'lienia 1:;óryclionalnee;o na chara:!derys-
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'talac jach sprężarek tlol::.owych. ZN rol.Krakowskiej ur 10·, 1974 

ł-:ech.e.rlika zesz.47. Reo.: S.Kuczewski: Pol.Dibliogr.ana1.1!ech. 1 
________ ...,.. _____ _ 

1976 ,. zesz.1 

28. UszeJ.aczY1iski A.: Optymal.ny współczynnik .cyrkulacji l.opatek 
\ 

wentylatorów osiowych. ArcA.Bud.Maazyn, 1975, nr 2. !!~~l~~!~-
czewsld: Pol..Dibl.iogr...anal.J.:ech., 1976 1 zesz.1 · ------- ' 

29. Elsner J.: A conception ot' semi-preservinc recion in cascade 
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i'lot1. F1uid :Jynar.d. :; 'l':t·ar1sa.ctio:r10, · 1971, vo1.6, pa:t't II. 

~~-=.:..::~.:.[::-=~2!!.2~;!;: P.o1. D:U,J.ioc;r.ana1.Mech., 197G, zesz.2 
3o. Tu1iszkn, r:.: C!">rc.:,żnrld, cl!i:uchauy i ·uenty1atory. llarsza~a 19-76, -.. 

mn. ~!:-=.:.:.~.:.Ef!;:.=:!:2:!~~! :-~ Po1.IlilJ1ioe;r.anaJ..z..Iech., 1977, zesz.2 
31. Ca.ntek ,~· ,1:ęc.łm1sld J.: Di1ans ener{'.'Ctyczn7 jako po'dstawa oce-

ny :·l:i.e~~tórych paramotró'\-; : ~011.strukcy jnych dwustopniowej sprężar

:d t .l ol~Ówej powietrza. 7.i I :>o!. Gclruiski~j, 1976, Iiecllanika, ze sz. 24. 

g~.=.:.:.~.:.1.S~~~~'!1~!!!: "roi. Bi1::>1io_c-r.ana1,~Hech., 1977, zesz. Zi 

)2 •. Deja z. ,It-;ru1. J.: 1:p.ł::,r;·ł ksz"""tal.tu !c~mory ssawnej na wla~ciwolci 

ssalmc 1'1irot1ej po1:1py uie1osto:>niowej. ZN' Po1.Gdańskiej 1 197·6, 

lrechanp~a. zesz. 24. ~~=.:.:.~.:.!S~!:?::!?~~.!! :Po1.Bib1iogr.ana1.Hech., 

1977, zos:::.I: 

.'.3J. !lydlc~1:i.cz J. ,.::n~szczy:~ L. :,:. :· Zo.;rys raetody okre:;;lania wy11tiarów 

cl1.ar~~tery::itycznyc:1 pon;p . przopJ:.ywowych o nieprzeciąża1nej cha

~a:~toryctyce ~ouoru ~ocy. ~!~.:.!2.:.~~~~?~1~: rol.~ib1i9Gr,ana1. 

Lech .. , 197v, zesz.1 

.'.34. Ilycllo't': :i.c::: J ! : ~J spó1za1eznoi: ć 1:!etody projektowania :ł- rodza,iu 

znstoso,-1lii".~_a poq > p rzcplywoych z nap<;dem e1ektrycznym. -

Ilcc. : .!:'.. :_:ucze1rn1.~:i.. ; Po1. Dib1:i.ocr. anąl .1 .. :ęch. , 1978, zesz. 1, ----------~-----35. ~otcla a., -:r:UJ, :-:.. : · o:,rei,;lanie ro7,kl.aclu .Średnic kropel w rozpy

lonej cieczy na i>ods ·;;e.'uie rozk.la.du r.,asy opadu: !:!!~.:..:.~.:.~~2~!?~?
~~;!;: :::>ol.Dibli_ot;r.:.na1.1;ocll., 1973,zesz.1 

JG. , ~ior.:~us J. ,Kucż'3llsid ~. : 1 Obliczanie doi,ro<l.l~ol'1ej tt.irbiny diago

nalnej dla czynnika Hio::c1:::1iweco. ~~S.:.!!!.:.Q~~~!!= Po1.Bib1ioe;r_ • . 

ru1aJ .• ;~ccl:.,197G, zcsz.2 

3-7. Pieprzy:!:; J.: :'rac!l ,delostopni_o'Wej sprężarki osiowej z niewich

rol·mnymi .łopn~km,:i w śriet1e teorii osiolło-syraetryczncGo prze- ' 

pływu trójwyi:1iar011eco. g~~:.l":!.:.9~~~~!:!: Po 1. Dib1ioar. n.na1 .Lech. , 

1973, zenz. 3 

,:;azo,1ycll zc,-1n<;_>trzn:io :;:;asilanych i poró1·1n.anie wyni~,óu Z ekspe-. ~ 

r)T.:enton. ~ac. :J. ;crysiusid: Pol.Bib1ict;r.ruin1.Nech. ,1978,zes,z • .'.3 

J9. :rmrn.c!:i z.: Ob:!.. :,_ czanic po:,:p ·I~rą:6011.iowycll z I„ana.lem bocznym. 

ilec.: s .:~uczews.::.i. : Po1.Dih1ioe;r.ana1.l-lecl1., 1979, zes:.::.~2 

1, 0. :3ml to' ·. J. ,I>oustcn·1s::i 1-...: Ba.l1anic i·1p.łyt·1u p arai;:etrÓ,;-1 1.,-eor::ctrycz~ 
. . . ' ' 

1·1~.n1:t!~r :. n.,~ ·u!J::.J ó~cz:n.u1l l:. z1nn:Lejn~~ru1J. a ,:1ocy.·- nec. :3. ~(uc?.e11:. 
--------·----\ 

~·o: .• ~t;_: :1 .f u ;..; r. c::1a.l.~L pc~, .• , 197'> , zozz~2 
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,'.>. 67517 - namul.ee _przeznaczony do pomiaru mocy mikrosi1nilc6v. 

Jan Krysiuslci, Data Że;loszenia - 29.VI.1970 1 nr P-141678 

6. 6980~ - Sonda do 'pomiaru kierunku przop.l}'l'IU i wartości prędkości 
:ouls9jr:cej strugi p:lynu. lfladys.law Gundlach, Jan· Ciep.łucha. 

uata ze.loszenia - 16.VI.1971 1 nr P-148855 

7. 69304 - _Sposób regulacji wydajno~ci, pl('zyrostu ciśnienia i mocy 

pou;.,, wentylatorów i dlilucnau. Stanisław r-::uczewski, S.Kazimier

czn:~, Janusz ltydlewicz, ~· •. udrze j Il.la.szczyl:.. 

Data zc;.loszenia - 29.VI.1970, n11 P-1416lł1 

8. 7335/i - Ho~ . .dól:.niarka szmat. 1fac.law Tyliliski. 

Dl:lta za!oszen:i.a - 2?.VIII.'1971, nr P-150213. Tyr.1czaso~y. 

9. 70092 - Spozói.> roeulacji wydajności pompy promieniolfej 'lub wen

tylatora. Sta.'lio.law .Kuc~e,.,ski, Jan I~ędzierzaws.ki,Andrzej 3.laszczyk. 

:Jata zgl.oszenia - J.VII.1972, nr P-156465. Tymcza·sowy. 

10. q2416 - Pneumatyczny regulator proporcjonal.no-ró.żn:i.czkujący. 

Glat·iomir 1Iioczorko,1slci. Data zs.łoszen:i.a - )O.V.1973,nr P-162936 

11. GJ700 - t,ożys;rn ,:azowe lub cieczo't1e. LecJ::t Drzeski, Zbyozko Kazi

niersi:.i, ,ian ICrysi1is!d • ..:·..nctrzej Siwek. 

Dat~ zc;loszenia - JO.::II.1973, nr P-167778 

12. G7595 - Uie11.iec kl_erujący turbiny parmfo.i. ll.ladys.lnw Gundl.ach, 

Ja11 :{rysi11ski, Jerzy Prywer. 

:)n.tu zc;łoszania - 22.;:II.1973, ilr ?-167603 

1 J. C7G JG - ;~oJ:.o kierujące turbiny PE!Fowe .i. 1Hac.lyslaw Gundl.ach, 

Jerzy I>0roclu1:lcki 1 R. $1:olud. . 
.Data. ::-; c;lor-zcnia - 1L~aI.1973, nr I1-1G72l~2· 

1 IJ. J92Gh - :."i.ertar!rn. Llentystyczrrn .• Lech Brzes:d I Zbysz!~o :;az:!.r.1:i.erski, 

Jan :i~:..7sil'; sl~i, Ji..ndFZe j :'.:olo.rz ~ 

1 
,, 
:J. 

'..;u ta ~.:.;lo ::;zcmia - 25. III. 1972, nr_ l;-1 5l~ J 1!~ 

C9GLW - ::=,o~:,rs!~o pmi:i.ctrzuo. Jan :-:ryrd·,'.iski. 
\ 

.Jata ~~::. :ł oozeuJ.a - J1. ::.I:C.1973, 11:;;- ;P-1.,.;7017 

·i 6. ~Jt :)~2 - ! .. ożJrCIJ~o !)Ol:~etrz::10. Jru1 lCr~,ts ~:..1"1. s lc.i, lu-!cl1"'zej ~_; il·101;. • 

.Jat,i ~::.:.:;l oszei1::.a ~ 29: ;:II.1~73, ·11r P-.107302 · 

17. 90513 - ·..:-rzi:-,!z c :c. :"c c ~;entyJ.~c:.\:)ne. ::l.ac~7;sł.awG~1:mU:1cll, 1.':'.cJ:a,, 

'1'y1::..::/ sJ: :~ . • 

:Jn tn ;_;,·;J.or;zon:1.n - 11' . V. 1 ')7h, .llr :>-171 :!00 

1 n 
v. 
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Potapczyk, Y..rzy~zto:f Ziel.enow. 

Data zclg..t1zt:nia - 12.IV.1971~, _nr 1>-170332 
19. 92100 · - Pneur.atyczny przetwonli,k pręcl:.:oloi :::~towej. Ja.~ ::~~oi1·:

ski1 '!lojciecll Drożdż, .!.ndrzej Siwek. 

Data ZCł,.oozenia - 23 .. ;::I:r.1974, nr P-17679!} 

20. 9.3700 - Dotyl;:owy czujnik po.łożenia el.er.tentu wirującoGo. 

1/o.joieoh Drożdż, Jan ~~rysiiJ.ski, Andrzej Si'\1el;:. 

Data zgłoszenia - 23.::n.1974, nr r-17679, 
21 .• 99750 - Generator silnycll p61 akustycznych. ·.noi::an :i}"'Z'Zyl.:owol::i, 

Jan Krysiński, 1Uodzimiorz Gazic!.d, An.drze j Giwek. 

")a.ta zgłoszenia - 30.XII.1974, nr P-176972 

22. IOo444 - Ultlad do ~utocatycznej 1::oi:q>ensacj± zużycia lciernicy 

~z1i:fi~rld.. Jan Krysiński, Andrzej Siwek, Uojciecll Droż~, 
Sławomir i11eczorkowsld, lliesl;a~ Ponde_r. 

Da.~a zcl,oszenia. - ·29.~:1:.1976, nr P-19lio2t~ 

23. 1016o4' - Przekładnia pasowa. Andrzej Siwe~, Zbic:niew La...:owS:::i, 

Lech Brzeski, Jan Ia-ys_ii„s!d. 

Data Zc.ł,OB!Zenia - 31.XII.1976, nr P-195052 
24. 107250 - 'l'ensometryczny manocetr ró2nic0'\'1y. Andrzej Sr::Qtl::ieuicz. 

Anna "tfo:luJozyk1 Janu.sz rrr&Jewsld., Jerzy l?rywer. 

Data zgłoszenia - 15.xn.1977, nr P-202907 

25. 108343 - Urządzenie do· kędzierzawienia przQclZ"'J' ~ v1.ó:..ien cl101dcz

nych. lfładysław Guncllach, Ryszard Przybylski 

Data zs-łoszenia - 2.IX.1977, nr :::>-2006Z~, 

26. 11082., - 11rzeciono maszyny lf.ł.Ó1;:ienniczej, ::mczoi:;ó1nie J:)X'ZQdZarld. 

1ub slu-ęcarki. Jan Krysiński, Zbigniew Koza.,ec:~, ZbycZ::.o I~z:!.- ~ 

mi-erski, Lech Brzeski, Anc~eJ Siwel::, Uojciecll :Uro~<l~, 1:.l~elaniU::.. 

Data msłoszenia - 30.::0:I.1978, nr P-212421 

27. 11•,100 - Spręr.ilarl.:a przepływowa. Uładyoł.aw Gundlacll, :71.otlz:lr·-t"'-:,; 

11awszczak. 

Jata zełoszenia - 27.III.1979, nr P-21441,-6 
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.~. 5. 2. !iyna1aZ1d ~c;.t.oozono clo opa ten to·,,a..."l.ia w U:..•zędzie 

Patcnto·w)'l;: :.:re-.J 

1. ;.•rzotworni!.: pręclko(ci strumion:i.a p.lynu. J .Ciepl.ucha, ii. GwicU.ach, 

E.:ae1•szenkiern. :rr zc.ł.os~rutla P-212069 /21.;:::i:J:.1978/. 

2. 1:otł.Otłe paleu:i.s!;.o :fluidal.r..o. 7.:.0rzechowsid, P.1Hew1órski. 

:i·Jr zr;.loszenia. P-219JGG /30.:.:.1979/. 

3. :rza:;_lina.cz p1sa 11ap~doueco. J .I::rysiusid, J .'.1."rojnt1.rski. 

Hr zr;łoszeniv P-22liJ19 /7. VI.19GO/. 

4. NapiI1acz pasa napędowe.:;o. L.Drzeski 1 Z.Kozanecki, J.;~rysii:'iski, 

J.Trojnnrski. Nr zg.loszcnia ~-224824 /9.VI.1930/ 

5. 1;ioni.ec wirujący do:.;rod!;:oweco stopnia wlotowe&o turbiny przezna

czony szcze.:;{lln:te clla turbin paroltyoh du:2:ej nocy /dodatkowy do 

pa ten tu P-90036/. J. Porochnic:ti, J .·Prywer. 

-;:i·r zcloszenio P-225G09 /21 • VII. 19GO/. 

ó. Obrączl„a t1l.ól:.ienniczoj 1:1aoz;rny o1Jrącz1cowej. l-l.Gunc..UacI1, ~; .Drożdż., 

J .:r~rysili.ski, ! •• Siwek. Hr ~c.10::1ze11.:i.a. P-2271u 2 

7. ::;posób wykonania 1:ól 1drni!~ouych sprvzaro:.: i turbin. i:'. ~-!ysoc!d, 

;:. '7.·i o1cnov. Nr zgłoozen:l.a I>-22070[1 /22 .:::r.19Go/. 

,1 • .'.:i • 3. Pa ten ty 11.a wyna1azki uzy s:~anc za crnui cq. 

w latach 1970-1979 

:. • LożyO:~o c;azOlte. luu · cieczG>wc. L. Drze sld, Z. ::a.zł.i; :torsl:j_, J. lCrysil',.

ski, .. ~.Silic:.;: /patent Pr.I. .nr 33700/. 

I. Pn tent USA nr 39G01ł1 Ił - r. 197.J 

2. Pa.tent ~l.Drytauii nr 1467911 - r.197·;, 

J. Pnto11.t zs:;.m nr 045ó1Zł - r.1~79 

.iJ. 1-ltortu.r::o. clor1tys-t~.rc~.11n. L.I.;1„zes~ri, Z • .l::nzir.:ier·s1;:.:..., J • .:.~ry~.l.~~s:~1, 

,: • Solarz /patent· ::.>:;:11, m.·~92JLV. 

1. r>a.tont c:;n.s nr 17li21u - r.197G 

2. Patent mu nr 1123.50 - r.197[; 

3. l'atent zsnn nr 715009 - r.1 ~·7$ 

C. UieDion l.oj)D. tJ;ol1y sto:_:>nl„L do:.': roct.;owec;o tta•;.Jiny, r>rzczuaczony 

szc:;:::oGólnio dla turb:i.11 parowyc11 c1uze .1 mocy. :; • GtuHlla.ci!, J. ~') orocll

nick.i, J .1'rywor, Il. ~=?,rcuicz, t.. • .;_')otapcz:,·J:, !~. :c;:telcno\l 
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/putent ~ill, nr 90GCJ/. 
1. i:'utent CSl"I.S ur 17li1 Ł~G - r. ·976 

-2. ':··ate::!t Fra,":lcji .::ir 22 1:7hl-~l;. - r. 1977 

J. I'al;e;1.t USA nr L10:Jóo~7 

1 •• I'utcnt ::: ::~ut nr C717Li5 

r.1970 

r.1970 

~; . 5. Ii. U~ys: .. u: :c :_)r.ma ocllron11e ~-- .:.e, 11.ri ·u2:ory m::yt: :oue 

.:tnta 1 ~'70-197~' 

·.:-zór L°i~yt:~o,·Jy nr: 

1. 21091 Po.:;azd poclporouo;_r>o-:·t:ietr::my. 1; .CtL"l.t,lo.ch 

2. 2J2G7 



- 92 -

7. SEMINARIA, sn1POZJA, KONFERENCJE NAUKOWE, ODCZYTY 

7.1. Seminaria organizova.ne przez Instytut 

Od chwili powstania :Insty1:utu Maszyn .Przepływowych Po

liteolmiki L6dzkiej, tj. od 1 września 1970 r. organizowane są semi

naria naukowe. Ta f'orma dz.ialal.ności naultowo-badawozeJ ~racown:11'.:ów 

DIP PL jest kontynuacją seminariów KCJ.JP w poprzednich latach. 

Od 19?.5 r. orcanizowane są ponadto Seminaria: "Systerny;Uaszyny 

i Urządzenia Energetyczne" z udziałem 1.lcznych eości spoza D!P PL, 

a także gości z zagranicy. Nawiązują one do zebrań Grupy Dyskusyjn~j 

Cieplnych Maszyn Przepływowych. 

Instytut organizował. równiel2: Sympozja i I\'.onf'erencje 1ub był 

ich vap6lorsanizatorem. 

7. 1 • 1 • Seminaria DłP 1970-1980 

Rok 1970 /IX.-Xll/ - 4 seminaria 

1. "Sprawozdanie z Sympozjwu Spalania w Jahl.onnej i Sympozjum l(atedr 

'l'e:nnodynamilti" - prof'. li .Gwidlach /lJ-il> PL/ 

2. "Obliczanie momentu · obrotowego w przep.ł:ywio cazu lopkieeo mi9dzy 

wal.cami" - dr S.Apanasewicz /DJP PL/ 

3. "Sprawozdanie ze stażu naukowego w Katedrze Sprężare!t l'oli.teclmi

ki Leningradzkiej" - dr li.Caban /nm PL/ 

4. "Stabilnoiić l.ożyska sto:2:kower.o i optymalny klłt stolllka" -

dr Z.Kazimierski /DIP PL/ 

Rok 1971 - 10 seminariów 

1. "Obliczanie charakterystyki mocy wewnętrznej pro1:1ie11iowej pompy 

przepl.ywowoj" - mgr inż.T.Berowski /rrc L6dź/ 
2. "Stoiska dydaktyczne z dziedzi.ny mechanild plyn6w" -

prof'. Z. Orzoclmowski /IlfP PL/ 

.3. "Hechanizu1 pnewnatycznee-o kształtowania przQdzy" - mt,--r im);.L.Za

wadzld, mgr inż. J.Golańslc:i iIMiWł/PL/ 
4. "0 przepływach w lc:ooorach wirowych stosowanych przy pneumo.tycznyt:1 

Ic:szta.łtowaniu l)rzędzy" - dr s,Apanasewicz /Inst.E1e1c:troteclmiki/ 
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.5. "Zacatl.-iię:1.ia odpylania urządzeń w.l6kienniczych" - 1:.r;r µ1.Ś.lI.Lonnis 

6. "':Is:;_1óipraca <lyf'uzora lor,atk<>11e~o z pron11',m:ł.o'wy1.: kol.om \iiru'j~cyu 

nprQżarld" ~ dr w. v.w~czalc /IMP PL/ 
7. 11 Sr>ro.Woed.anie z 'pobytu- w Gl.asgow" .,. pro:f.~.Kt.tczevski1 doc.J.Itytl

lowicz /Di:!! · PL/ 

G. n:'ol.e PX'Qdkcńioi przod· pal.isadą w p.lynio l.epldr.1" - r.;cr iuż.1 .A. 

Zahcr /Ifal p-;:.,/ 

9. "Za&"a.dnienia n:i.estacjonarnych przepł:y\JÓ'ti i dri:;"'a.1'1 1opa.tol.::. osio,1vch 

maszyn p1,zot,l}"l1owych" - !)rof'.G.S.Sallloj.ło11icz /l~I,,Zmlll/ 
10 .. ~Sprężarki pX"omi~ni.ove 11 • ~ prot' .A.ł1.SzerstJuk /lrEI 1 ZSnn/ ~ 

Rok 1972 -·16 seminari6w 

1. "Ostatnie stopnie turbin parowych" - prof' .lI.E.:;)eJcz /I-ili:I,ZSIUV 

2. •żab-adl~enia stosoVEU\_Oj dymuniki aazów" - pro:f .!l.~;.;Jejcz /l1EI.ZSńlf/ 

3~ •Pomiar ZJµennycb w czasie prc;cllcolci strur.d.enia p.ly11.u" -

dr J .Ciep.lucha /Dil' Pł,/ 
4. 11l>newnatyczny przetwornik PJ.'Vrlko{.<ii l::t;,toweJ" - dr s.~aeczor:::ous1::i 
•• 

·/Un> PL/ 

,. "Koncepcje prac Qaclavczych nad 1.o~~yskami powietrznymi C dużych 

ś,;.,dnicach" · -· doc;dr J' .Krysiński, 1:1cr fuft. li .Gazic1~i /n.il? PL/ 

6. •Badanie.układu recul.~cyjnegc i ::>or.:iarowe6o obrotów wrzecioru.. 

sz1i:fierskieco" - clr $ .1-lieczorkowsld I inż. A. Siwek--/D-J? 1>~/ · 

7. "Praca nad pompami cliaconal.nyuJi - okrollonie varw1kót-1 powsta,tania 

kawitacji" - prot'.5.Kuczewsld ./IHI Pł.,/ 
"Sprawozdan:i.e z Kursu Zastos01-uu'i. l!atematyl::i w n; l'Alł w llarsza1'ie' 

- l116r inż."J.Lebrecht, ricrr inż.P.llieviórski /IHP PL/ 

8. "Prace nad pÓmpEJ pożarniczą" - doc.J.R3lule?!icz, mGT inż.A.Dłasz

czyk /IllP Pl,/ 
' . 

9. "Pon!PY :firr.l}' Sw1.dstrand11 ~ inż.Telpale /f'inua Sw1dotra..'1.c11 3zwocja/ 

1 o. •nadania \f dziedzin:le eksperyr.cntał.nej mEicha.11.ild pł.yn.ów pro-

\łacizone w Uniwersytecie l?aryskir.111 - ::_1rof .A.l!'ortior /Uniuersytet 

Paryski, Francja/ 

11. "Bactania ttontylatorÓ't-1 enereetycznych ·w laboratoriach T:loctrici te 
de France"• dr J.Citarz /Electricite de Fronce, Francja/ 

12. ":?roblcvm ty!.:a elemont6,1 i ul::ładów pnew:!onicznych, zastoęówanie 

prze t1-1orn:ll::6,-1 pneumonicznycl1." - mer in~. J. Lewo.nti.ow sl~i /EIPRC,".l"ECID-lA/ 

13. 11 0 rv:.1:nych uj<:ciach probl.omu przopł.)'\·1óu turhul.entnych, \łyi.>rane 
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za.:,ucl:1ionl.a toor.ii ·i;l\r~mlencj .'. n - (.li• G.l.ljt'.Jlt'. OO't':ic~ /L.u1·;;:,r ·;;l~ t 

· i10; .. trotoclu1l:;:i/ 

1 h. "~race n t. turbin :,o.i·o.·1ych pro,'la.dzone clln ZL!: ;CTT-u 11 - dr ·:;-. ·. :a.u-

1::1zczru .. , 1:1(;-r i.11.~.J.:Pryuor, u,::,:r :il1.:'~.J.LeiJ1"0cht, 1::c-r im::. ::.:. ;·:arow:i.c:.: 

/na, ·1n,/ 
15. 11Iloc;u1a.cja por::_:;y :.cn:,zy ).Jo1aocy za..1:irounn;;..c-. uat,;:>ueeo" - ::,rof'.C.l~u

czeufl!d /I!-ll? P';.;.,/ 

1 G. nqprauo~cla.n:i.o z 1:ou:rorcncji ,., :,Jro~tle i l.l.11:.'..nio" - p1•oi'. ~: . Cnn,1-

lach /n-;p l'°i..J/. 

,lol;: 1973 - 20 ser.!l11a.riót·1 

e·i;all II" - doc.J.Uyclleuicz /r1.:-..• .. J.?t:.,/ 

2. "~Ipl.yw wypel.nicn:i.n pa.Lioady na. f:ą t odchylon:i.o. r;trt!i ;i ua. ltyJ.ocio·n 

- 1>roi'.~.l~uczcus1;:i /L-:J.' :,,-.,/ 

'.3. "::_o11.cep·cja ';.)c.llru: ,:mliuatlouynh tł .i.>l.'~p1ywio o;>ó6nionyr;" 

li!(:."1' in:.'..• Z• Le flZC~'l:LJ:d. /l;J:P i'i..J/ 
l;. 11 • ' . i • . B ,. •.. . .. -i .Jo;;'tl a.oczon:...t\ o:.po.u . ... cc.1.;".L:,:..~~ 

\rych i;;oto'1 nnucza.,ia" - _pro:r. z. Orzocho1ni;::i /JJ:.!.l .,,:,/ 

.:., . "Jtoisko do i.>o.<.lan:ia stnż7czuych i d-:/nru:::l.cznyc:_1 ul.n:n10:··: c:i. :),P<t°>f>r 

:,ou:l..etrznyc:~ n - t:,(;r :i.n:t. J. l o.:.w /I'l'C · ~ód..:../ 

u. ":Ju.cw„11.ia d•r!'u=:<?r_(m sp::.~:.'.:ni"O:;: !)ror.:.ig_n:~0~1ych" 

;·!{:"J. · inż. ł"'. J!o1;u:_,cz}r!~ /Il·"J) "l?~/ 

tloc. : : . 1 :nus,::n.:.1, 

7. fl~ lpły.:r c~'J:-• c:i.oi1eL'O zt„oiJ„turl.a 11n :,::. ... e.c~~ sto1111in !:.:1~-~rott1rJi11: ~):. .. o-

-, .·.:011.·i. 01•0 :! n I .. ;..,. ",..,, -· '"o···c:.,., /·J.·· .,, r / ._ I - - : ., ·,~ ..t...a.- • •• •. I~ ..,. _ _. 4 · - - . J 

G. "~Jnda.;1ln i :.~i~·"to1 .. :~n i:>o(:o':, :!.o:/:ot·uu. :.-,~~--~e:_JL:"t1u 11 \2:.01 .o,~ .. ~~cl:1 ,fi ro-:1j~c : ·" 

- cioc. ~. ;·:a~lt ~-~-t,::. .. o::i , J:t{:,j... :!.1'4:·;. J'. Goln:/.rt:;. ,. J: :.:-:rr-=r.;:,-:·~ . l,. ~~:o.,1a(1.::~:.t 

/ 
.... _. 'e": ...,,, 
.LJ, .... .. . . 

-: .... ·:1u, -.,_ ,,- ; 
.•• ...... .. . •J .:;.. ... , 

: • "Urzą<.-::::o.n :i . e do--ttf_~l.:i.:.:ncj:!. ;_ ,r::01:i.l:,"!1t! 11 - LT in~~.:: • . :ouoJ.e":.1:-:. : ::. 

,L:n~-..· ~·:,/ 

- ·-. Ił ;.; '- ·J· ... 
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:; . 

1 ;~. 

"~."tc~uI to.ty :.~r::\:: c~::.;~)C~"''j'l::c11tnJ.11.:tc: ; 1,~~l~.J: ... 1~:n.jtcl• l.o:-:'.:;:.·c.': iJOllict~z

Ilj~cl1 o ... ~~.._:·.c~ :· 1·c ~ .. ;.i:tc:,"". - cioc.,l.!~1.j··~i:{.sI::i 1
1I1 .~~, :1~~,1 

11 C •10•1··-- ,, ., \c ·' ·! , • "J--&.• u· ... 

:_)ro~.;~.:: .1.:-i;n~:r,._, :..;_: :..:·. /J..·,_.'J·t. / ... 01„o(l~r:"ltu ~l: .::i. ~-- o1i toc:m:t::.i , ., ~l1.1:~·c~~l1 1 

Szun.j ca.:r:·.n/ 

oc1.~·. ro~:.::o~:711 - ( .r ,T. ~··1.i:iil /Iur;-t.; r:•c1ro1,cc~,.nn:Ll::L li7:i,1or:r,;tetu Pn~·o-

:::i.ci:.:o, :;,.':;..'CU1cjn/ 

1 ~'-• · n:~v..1 .:0:;:•o.. ~• ... 1..;.:1oun. :~o:·::· :;:.:c ... 1r.;1~'\,. :)o't11.otrz;,:to cło x'oJo~tracJi b ·ni .. ,1~o 

:;~~:t!.>::lc:'~ . . :>:..~óbio[.'Ó"::" - r : .. -::. .. :1..!l~.c. :·:olłEl:1,oł!sJ~:I., -1::c:t"' in~. ·.: .(;azicl:i 

/ -r-~, n·' / .... ·:.,_ . :. ... 
2Ó. - _11 ."::prnuozclall:f.C :;:; ::;>oC:rÓ:'.;!" c.:':u:.'.:houoj cło o6roct:im ~>aclauczych ltCZOJ.

•• 

/ -·· -.. ····· I „w ...... . :' '.J 

j_>:i.•zo1:tyo?.o'trj'Cl .: :::n~~r :t :.:;m1njcnrii" - prof'.·;:. Clu1<.Uacll ,, 

11 :_;;n."'t".110:ucla:1:l.e :?; .;_)OJ';,'i:U t-1 Loo!.douo::ir: L~ct7tucic k'nert",Ot}'C:?:ll}'l ... 11 

- <~:.... :: • ~~-1.ac~or::.011 s."'.-:i /TI 1' : -;i.J/ 

2. ·11:~rzop.!)~' ·::u1•ln1lc:.itu:t -:·1 l-;onoraeh 11:i..ro~·17ch" - clr ~,!_l:..pa.nasc,1:i..cz 

/ - ,-.~··· ·, ,, , .... r t · •,-:·--:; .Li„u "'• ..,_.,_o"'" .. 1, O OC„ 1 .... ~-........... 

, .: 11 ., ·; ""tt1""~c•·,,.·· /,..,., · ·,~; c .... c - ur . •.. \ --- -~ ... ..1-.. .... ... ~.I 

'-~- • . i
1!!io1..1otn:t.011~~- :_ll."'~:c~~-':.:~-; c;a.~u ,., roze,"tl..łc.::~:!.cn:tu rt.t1•oci;:;&1..1" -

::·t;1~ l;.:.~·~.:.:,. ·~:.:t.01„iórD::1 /:c.~: i'~/ 
:; • "!:;!_'ll"T.1·10:.;,.tru1:!.c :-~ : ,c.,~C'.:.·: :~~n<.:clot1~-rc:1 ,., 1J110Lu_:n t;,..-czz1eJ l:or.:orce llr~,~:

~::·::_·cc j~1.!oc. J .• Cc-ti•o,-, .:i ::i /Iant ~ ~";.ero<ly;.!n.::i.:::t :.• . .-; 

·' 

. 1 ·. . ;~-· ..,, . ,r I ,);/, .0.::1 .!.. ,~ •• _.,, 

- tloc.:.;~c .. ::=.r~:Lc1•:;:~1, Ur ~ • .:' .. :.>ru1r-.t;c~,:~.cz /r.:.-: 1:z~, ~1nt. ~_:10: :i;11 otcc:u1/ 

9. 11 ;1.0~1ćj cuc!'Gct:/::L j~t;.roi1oj ;: ::::.cr:ioj Dr-_rtru1J.:i.." - th• :.i. ::-.lenn.et 

/U11:i.uorsyl;oi; of: :>~::."t'.tl1c1yc1o, Cl.n::i.- ·;o~,, 1!'. lh-.rta.nin/ 
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1 o. "Prace w dzicclzinie tornoc1ynaniki stosou0.11.oj na Uni,1orsytecio 

Y Glasc;ou" '." dr l).Der..net /Wliwersytet . o:f 5tra.thclytle 1 Glascou, 

W.Drytania/ 

11. "!?rzccląd rozuoju konst1~tcji . silni{~óu turuosuzouych" - prof.~;. 

Gwicllach . /Il.!P PL/ 

12. 111-lyhrane za(..'U<lnienia to:n,,oclynru;;:t:~i" · -dr F .Neil son /Uniuersytot 

of' St~ thclycle, Glao.:;ou, :-I . D:c-,1tania/ 

13. 11 ~Jyni1:i 1Jac1a1-: palisady 10!)at:~ovoj opó(.;nia.jące .i" - 11ro~ .s. ~~ucze,1-

ski, 1:1,si· inż. Z. Le szczyi1s!d · /II iP l'iJ/ 

14. · nnac1ania J?a.lioady kolo11ej'' ... 1i t(,T :Lru:.J.Lobrech~ /TIU> PJ;.,/ . 

15. 11 Da.clania Lili.1a.cfu: · ~ łożys1duai po't1:iotrznyr:1i o citi~eJ. · Crednicy" 

- 1100. J.,T~rysix1_sl~i, u:cr in~.!(~J.arzocki /Il:ll? · l'L/~ · 

Hole 1 97 5 - I 4 ser::inari cn1 

1. 111:etocla :I. wyni;-: i l>adai'i 'dy:fuzoró~·1" - tloc.:: .IIanomon, nc;r inż.A.!.1o

tapcc;/: /II T PŁ / 

2 . 11 Dntla.11ie przop1"j'lłll turuuJ.entneco u : . .;:or.:orach ,-1irm·1ycll 11 - dr J.Cię-

1 . ' · L " d 1 • /II -n 1r., , i' I!.:i· un .. f1· -/ l.J UCHO., l: !(.;T J..llZ. • .:..a.wa z.:J.. . . ..... -

J. 11:~oaccpc ja .s1.;:al clla. mru1on;etróu przy uWZGl,_,ciniau:=:u '.L:1.ac~u SJ:'' 

- dr 5. :lieczorl:otl S::i /na·, E..,/ 

h. "Dnda.niri rzecz}"·li.stoc o l'lrzep:t'yt1tt pr~o~ lłirn:i..l: spr<,? :::ar1.;: ;; 11 -

<lr ;·; .1imH1zcza.k /D '.P !.•:;.,/ 

5. 11 :\no.l i za· p ·rncf <.luuczynnD~ouej d y sz;,· lłtr~,r.;~:.ouej" - r.:c;r :Ln~.:~. /1.cla

i:;ouic= /I'!'C ;:,óc1:~/ · 

\J . "(Jl>t:ri :~a..ll.zucjn r1a.s~;ri1)r lll:'=e1lly·l10,'lej r1<.l l)rzy!;.:.i.aclzic DI>rr~·!t11~1 : :ł_ 

pro!.d.cnio":.rnj 11 - r;LT i.u~. ~J . ::armdcz /II-1' PL/ 

,. • "l'or :::.t.\r l'lio.l!;:o(.c i :~:..·opel: roz~1ylonoj c:i.eczy" 

c :·.r:i.J·.::.:li·: " - ::,~'r 111~·;. J. ;~o ziolcli:J:::i. /Ii ~C l ' C;.:../ 

s·. " l 'rÓiJo. 1 .. ctoc,:,r ::.>01.::i.arn ni ejncouc-::.;o uo:;,óJ. c~7,'1u1:L~n. uni; ~anin cic:, .łn" 

- J ; t~·: • . ; ; . :: c ~:) :..--; /Tr~clntisc!"'C !!0 :1::;c!-tttlc ~-i ·t: ·~·na, ::~-r··i/ 
·Jo. " .1. · ro:.>~C, !)"' -tc·::st uro-;1a:.:1l a l1l"Z<;cl~~y·" - ttoe.lt.r>1"":~:·: _, y l :J.' ::i.. /Ii i:.? .1..>~_,/ 1 

·! ·;. "~n.: ..,·n..c...111::.c!.t.i. t\ I '>1""~0~,.i:. :,111o·uc ,., f'i11~:ac:1 1~a.u.: ~01'1ycb. f'1.,.tw.1cn::; ·:ici l i l l :;.c-

: .Lec:::i. e : ·. 11 - ;·:; ;r ::n:~. c . ,·~m10.l01n:i~.:i /I.: ".> ~·" / 
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:::lol;. 1 97G - 7 s01::i11arió1·1 

1. 11 i:ctodn ;_)ra.:i~t7c7.;'!cj · :tdoal:i.zacji ,., ze.c-ncl.l1leu:;.nch tcchnlc::::r:,'ch" 

! ·· · ·- ··tasj ~1
• /" ' / - ·L1.L ,.> -~.... - :>J 

n/ 11Un.rstin1. przy,.~cicnna i ".;u~~)L1lencja..,l kana.lach przc: il:,:'Wolf7c!1", 

b/ "!J1.aliza oj:re.sollo n:leusta1onoco przep.lywu ,., dyf'uzorze" -

- dr i,.Potu:;_.., c~y: .. / JLP l'L/ 

'.3. "?oclo1)ic:.'..ot,.,o 1:;as::-::y11 prze:;_)lywowyc:1 11 -pi~or. ::;. )~uczo,.,s!:i /TI J.1 .._..,Ł/ 

::. "Spalru1::.c i .L:>ro0ler::y bilansót1 onerG:'.:L" - :,...S.Issorlin /Lo11i11.:,··rntlz-
• 

j,:i In~tytut In:O::yn::.eJ:7 j110-;:;;_;onomiczny, 7.S::!il/ 

-.,. ":'.?r:;;0;.Jl7'i · ~: ol>szo.r~o wy.toto,·r11:; ,lalisady lto.louej" 

roc::t /IL.:.1 l'L/ 

ugr inż • J • Le o-

.. 
0 . 11 :~r,r·n-t1ozdanie z llizytY7 li ZaJ.~ł.adacl1 Creusot-Loire v La Cret1sot, 

'.?ro.no jo." - pro:f. U . Ganclla.ch, doc. J. l'orochni_cki /IE.P p;-_,/ 

7. "~-\>ro.uozclanic z Ii'e ~tl'wo.lu Fil1aó~i HaU:.;.miych w Dudaposzoio" 

rirof'. 'J.Gtu1cUa_ch, 1ac-r in:.i:. G~Ko11ale,.,:1~d /II-JP_PL/ 

1977 ._ 17 

·1-. 11 :.- 0::::!.ti.r sonclą Pitoto. ,:, strur.1ioniu turbuientnyi::i" - ogr inż.A.Smo1-

:1-:;0 /In> PL/ 
,., ... 

" J• 

l• r • 

5. 

11 :~:-:-.-:: ::,.,~.:.i:-. ZJ.:l.\·liske. ruchu QZE}ate1;; oto..lycll w cieczy i mo1żliwości 

:ry::orz.:rstania teco zjawisl;.a ,., pralttyc.e" 

/L':tl J.' "i.;-::. ,; 

inż. l'. !:itanis.:1.aw-czy.i.~ 

11:ry::orzystnnie zjauioka kawitacji ,., pr~ccsie . przi's-otowania masy 

ptlpiernlczej" - ::_)roi'~ S.I-Cucze,-10J~l, clr T.1'yra1ald /D~> r'Ł, Il'iI-.:1:> PL/ 

"li'alo\ły ,1yi;1.ion11.il.: ciep.la" - dr :i.uż. J .Prokopouicz /IEl.> PAN;iGdalisk/ 
11 l'rob1emy uodelouani&. uld.adów pomiaro,1ycl1 11 - doc.J .Piotrowsld 

/Pt1 w Gliwicach/ 
111.Jicustalony przep.lyw cazu przez rozcałQziopie i_)r'ZOl'lodów" -

mc-r inż. P.;!'iewiórski /nIP PL/ 

7. ":)yskus'ja nt. l!arstua. przyGcienna" - prof'. G.I~uczcus:d, dr A.Po-

G. "Metocla ~bliczania stopni turbi110,1ycl1 ,., uparciu o , ·1ynil-:.:l . 1Jadru~ 

pali sad i 1.iocie1 i. otopni 11 - mgr inż. L. SobaiiŚki /ITC Lódi/ 

9 .. ".Al;;tua1ny stan i l)erspektywy rozwo.iu turoozospo.lów .ładujących 

silni1~j_ s p al in owe 11 - prof'. u. Gundlach /nJI> PL/ 
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1 o. ":'.,traty uzbttdml.ne u i::.icro,11:dcy przel:lach1i h7,•clrol:inotycznoj n 

- prof'. ::;.1:uczowold /n:r PŁ/ 
11 • 11 J'Js1.;usja obcycl: hn,.;ai: '1:lo;;;wio.llczal.nycn ,-,irn.;;.l::.óv po1.1p pro1;1j.enio~ 

uyc.1 ·o i::ał)'l:: ,.,y~óżn:i.:~tt o~-;r-:.,1~ohioznolci" - dr ~b.l,.J:oua.tS::d /DłP" ·W:; 

12. 11Ilei'1eksjo na.u l.o:i_lat:rnr.i ,, :rori;::l.e .łul:u kol.n" - dr ;1ab.J •• I~owa1-

~· .-'-1 /-r.. ·n J!J / ...,..._._ J_J.,,.J.. - ':J-1 

13. 11 Cpral10::::.c!nu.::.e z :~onl'orancji 1::c"l:rol.ocicznoj u ~.irc:·.rlio /~IID/ 11 , 

czeru:loc 1<.)77 dr J .Ciopł.ucltn, ner inż. F .I::ton.m1::tcz /ilJ? PL/ 

14. "3tabilnolu ł.ożysl:: c;a.:.::owych z e1aotyc~nie :i_Jodpartymi pan,.,iai,li" 

- 1;1GT in~. :~. Jarzec~·:i /I! J.> !'J_,/ 

15 • 11 Zacadni enin przo!::l.aclni hydro!dne ,:;ycznych 11 - ~prof'. $. Kuczow .ok.i , 

inż. Go·ss, :tm·:. I~tu1ikol"1sid., 1.:e;r inż. J .;:aerkua /Il!P PL ws,~nia 
::::. 1:or.1bina te,::. Ily<lranl.:i.!i:i. · Gil.owo j/ 

1 G: "l'oclottmy : .. n~oje!:to,;nmin :l e!~~r>loatacji pot:JIJ i turbin wodnych" 

- J.Drosch, "'.:.Lipski., J.Hydlel·1lcz 1 r~.Jncl:.ows!d, ~:.Jęclra1, 

: .. :'.J!a.s~czy;:, L.!~orczal: /probl.uiQclzyrosorto,-17 1:n-1-2(./ , 
17. 11 .Autor,;atyczuo sterowan~c ro~ru.chon b101:u 11 -· c!oc. !.isic]d /ITC 

Ho!: 197G - . 1 t:. ae1dnariÓ't1 

1. 11 }.'lru1. prac zospoł.tt l'I (.;_~iccl:::i.nj.e fJ.uid:r~o.cji" - pro:r.z.orzocllowslt.i, 

dr P. ,:iowióro!d /IJ.J:' P:J/ 
2. "1lac.1a.dn. cylindrycznych .ło:1:ysk a.erosta.tycznynh z różnymi systo-

/ . 
L:o.:-:1 ~cun<,;:tx--..:J1eco zasilania" - r::cr in~. _J.Tro;;nar::.k.i /IllF' P~/ 

3. "Do.(lru1ia. ~:ri.~ły\fU cly.f'ltZora -na .:;i11er„la ty"J~c:, '}_)l.'Ze_:);:.}"f1u i oner~ę. prze-. 

l-:a.zro:i.: 1,>rzoz ,1:i.rni:: spr<Jżar::i pror·:l.enio,.,o.i 11 • - dr 11. :rausztzak 
/Il ·n ·,·,~ / .:.. J.;..1 

'i. 11·1;..)1.yu 0,póinionia 1:1er.•tlio11alncGO ... crnbo:.:,ci proi'i1u na c:1arn::-

terysty!d układów pro1'ilu 11 - 1:,[,'r :i1~:. Z.Leszczy1;.s::i /D:.P I'L/ 

5. "sjrnuozdanie z po;.,ytt! u p1a.cóu:.:.acl1 na~:Ol·1ych i wytwórniach 
/ 

u ':t:tiT j_ Szt1ajca.ri:t 11 - prof'. ~I. Gtu1.dJ.nc;i /Ii.IT' PL/ 

{;. a/ 11 I-:eto<la oblicze11 po,::p o specjalnyc::.1 wyi:10.gania.ch" ·budowa 

i uruchorlienie otoiaka"; b/ "l-lcto<.;.a projol::towa11ia. ponp Ó zcod-

11ym l~szta.-1:cie cha1"'8.l~terystyld prze1.11.)'l10l„ej" 

/TI:r> PL/ 

doc.J.nyc!.l.owicz 

7. o./ 11 :Uadrutla. .łozys!;:: i j_)OC11~ór zasiln.. .. ych plynarn-:i o po<luy~szonyn 
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b/ 11 AutQ1;mtyc~ny s-yste1;1 prouadzcn1a. bncla~1"- ner in:.:.n.:::~t-.retlic?. 

/n_ .. ,., n:r/ 
....... ~ ·'-' ' 

c/ PDi~,liotc::::~ pro.;-rru.:011 t.lotyczą,c-:;•cll z:1asz:1:n przepl}'liOlłych" 

- i.::cr 111.~.' iJ.r-:o.rc1iicz /Il.!l' PŁ/ 

S. a./ "Dadroiie struktur J>rze::_1l~1·u~1 u pa1i~aclacll l.opatl:.ou}•ch z t:m::c1ęd

nicn1.em wpl)'l"lu od::r:.•sn.ni·a i cloi:::i.csznnio.", b/ 11:.:clo.ptacjo. otoi.o~ 

:::.o. clunwa.?.01icj turbiny 1;10,lolo.;cJ" - c.loc.J.i'orocJ_:::1:tc:~1 /Ii<l' l'J',/ 

9. a/ 11 ::toisl.::.o \'lieloznclo.:::l.owe 11 - dr L..l' o.:•upc'.?.:y1:. /Il.'.l) P,.,/ 
b/ 11 :'.:pra.l'lozdo.n:i.c z 2.100:," tu l1e Franoj:l." ;.. uoc.J•.I(rysi:l:i..sl~:i. /Ihl' PL/ 

1 o. a/~: "Dada.nie procesÓ\·T transportu masy i enorcii \1 zł.ożu f1uicla1-

l,.,... •" ·)ro"" ".' ,·,r~"c'10 ... , ·s···l -,J'.a... .. - ,i; . : .L•f.JeV , .... ',;.i.._ , • .1.i...1.oJ dr P. UJ.ou:l.órol:::. /II.Jl .PL/ 

b/ 11 :·:0:.:~\.'.e":soue bac.laniv. clc:;.jluo·-przep2ywou0 ·u procesach pnern:,a-

t::c::n!c co f ort:1ouania prz<,~ tlzy 11 - tnGT im~. 1I. 'l'y1:b~s!::.i, :,1..:0:r. tł . ,Ctu1cl-

laci! /IL1' 1.11,i 

11. 11 J:ctocla o;)liczn.nia :>rzepł.yuu czyni1:l.i~c. 11:i.eCciGl1·1oco ,., :;:-óu1101eglo

tm:_:.~zo~1~·n clyf'uzorze bczl.opn tl:ouym"- ro~prr-:tia hnbiii tacy jnn 

dr J . ·.:u.lczO.:.:o. /Pl'o:::nru'rn::a./ 

·12. a/ 11 r~nclnnio. ;_):.:'Zcpl~~-,u nioustnlonoco u dyi'uzorze sp11ę:::o.rl::.J. proli::Lo

1) ,. ·' V./ 

,1::.oue J", 

11 :.:n::_:acJnion:i.o. uetroloG:i. c:::nc tranoportu uanv i ouorcii li • • • J 

·1z~. "Dn<.1n11:i.c 1n1.J.:i.onu. clln :i.>rzo!:1.nclni hyclro!:inet.@'. - LGr in:;,.J.t;ier-

·j -

., , .. 
11 s~tuc~.!.ln r:.cr~:n li -

·i .. ~·-·, 1 · ·'·0•·1 >opatc1 • "IJ~ · ·~01·11 ·c' -· ...., .. , .! .. ... c_c.., .. o - ·.- , J.\o,. ...., ... ...,\.; ·"" ./ J..l 

u).:;.·,:,i~ : o:-rycl , " - <1r hnb.J • • :~oualoi.::l. /TI:P PL/ 

·· '· / J,,. : .J 

J. r:./ 11 :·':;.•o' )lc::::,r ;;ot.luli ~ pa.lc:.:1:i.D::a.u:1. f'lu:iclE'.J.11)'1 ::5. 11 - ttr '.i.'. , ~ostrzm,1sl:i 

- ~ .-,ł.:r:.16~-, - J_)ror. ~. 01""ZCCl!O't1 ti.:i /IlJ."' P!.,/ 

1: .• r·./ 11 ~.;:_.)ro.,10:-::/iui:i.~:.o· ~~ :~o:n ::"l?:L""Clicji !:i!)r0~·~nr::011cj ,., :1.~a:Jzo11ic" -
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dr -· ··r • /I' ,-, Tr / 1, . · .. fl.lts~czn .. .:, .1..1. ... ;:., , 

c/ 11 0 poi.>yc:t.c ·u SZ1·1ajcar:i.i / 1I:i.ntcrt>~1r, Dac1.c11, Zur:i.cl:/ -

5. 11 Cprauoz'danic z pobytu li ) 97G r. u VI Un:Lllcraytec:i..o Par-Js: ~ii:. 11 

doc • J. r:ry· si1lsi::.i /I! J..' ::. ·~.1/ 
6. "Łożysko't'Jan:1. c nacnetyc~no 1:iaazyu ,-,irn:Ll~o1.1ych 11 - tloc.J. ;~ry::;ii'~a~d 

/IJ:11„ l~~/ 

7. 111-loclel teoretyczny l.ożys~;:ouan:i.a c;azollCGO o l/ysol;::Loj szt:,'1·1no. · ci 

i joe;o e!:speryuontalna lłeryi'il;:ncja" - do~. Z.Ka:,;:::Luicrsl~i /I::P r:,J4 

m61· in~. u . IQonm'licz /IE? '...'ł,/ . . ' 
9. 11 I'robler:mtyka. projol:tm1<•.11.ia .aksyL1n.ln:i..e obc:i.r~~;onycll sprr,:;';nrcl: 

;_n·o1!1ieniowych 1~ - dr 1'!. 1:m, szczak, nc;r im':. ~ .' .ł.. ,'.:ryl.ł.o,-1icz /r. ~;_.., I?L/ 

1 o. 11 Zar~dnienin ~mi0l:szenie. nie~uwod..-io e'.ci .::;:>r9:·m.re:;: przepl.yl10~·1ycl1 

,., procesach chord.czu:,-·ch" - clr t •• P otnpczyl: -1- zespól_ /IL:.• p;·,/ 

11. "LożyGl-.ouan:i.e uacnetycznc w zaatosouaniu <lo du::;70> 1::a.:;z:.'11 uir-

·1 l" 1 J " · ' • · /.,..,.L' •n _l'L/ ll1. ;:owyc 1 - C co. . , , rys1ns1:J. u.I. 

12. 11llodel.matorJatyczny przep1:.y,·1u trój'W}"T:;:t.arowc:-;o i f'.lcorytu 01)! :i. -

czania sto1Jnia spr<;żar~ci pro:: ,ieniouej 11 - :::er in%. ~; . ::J_o1'.lO'l-licz, 

dr A. Pota,pczy:, /HJI> l'L/ 

13. "~l pl.7'1 tol.erancji uy;rnna.,.:i.a i {.;"l.udJ;::oCc:L po,-llcrzcl:u1i .:':.o:;,in.te: : '1 :Lr-

nikowych r.1aszyn przepl.y,·1otłycll 11 - prof'. clr :i.n~ .~I:url :1ru;u:1ert ;-·_'cc:m .• 

Univ. Hannover, fu'i'H/ 

14. a/ 11 Poi:.,py c1,1u:.:-zc;:,doue 11 , b/ ,"Infori::acjc o l:on:fercncj.:l. 11·.:cntylu-

tory przouys.łm-10 11 - pro:r • .s.r~ucze,rnk:i. /I12 p;__,/ 

15. 111!.łasne prace z clziedziny przopł.yitólt ll.·.-1u:fazo,·1ycl:. /c:i.cc::- caz/"-

clr A.lastair C:i.lcllrist, Ale:: :Jrncil'or<.l /U::i:iucrsytct o ::.' !] t:::at]1c l:rc:c , 

GJ_azc;ow, U . Dry-tan:;.a/ 

16 . a/ "Koncepcja ,1yk orzystrui.i a encrcl i w:!.atr..:. 11 , 

zorów ro.diaJ.n:rch 11 - prof'. I:rc.3L:.sl:i /Cal ,:_;o.ry U:1i ,.- • - :·:~w..c:n./ 

17. n/ 11 Sprawozdanie z pobytu u Eanacl:::ic" , 

18. "Do.dania 1.o.pate;.~, tzt·I. 1,5 : ~rotnycl1, pOI':J)7 przc: .. :.la<.~li :~i':-1;?0 11
-

-iro.c- r • T~llc~e••• ~ · -i• /Il' I.) T) Y / .,!_ .J. • ~ • J.~ ,;. U ~-.._ . - L '!...J 

19. a/ 11 ~[1_) J..y,1 różnycll o d uzial.)'1ta{, llt>. atrl.'.l:tnr,.., 110.rs ·~.·1:r :._:, r:;:c: ~ J. c :,-~· w ;j 

i przebiec; proce su sprf~E'..!'\ia ,, dyfuzorze /~1 p:i.·o;.JJ.c1 :.:. o r ..:.;-1 - 1 C/ 11 , 
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b/ "Dndau::..a przepływu nieus'i;aJ.onego w dyfuzorze sprQ~arki pro_

:.llcaiom::j /1i pro:.:,lomio f.1R-1-2Ó/" - dr A. Potapczt?..:. + zespól /Il.il>PL/ 

20. 11 ::: l::1.t:unj_a cło 00 1:1.czeii przeplvwn r.1.erydioi-ial.uego w osiowych waszy-.,, 
nnc!1 ~1 ::.r11:J.:;;ouyc'1" - dipl.Int;.-1-Ierbert ::iclml.ze /Technische Hoh-

:;c: mle - '.: ::. t ta.u, r:n.D/ 
2 I • n/ 11 ;1::1.clr-..nia p.rzepl:~1'1U ,., u!~adzio wiruję.cyr.1 ~rnla sp~żar~i pro-::J.01' . .;.ouej" 1 b/ "Obliczanie turbulentnej laru:Lnarnej Ń ci:::liuej 

mirr„d;1ły -;_-,rzy(;ciennej ,., przcpl.ywie opó~nionJ'T;" - dr A.r>ota;;_:>czy!~, 
\ ' 

:· , :, · : •• S1::lo,7:.r., mc;r J.Jo,1tuchouicz /DU' PL/ 

::.r.:,!~ 1 S'i.J'J - 17 cominarióu. 

i. n/ " ·_":.yw odsysania dys;:retnceo na strat0 prof'il.ową .:?alisa.dy 

·:.::.e ruj=:ccj" - doc. J. PorocJulicld -:- zespół /UT r-:-,/ 
b / 11::::..'.o' :oobroto,.,y turbozespół. 1.adują.cy wspo1::o.cający prac~ por.'.py 

o stoDw!l~o,rn nislc.:b1;.i liyróżniku ~ybkobieżnolci" - /lcąc:uni::at/ 
_i>rof'. ·: : . Cbtndluch /n,;p PL/ 

2 . "-/ tt .::/i:.yu sil ocl:'..rod!~o.-1ych na chara;.;:terystyi~i prmaj_oniowe:::;-o 

1·1 j_e{!ca l o:;_Ja t:~ouo c;o" - prof'. S. Kuczou sld /Il-IT' p-;_,/ 

"u/ 11 ;;:_iiyu osiowej -~zczeliuy uad.łopatkoYej na p1.·acę pól.ot'lłartoi;o 

,, :i.rn.H;a p01.:py pror.::lo::ti.owe j 11 - /Ifor.;un:!.l·:~ t/ 
,.ie c ! ~:i. /II J.' :1

:.,/ 

rug.t' inż. S . 1: aj-

c/ " ~~a.l o;:;;en:La do :: c'i;od y p roje]ctowania' p01::j,J , promieniot1ycl1 o :;:L'l:-

, :ru1r-:1 l:::;zta.lc:Lc cha:..·a'.: terysty::i przepływowej "-/I:orJw1.il.:a t/ 

- i: :c;r in:r~. S. Sto.ni ::;z;m·i .ski /DIP PL/ . 
J, a/ · 11 ;:ctoda ob1ic~e1i :3aciia..-iych msio-uych .łożysk gaz0l·1ych" 

c:oc.;.J:..-i.z;iLdcr::i::i, ngr inż. E.I;:ryszto:f /IBP P~/ 
~>/ "Inf'orr:r.:.cJa o i-1:i.zycie w TU JJresden" - nrof. '\.' .C„mcllacl-i /n:,_T) _pL/ 

i.!- . " A:1alizn pracy octatn:Lcco stopnia turiJ in:;r t1.u~cj niocy z tarcza-

;::o ::icrc>l·miczyr.;.i przystosowany1::i do ods~·.::ia...~ia f'azy cick.ł.e,j 11 

l> (.;:i.' :i.nz. S.r-.i.arcinl:ous::J .. /Il:P Fł.,/ 

:.; • 11 : :0 ~'..cl r.atcn'.~·tyczny wie_tostopuioweeo ułor,atl:ol1ru1ia turbiny os::i.c.

l~cJ j_1 :..-<ucnjąccc;e ,., \łaru11;.;c.c~1 oclhiegających znac~nio 0<1 oblicze

n:l.cn·1yc:111 - t,,(?-' inż.Il.Janez /ITC Łócl: .. V 
G. 11 1 _:o<lcle tcoro ty_~zno · ł.ożys!~ oporo1łycl1 z elet::en tan1i poro,•a tytli"-

' - . . - . . . /1' ,·· .• ' / c~r v.; ... o.:e.O(LZJ..OJ • ....:·oznru~s ... ·:a 

'"/. 11 0: .:rc ::: 1n:1ic :!_)rzejnoualno:'..ci ciepł.n ~ przepl.}"lłie pod- i na.ddi-wię

:~o,·r:,1," - ~r li.:!auszczak /ro:f.nn IV I:on:f.l-~CiG/ /IJ.J.> PL/ 
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c ldoclr; im,1. ,., c;11:.odzo11yc:1 ~10(:.~ ;.•e a'..:to:::-ach uukl.oarnycl.•" 

~ir.!!)son / Un ::.v.o:r Stra.tłiclyde, Gluocol'1 1 U .Brytania/ 

prof'.n.c. 

~. 11 In:fort:!a.cje z pooytu u .Strnthclyclc TTn1.v.-Glascou/ U .Brytanii · -

- 1:tc;r inż , G. Kowalo,1s! .:l /ILP i i~/ 

10, 11~·!y"b.·1n:?.·zanio ;_)rzv dzy 1:1otod e:, pnc t:i: :atyczn.ą na zai::adzie tm'I. "wiru 

Z)'l-1eeo 11 - u c;r :i.n:~.! : . lJor.m.cał.a /Il?I":! Pr,/ 
11. 11 ila.dru-iia us::_Jo.łzaJ.e :~ao :'.. ci i::trat przecie!-.:óu :!.. jrodzenia. !;:(;! ,1ir

ni1.:o,·1ycll pomp pro1::ienio,1ycli 11 - doc. J. Uydl.ewic~ /Il.:P PŁ/ 

12. a/ 11I'rob1eLy 11ioza.,1oclno{ci maszyn sprę~ających w procesach che..:. 

1:1icznych11 - dr l .• Potapczyk + zosp6l. /Il-:P r:>L/ 

b/ "Zac;adnicnia 1,1ocle1ownnia charal:to";"""'tyh: sprężarek -przopływo

wycl:i11 - dr A. r- otą.pczyl~ + ztosp6.ł /D.:P PL/ 

1 J, 11 Dolwiadczal.ny uentyla tor dwurZ\Hlo,1y diacbna1no-o~iowy" 

pro:f. S. l(uczew ski /D 1P PL/ 

t 4. "Zacadnienie u :: redniania uyni:-.6l'1 pomiarol'lych i optyi.:alizacji 

pomiarów rozkładu parru:1etrów przepl.y11u ,., kanale 11 - 1::(,T i n ~ . U . 

IU.onowicz, MCT L.Gajek /n!P PL/ 

1:..,. "Cl>1iczeńia przepl.ytfu w wa.rst,de przy~ ciem1oj z dra<lientcr.t c i ::' 

nion:la" - "1c;r inż.A.Smol.ny /HIP PL/, mer ~.StQp i e1i, dr F. Ditó.r

ski /Hi PŁ/ 

1 6 11 Ob1iczenia prze:;_J.ł.yttu quaoi trójw~,'"l:tiarouei:;·o ~., i::topniu nprQża.r:::.j._ 

pro1,1ieniowoj 11 :- ac;r :i.m ~_. 1:. Klonol'1icz /I! .:P P.L/, t'.r 1'. P oreda, 
1 T• • · ,.' .,1. /n · p T/ ca.r .1. ..... 1 .. ~ ~0l#..;. .. a _ 1.1 

17. "Annliza roz!;.la.clu ci,:n i enio. przy 11ieustalon7n pr::ep.lyw :1. e caz1,,1 

przez cionk q. rur1.:9 11 - r,:e;--r i n :;; . i'.' . !:.lono,,i cz /ILP PŁ/, dr Z. Din- · 
. i . 

<-lcn:mn, mer 1~ . Du1,1alsl.:at liic'.~·r n. :..)en bi1:.:.ki /I! ; PL/ 

7.1.2. ::.e u iuuri a "Systci:iy T'.aszyny i Urzq.<.lzen:L a :8norGC t:,czne" 

/197 :5 -1 9<10/ 

1. 197:; -0J -05 - u 1.1or ozun icniu z :; :01,:. Te:n:1o_cl . :i. Spało.ni a P/.iJ : 

" Ba c.l::u-:.i a ·:;c1:1pera tur:,· c nll.:01·1i tej p1.ynę.ceeo Ga :;u" - 1:1(:;T in:;i; . i •• 
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nych .lożys!~ownnych po,;-1ietrznie" - doc.Z.I~zir.:iers!d, doc.J.ICry

~i11ski, dr L.Drzes1,i, c.lr r.?ocl.Il.!:;oko.lowsk.i, mc-r inż.T.Dytwald 

/D:!1? l'L/ 

J. 197.5-0ó-04 ,ispó1nic. ze ::itowarzyszenier.: Z1ektryków Pol.skich 

Odclzia.l w Lodzi : 

''Urzfldzenie do lllizua1izacji przep.lywÓ 'tł zbudowane w Instdlaezyr.. 

Przopl.ywowych :..1 01itechnild Lóclzkiej" ~ li!GT inż. G.Kowa1ews!d 1 

mL,"1' inż. u. Gazicki, inż. E. Staroki /na> PL/ 
' / . 

4. 1975-06-18 ... ·wspó1nie z i~o.lem· Zo.k.lndowyr.i SIUP w -J:>Ł: 

"Prob1erny clo.1ozeGo rozwoju si1nik6w turbospa:l.inovych d1a ·potrzeb 
I . 

enercetyki" - Pro:f.1>r inc.II.l:01:f /Tochnische Hochschule,Zittau, 

NRU/ 
5. 1976-oó-.09 

"'iiyni:d :)rac natl uyznaczaniou ora.~ redulccją strat w rnaszy11ach 

przoplytto,1:•ch oraz iz.u'orr::acjc o pracach Institutu :fttr Straltlan-

tr:l.obe uriu 'i'url>oo.rboi tsmaschiuen UU!l'H-Ąachen 11 - pro:f .Dr Ing. 

I!o:inz Gnlluo / !l,YJ.'II, l,kwizc;ran, RFH/ 

6. 1976-06-16 
. I 

11 l~dania pr~cpJ:ywu niestacjonaruec;o podczas ,,zaje~ego ocklz,:i.ały-

uanio. wie1'icó,-1 ,., nanzynacll :>rzopłyt1ol'1ycll 11 - ~pro:f .:Jr Inr;.Ile:i.n~ 

· Cnllue /rr,:~t'iI,1.1:::wiz&-r~,UFi:V · 

7. 197(i-0(~-23 

"~tudia \ł znkres:te naozyn enercetycznycI-:. u 1::;I 11 - pro:::'.ll.I-!.Tro-

jruwu s!;:1.. /1:;;.-;I, Ilos!::::·m., z::m •. "'l/ 
8. 197G-09-29 

11 3aclnnin ,;_)rovnl,Zonc al;:ł;uaJ.nie 'tł Ins·i;ytucie Aeror.~yua::;i::i L"?!!-Zu-

r ::tch 11 - Pro:!:'. ~)r :::Jikolnn s Hot t /Inst. l.ero~.1.;rr1ru.d.l~_:!. , :'"~Til, Zt1rych, 

Szt·mjcaria/ 

~,. 1976-10-1/i. - uspóln:te z 1fydz.IV i V :'.:,T.'T: 

"Zac;aC::nJ eniu onercetyczno-przepl~ll'IOl-10 obieeu :.o.•t1i W OrL,"Nli~'.a::ie"

~ 1.~ol .JJr Hayl'.ionc1 GoLo.Let /Un:i..l'1er.:;ytc·~ :·'arys2::!. VI ,:;.·-a,:-7;::, ,l"raricjt1./ 

1 o. 1976-10-27 

"3adnni.a dyf'uzo:::-Ól-J 11 - 'i. ' rof'.J.ICraoii~e::::t /Ct":.l,._;ary Univ. ,;:ru.1.ac:n/ 
f}. 19;77-02-23 uoj_:>61nio z ~Iyc.lz. ''t . :.:.:.'.:: 

"0 niol~turyc!-:. aepekto.ch pracy na.ti'.:::ouo-baclawczoj", 11 :.:;·i;u:'. 11 -

Prof. Dr Ina. ·,li1i:elr.1 uetti:1erinc; / :"J-y-:. <.,s bacl.a;: r:cnccr;.1u ::ru::1pa., 

prezydent VlJI; Ak.wizcra.n, ~':ir/ 
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12. 1 977-oL;.-20 

. 0 -~{::. ::;t:a1::..~a.cja. · 1,1~~0;:1.:,~1U'!1 =. za.sto uol1n ::. 1:i.c: : · 1 1 . ~ u tł.a. laacJ"'o1·Jct:o 

i , ~.i.olo .. ,:rnf'ii n - i. ;~_;1."' ::.n.~·: . C'. . ~-~ot·1uJ.c·u .s:.: :1 /:;~:. ~7 l/: . .1/ 
13. 1977-05-11 

1 tr. 
<l . . , . - t . . ·; · ,·- · ·- . , / - l. ... :..11~; • • .1. . ~ ac.G.O'UlCZ ; ... ~rj1. , :,r~{.Q~-1 

1077-10-12 - ,-; o:;.:i ólnie _ z r.:o1.crn :.;a; ~ł uclo~1::, . : ···-·~ 1 
.- . i ,I,. - -

"~nL~dni eniE' '\'IC!1.tylacj :L i J.:J.i!nat·y?.u.cj :~ rr - __ ;;:-'c :C' . ~~ . PJ.::~r.;: :01·1;,:: :::1. 

/ :.::..~E Ztlrich, Szwaj curj.a/ 

15. 1977-10-19 

"Trój'wymiarowy przcpl.)'l·J w szczelinie poL::;_ ę,clz:t :.; ort! ~zającą. siv 

płozą u :~sztal.cie ·u po j,iionmrnj :jcianic" ore.z 11 C~.tic::.:a11:i.e tró~i

wyiaiarm·rnj, lm:dnarncj, ,:cl.{ li,tc.j ~-1arstl-1y przy:;ciennej . ,., 1;:aszy-

nach pr:.;c1,1}"·10Wych 11 - :Ur In1.:,.l~.Grunclt,:a.n / DI~VLlt, ;. ' orz-l:łnn,RFif/ "' · 

11'.:. 1977-12-1l: 

".Zacac1nj_oniu ·01ny1:,alizacji po:r:!r, i ,-1e11tylo.toró1·1" - prof' . Z . I'rotit' 
• 

/Uni1-1ersytet '.l.'cchnic~ny w Deleradzi e, Juc;o ::;la;iia/ 

17. 1973-0:)-10 

"Prace w dziedzinie automatyzacji bacla{J w Instytucia Ha s:::)'1~ 

Przepł)'lrnwych PŁ" . mt_;·:i: in:2:·. D. I~are,ticz /n-:.P PL/ 
18. 1973-06-01 

"Disoor;;.. .::,'.e Ercel>nisse zw:: J.::rc-ruentlon c.les turbulen'ten I; lei;;entar

I?rof' .Dr rn,:;. il~rner Albrinc; /Techn. Univ. '0resdcn. :NTlD/ 

19. 1978-08-23 

"Der Einfluss der U:i:-ndl~~al turbulenz au:f <lie Entwicl-.:lun.::; ,.·on 

~fo.ndcrenzschichten" - Dr Inc~.IIans Ulrich / l.;BIER, DFVL::l-G6tt:b1cen, 

fil"'N/ 

20. 1973-09-12 
111,ie toda obliczeń osiowych r.iaszyn sprężających- o czynni::.-~u n ic

{ cil liwym" - dr flobert Hey /Paryż 1 Franpja/ 
21. 1978-09-20 

11 no~·1Ój kształ. tu dyszy do przepł.)"m p.łyiu1cj stali 11 - <,l oc • .Jnvid 

Hachman /Univ.of' _ Strathclyde, GJ.nsc-011 1 ~:.Dryta.ilia/ 

22. 1979-01-17 

"Turbino,te bl.old parowo-gazowe zespolone z ci:.'mieniouyi;; zc;nzo-
tt . 

wa.niem węc-la" - :>r ·In(!.Andreas Steiner /z l~m.:icernu SULZ:C:l.~1;in-

terthur, S~1ajcaria/ 
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23. 1979-05-0-3 

"Turbiny he1ol'ie 11 Pre:.'.'. :>r ICo.r1 DamL1ert /Teclm. Uni v. no.nnower, 

RFN/ 

2L~. 1979-06-0G 
11'l'urbil~e b1okj_ parowo-aazol1e ze::;po1one 2' citinicniol1yu :;,;cazo-

wo.nie1:i W<.1[:;1a 11 - .Jr U-. :lor::;tm1i tz, !!.1U, eil1 /S'1'3!.G-~ssen,nFI_r/ 

:?5. 1979-0G-1 J 

":J'zio..la1nolć na.u!ro,10-l>a.duucza t!yż sze j ~zl:oly Technicznej 1·1 0:6te

bor.:.;--u u dziedz:Ln l e p m :,!) j_ napędÓ\·l o!~r,,to,.,ych 11 • - prof' . :jri, : l ri.l::;::;on 

/G6teborr; , SZl'lecjo./ 

1 >'i9-0i~-27 

"llo::'.:1iuo:'.:ć z1,miejsze11io. ~użycia uody cl',łoclzącej u po.ro,1yc11 ::;ilo,-1-

n l ac11 cieplnycj1: n:i.es~ru.1.c, l.t1czo:nc ~- ::;ucho ::;ystoL,y cll.loclzą.cc" 

- prof' .A. Jnumotto /'..'o.lny Un:L,wrsytot -Drul.:.sc1nl:i 1 1Jc1cin/ 

27. 19GO-b2-29 

,., n 
-.. u. 

"Al·mria llca:.:.tora \-1· '.;..'11roo Li1de. Ts1and" - pro:C.J.Losźyus!.:.:i. 

/Un:i.versi ty o:r 'Jel.a-uare • USi./ 

19Go-OL:-1 fi 

"~o:O:;yol:a 1 •• ao1etyczne al.:t}'l'Jne: za::;adn c.tz iał.ania, ·w.ła::;11.o i'. ci, zas

topmrn .... ,ion - inż~Jacques .'rn1botier /:....ocićtó .8tM:'o:,ecne de l'ro-

11 0.ryż/, i1&. I:cl..1,:u ~ Ha0c1-,.;1an.'l /sociĆ t~ de 

J:c gnc-.:ique-:Jl-Il-: , Vcrnon 1 Frnncja/ 

29. 191.}0-0,1-1G 

",U~rn:,ula.cjo. ciepła :l. encr.:;-ia sl.oneczna" - Jacques .Conn:l.n /:::1.octri

ci to de Frnncc 1 Francja/ 

7. 2. Koui'orencjc :i. syi;;pozja or[.•a.nizowanc PX::?:Y uspÓllH.lzialc 

Instytutu 

1. :r roku 1972 oc.ll>y.lo sii; "II Sympozjw:; Fi11au Ha~:m-1e ,:·o i Fcstil-ml 

Fll.1::ót-1 _;yclal.;.tycznych", i~tórcco l ispólorcnnizatorci:1 b1•1.. Inotytut 

l-:o.szyn Przep1)'l·10,1ych !"o.li tec:u1.;;J:i Lódzkie j. Przcllodniczq.cyi:: , ~o-. 
1,ii'totu Ol"L"'B.rliz:icy;lncGO l>y1 prol'.'. clr ~n:-::. ~; ~-Cund1e.c:1. 

Instytut ze·.los:i . .l f':i..11:; 1:;Gr inż„G. r~oualeusl;ie;_;·o pt. 11;'.,o~y::;~(a 

ncrostatyczne", :~tóry zo::;ta::. uy.ró~;n~:o:1y 1.1t'..c;rodf! pnblicm10, cl 

ja...'.~o 11a.:;loi1::izy :C:L1m dla .S~: ó.:::. i!yższyc:1. 
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2. ·.: ro::u 197li T.ns"i:ytut r:o.::;zyn :.>rzo:._Jlyt1ow7,•ch I'L hyl. uspółore,"al1:;.~a

tore1.: "III :::;y:•1po~jLu:1 I•'ilrn„1 l!a.t:!.0~·101~0 i l•'ost :t1·1alu F:ilr.1Ól·1 ::Jydu.'~

t:•c,-,nyc: ). ". I'rzouolillic~ącyr. r:01:. i totu Or(.;~ d ~ucy j:1c;;o cy:: ::.1ror. dr 

" ..; . 

:C:=.1r:·;;y·łl;t , 7.l_:los::. l i'il::1 1.1ar i11.~::.c. ]:ot1alc~·J3_: :iec·o !lt. "(};_,t~/·cz.;:10 

Lio"toc.ly , .,:; ~·~ttaJ.izncji 1>rzcr>lyuć~'t·1n, -~!a :::tó:;..J ... ot1,:!~ .. , :~:i_.! nn(,'l:'Otl\.= .i.'0.1.

ol.~ie~ !'._~;:. F"Lte1: ,i:t„ ł:"a:..L~, Ja~o nn~lc:a_.13=::)"' :fiJ.1:1 llaclo.1·1c ~.~-.:," :.raz n.nt;ro l~'.. 

!1t11Jl:l cz;10:.'. ci zn najlc11szy fili.: :.1J..0. 3~·~Ół ~'!:, .. ;:;n:.;~~011. 

·.: ::_ ,rncac:-i. ort,ru1izncyjnyc~1 :i. oi)encincll S: 1. ·:.:: oz j LU:: urq.l.o i.:c:::::ial. 1.i.t

!~n ::_">rt>.cowni1~c;11 ILP ~L. l"'rof'. ~!. Cw1tl.l:i.o!! l"IYL·: c ::d . .l rcf'ora. ·;; :L1uotro.

~rn.ny ustm-,::o.n i :f:;_Jr·ouj'T;li. nt. \,y::orzyota.n.i.l'. :fiJx:ó11 : >r~y nauczaniu 

t",.:1inc~'- :!0-2:?. VI. 1 <_:7/;. r. zą:JJ~r-.. .:o zcri:.:,,1 . .-a.i.:-:ouaac S"}Tl;;.)Ozjur: "Tur-
• 1 · ~. /, n . ,.., ,... ... , .. .L . .. .. ·• r - · - ··, r -- .1- ,...- • ••. t I ~ . r-:- Ci . iJli .. ei"!C ::r::. , , ,., ., . . ,. • J „oc„10.1.r.c. ""-'- ,_ .n .,L . .:,a „or.~;'. ~no •. ·R.s .... :,n e:;;,J.-

, -- 1 ........ , ••. C" ,~... ·, •. ,,... .. .• ·l-., .. ,. '. :n-rVM n-·~c'),.'"'70'7"''C; .. llYC1l - · O . . ."L"t...,c .,·r: . · __ !:~ . ,,C:,..0L,rJC .:. .. o,, ..;;. ·~.:. ov, _ ,;, '1t... ~ C.o•J•'"'.1 · · · J...L.:, ~.:i.., .. • .I. l.1. 

!.'o.:i.::. tnc1mi' ~'.; "! ,Ódzldoj, j_foJ.skie 'J'o,1a:l:'zy:3t:uo l:oc~\an:!.1:i Teoretycz

no.:; :1. :toacu~.ncj 0c.'1;i.,:~n:!: C:..r :.tochowa. W skł.ac.l .. ~01:.:i to ·::1.: Crc;na:1 __ 

:;acy .;no,;:o :-; .. ·m:,::i.o:::1.n I::-!? r. .... .Jchodzi.ii, proi' •. ::. G;.1:.1<.aP.c:i.: 

1u.c~:~~'\, :t clr ,i .Cic:_,l.t•.c:1r-. - członek. 

C0r:!'.,::: ~rf!y ::, rottact'.::o::c 11 l:- 5rupaci1 tor:a tyc:::1170~1: e~:.spery-

i ;c;.1t u j:.:·zc:i:Jl.}'liacl~ tm.·'bu,_ontnyc-i·i, netroloi..;ia przop.t:,'l·:óu t•.iruu- , 

J.e:Ytuyc:! , ~,·C:. :.'.:::-:-.o :m.:.;atln:icui::i :>rzc~>lT-·10,10, oc-ó1ne pr,•0J.ell:y turbu-

1.c:.1c J:: . • ,, rm.;acll· :J:,1 !l>O~jl'J '' zorc;ani~ol1ru1a l>y.ła l-l"ystawa. spocjaJ.::.z

·;;yc::::noj a.2c>arntm."y 11or:~'.urowej :~rajoue_:l i r:n:::;ra.niczuoj ; :ns.t .. ,·.rs1, 
Goor·.;:;;/. 

'.' c2a:-::ic Gy1:1pozjLl?:: 1·1y(;"łot'lzono zosta.ł.y nas"&Q:;.,uJe~ce refero.ty 

f IL' i'~',: - tlr J.Ciepłttcho. 11 :;:,arta11i.o przcp!yt"IU turbu1entnei;O 

u :.;.01„ or7,c ui1•owej 11 , - doc.:::. /,p~moe·t-lioz 11 0 i:>Ol"lnyc.~1 fltntystycz-

:1.yc:i! J:lroblor.ia.c:1 tcori::. turbu1encjj_ 11• . · 

li .• '.: clnl. ~, 13 :.:a.ja 197.5 r. ~fydz.1.;:e·ohanic.zny !loli tecl,.n:l.:~::. ~.ódZJ.r..iej 

zcr[;::u-1::_ :::ouu.:': .ocuinarilu:1 :m temat i::o~liuoś ci l·IS;_)Ółpracy ,·1yclz:i.alu 

przy renl:i.z::-.cj:i. Za.cł.91Jia Córniczo-I~nercetyozneco 11 LJcł.cliatów". · 

'.: spu.:.oi·c;rui::_sa torot:1 . teco ser:inar:i.Lu·: ,>y.l _instytut r.;as~:,n l'rzep.ly-

1·1o'uyc!1 :'L. ".! sox~1inariw-1 tfzivli L1clzla1. przodstnwiciele ~C·!~ 3o.?::.-

o:ii~ tó~,, poł::ionQcn:..l::. ót1cze si1e 6·0· uo jO't-;oc.ly i ócl~.ic.:.;o r.1cr Edva.rc1 

~ .ajc:~, przedsta.t·1:i.c:lele oaorcety:~i, Unh10rsytctL~ ::,óclzkicco i znin

tero::;o\'lanyol1 ,-1ycl:;-;i·n.:::.ó1-; :!.':"J• '} sominar:i.w :: t·z:::::i.~l:o uctz1F..l 57 osó;J. 

Sc1:;:i.n~.riui,. prouadziZ: c!2lic!;un. '.: ; •tb. Lcc!u:u1:i.c~,cco :_,roj~. dr ;::.no. 

Jerzy LanzondoerJ'er. 



- 107 -

:a!3t'erat na temat opt)vnl.noco rozwiązaniu probler.1u · ener(;.'"Otycz

no.:~\..., i pozaenore;otyozneco ,;uy1~orzystymm:l.a. wę1:;ln brlm~tneco vyi:;ł.u::1i--. 

l:i. p:..-'o:r. dr ,r. Gund1aoh i doc. dr J". :.>o:r.ochnio::.:.:t. 1::oi"E>f'erat wycl.osił 

doc.clr S.ł.awotdr ::a"nnic~d z In::it ..• 'l'eo:i:u1.i:~i Ciepl;n:oj ~., ;::,odzi. 

lrastępniO do.c ·~tlr J.~J'YS:llL~i 110:;,ret:l:il l""0:.'.;1:f.WO~Oi tlSpÓJ:.praoy ::ydze 

i:ecluu1iozneco ?L p~y realizacji ze::.; 11 ::-;eicI ·.::.tó," 11 ; 

:; dys;,usji ·usto3Lu1:1::.o,tatlo si~ <.lo t1ycloozonych ref'erntm, oraz 

ltstalono . toI: post~,r,omu1i.o. ul.a. na,"lir:,::.ru1:'.o. us::,.,ó.łpi·ncy ·,-,yclz:;.n.lów Po-

1i teclutl!d Lótl:zkioj :z :~agl.ębio1:i ·1:eloho::ót1. 

5. :: ili'liacll G-1J.:c:.19Go r. została zorGo.:nizowana IV J:ro.Jmm ::onf'oron

cjn ! Ieci:anil~i Cieczy i Guzó,1 li :Cu11Zeninia /woj. sicra.<17.!dc/ przez 

Se::cj~,1" ilechaniI;.i Cieczy :i. Ca.zów :;:>lJJ i J".n.Jt.llo.szyn, l':rzepł.-yturnycl1 PL. 

l>1•7,ououn:i.czq.cyr: r·~omi tot~ Orcanizacy jnec;o ~ł. :.,roi'. <lr . Z. <;rzóc!10,1sJ:i. 

?..a!a"Os tanatyczn;• l;onf'ereucji obej1:!otml: przer,.:ywy 11:l.elo:rnzouo, 

utratv statoczno:'.,ci f">rZÓpl.)"'t1U, tur-
' ' 

bl,loncj,.,, :n·zopł.y·u:.· ,1 uaszy;.1noh i lli~ząclzcniacl':. i . im10. 
I 

-~tyi:~·Z:.ov~o;.10 ccólo::: 1 G9 roi'erotó,1, u t~'ltl 9 pro1?lonowyc~1, ze ::;zozo,.~61-
. . I 

nyi.: ln'!Z(.;l~~chic:mior.1 Za[;aclnio1l Ótru10~1:LL,cych opecjalno:: J o:'.,roct:n 

łócl~·:ie;;o, i;j. przop.?.)',·10,.,eco f'ornoun.'1.ia ,1l.ókien1 .łożyn.~:ouan~a (;;0.;

:.!:0~1eco; u7,c!.o:.clóu :flu:l.claillych __ i przepł)"\1u pl.ynów nio11owtono11sldch. 

:: ~;onf'orencji uczestniczył.o oc:;6.łor::. 2u9 ooób z 61 jo.ó1ootck orc;a:.::,.

za.cy jnycl:.. Intoc;ra.1ną CZ{:t:~i~ l.:.o:nf'orenQdi była. S8l0j0. specjalna 

11:~· "r:ochrutll~ pZ:ynó-i1 c;os:i_)o<.laroe na:rodouoj". oraz tr;sto.ua. on:l. q.c;a;i,.,,ć 

poszczc.:;ólnyoh o:5rod:.,ó'tł nauko11ych. Obra<l.y były ttzt~pel.n:i.one proje ·-:

cjm.::t i'i.lmÓll na.ul~owych. 

6. 2G 1:!.stopo.,ta 1 !)GO r. Eontal.o zorc;o.ni~oun.1:10 Sy.::pozjw~ P:i:-ze-:mirzo;.u.a 

zo. zc;a~ot/a.al.cn 

u,::cla". Or{;t'.11.j.~atorzy: Inst.::e.sz~'l'l Przo::,>.~Y"l'lo·uych oraz :10.czo.J.110. or-

co.nizo.cJa ' ... 'ec;1.mczna i lloje,-;óc:lZ:d ::oui tot cls Z1ier(;cty:::L . 

Przo~1ocl::1.:i.cmtc:,,._ ~:or:i. to tu OrG"W:lizo.oy jneco l>yl : : :..•o::.· •. ':. C.:m1dJ.nc~ i, 

i;e;~rotarzen 1 :r;1· P. ~rszk.ielficz, c::::7.:on.' :eu:,:L - cloo. J'. Po:..·oclu1.:l.c~::.:. · 

i do·c. :-... :.:;tro.'\'1J:..'~o:::i . • . :i.>o.clc~a.s oiJratl 1·1:,-"0!oazono czto:.~,. · l„Q:crn t:··' ~~!"J.7.o~:'-

t;~c~c;,..~·i,J.110 za:~-~~to1.:.eso,·1anio ,-;~~-n1clz:tla oc~jo. t~.:,·n:~t,.o:,",1rt~. ~,1 ... ::-::.~ ~,.1.tu1p~nc::. • 

. : · r:::: .i:.)o:::jtu.; ~,::::_, : ..:.o uclziu! o::. :?00 osól>. 
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7. J. 

: ... - ":· -, - - ,._,,~ 
... ! . ·. ,1.. . .... ~ -., .. .., I I 

-~. '--
·.: cl:.1:;.nc: ;"!l: ..... 26.:.:I. ·1 ~,,7 r. O\ ~:Jy·1.o si<::, , (~l :;. 0,10 r:~ ..... -~>o~~ ni:: '!ł 'i'~ttJ~Y-

-•: '.o ·-,'~- oc'~ -1 / 0 ) 0 ·=~-·~0 ·•·1·' n - ~. - - 1. .t , . .. - 4 '-" .... ..&. .... ~ 

:.J:::0110 "'7 ...... .,.cr·i,·6··· /··• ... _,., · .~ .• 
.... •~.I. ~ " "' t· "·... _, 

. cic1c o{ rocl:.:Ó~f uc~o1ninnyc~i. -i i11.s ·~:,tt1 tó,1 I> .. AJ: .i ro oo~·i;o1·1:,c:1 6ra.z prze~.-

u :;o.:'.u_. uc=cstnicy z zo.c~·o.;1.:!.cJ' :..·eprczcntowa1i: 'l"U Eruu1ovor, H1! TI1 Aa.ohc:,~; _:, 
' • . - L , . 

C·l ::T~-::: ·i;cr:;:ado i :1:.?7l.i"1 /iU.•1r/, ~'!:;: Zi ttau /lITlJ/1'.i. C·cW.::iia.ł l.l~a.dcr..:ti lTaU::~ · 

~:~~;:t z lfowosyl>ira!~o. j _ I:n.ot.Lotn.Lctn~1y-l'1.·~1a /CGil!;/. 

7. ,~. Cz7n.-iy LUl~::.o..l pracol'll'l~~ó,-, Ilistytutu 'tl , konf'erene:.1ac11, 

synpozjacl1 1 .:J8L.:inar:i.ach ··o1 :;:>Cl.:Jieclzou:I.O.Cil l1C.l.,:.:owych 

orC::,'E'.11izow::u1yc:1 nrze~ ~stytucjo _?;rnjot·!e 

,1970 r. /r:.:-::rr./ 

7. II i: .:ięd.Z"'.marocio,,e !:.~ri;.1>ozj~1 Procesów ~pałania. - Jabłom1a, 

"Je<l11m1yr;ia.roua teoria. przopłyt1&w ~-e Dpa1aniec:" - 1·of'. ~1r :: • :!m·1szcz~: 

1971 r. 

,. 
1 ••• Sj'l ,!'.'.10z,iui:: nt 11:lspół.czeoue problouy i 1;:etocly r:e9ha..1i:d p.łyp6w"-

;lj•nin ; ~;r.-: arszauy, "Op tyiaiza.c ja sto~ ... owycll t':i.11::Ól1 (;"O.ZO'Uych" .. 

ref'. doc. Z. J~zir.11.eroid 

2. l:o:ri'ercncja nt. "IToucczes;~o:C:ć ; ... onstrui;cji l tec:i.1."1.o;l.oC:,"'i.i produJ.~cj.i 

;,.1oi;:r, ;_)~e1::ysłowyc:::1 oraz i ,ch el;sp1oatacja." I~:i.e1cet 
11 :..'oclstnuo,H, zaoo.dy r::etody ob1iczan.:1.a po1::p . o przepływie oaio·wo-pro

r'.::.c:imi:'1:," - ref'. prof'. S. I~Ltczc·w :i~:!. 

:}. ; __ :on:fcreucja. nt. "l-Touoczoa1io:::ć l:onstrul~cji i teclmoloc;i:l ;,rodu!:cji 

:10,:,:) i 'rzcn:ys.louych orą.z- ic~1 e!~sploatacja" I:ielce: . . 
"1~"1.ali ~n uplyt1u oclcI1yl·o1~ u7brc.11yc:i.1-. llyi;d.a.r6w na. chara.:.; te1.1ystykę 

por.:")y ::.>rzc::_"ll.:~1ot·10J11 - ref'. tloc. J .aycllev:i.cz 
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1972 r. 

1. Ser~:t11n11 ittr: llO.t1..1 :o't1e I 'oJ.~·'. : :Lc t;o ~\o-.,~~:. .. ~~~.!"Gt~-1::1. ?~~cc:;a: ~:~.: -_Jz r..._'eorot: .... c~~: !OJ 

i Stoo~·wru1.ej - Cz<.:.,Dtocl:c·u~, " ~J·s1>ólc~em10 ~n'-:·nt~1.:tc:.. :La 0 ;1.0?."'L·o ·~·: .. :i:J.. 

cio::_.11nc j" - rei'. .i_J rot'. :.' . Ci :. u11,c:1 

2. VIII ?:jazd Term.odynw:iików - r:rolcie;.krn, "/ .. nn:!. i~,z:. :-_,o.rru ·ctr:'m tri.:--· 

noclynrui:icz:..1ycll J?rzc:_;,t:1"\1!.l lop!:icco pZ:.ynu :;:: 'W)''l;:iC'.!l-1: c:'.c;,11.a" -

J. 

rc-:f. clr · -\ ~·. ~~?o.'t·l s~c~a.1~ 

Y ~~rttjO"l·1a ;:onf'cro;.1c.;a ; .e trolo.::;i :i. __ i 

Poz.nru'~, 

~ttclO'ł1~l .A.~10.rt'l "tttr;r ~: 01. !:!..n.ro,1.c j-
' •· 

a./ 11 Zastosowru1:!..c "1"1:..;crco,1::-.n::.n u c~no:i.e 1u:•ncy u ;,::.•zct"t1or;1:L~:nc·~ · c :t :" - . 

n i e11ia :t i""'l'"'<~<l.::o:~ ci :J!~.111t1 11 

. - . . - -

b/ "Uwa.ci o rou:1r>..11.:i.n ,) J.1x1oa c .'.c:;_--,J.n oco soatly tcn:0onr101 :o:·ictryc~nc.:; 11 

- roi'... 1,roi'. ~: . (cunciluch 1 "' T . '1 . (tOC.v e~ ..... oner; 

c/ "U:..-zą.ctzen:!.c tło 11:;~nac7:riJ:lit'. c~'..~ s tot'. c :1. ,.,.10.s;:i:tch ; .. onstru' :ej ;_ wzor-

COW8.l14-a !">rZeTI'łOr; l:l;;.u\· do J.)Oi '. :Lar:.•. _u.1.::1:t :i.tut:~, 1.lr{.;"'ńli 11 - rO:i'.: ,:::;r i~l~ •. . . 

:;J~:Clurs!d; . 

d/ · 11Po1::iary 1:~ot:,entn aa::_)c;_icloweGO r ?:;., :roturb;:.11 11 -ro:.. dr .:;. ·.:::.cczor:~o\·1::,:: 

h. Publ:lcz11e ~c1:>ra11ie :",ódz!-:ie.:;o Tm1a.:;.~~-:,-st\·1n ifaU.:.:o·weco - · ;:,[,,_:_:.'., 
11 Ró:~ne aspo1:~:y rozuojt! { :r..oz:rn :>r~~c:1:".:.'j,-1ow~•ci1 /r;i:~:!:ct~/, tur: ,.L:,,.y, r:i :~ro-

turl>1ny, lnsory, p1•z9cl:zonio ••• / 11 - 01.lczyt p rof'. ~; .Gundlach 

nza.t·i;'-, 0 ~ ·tan oboc11.y j_ :Jors ... ,c:;.~~~·:y· 1~ozl1oj i;~ tl~:Lct..1zi11:, .. :::.1)1 ... c:!.·;~~e::., 

~1c11.t~_,.lt\to1."'Ót-1 i 1,01::;.J" - 1"0:i."'. ;.~ror. ::.; . : ~::!C~~cl1r;~ -: ::4 

Jin: ,.~~. :·.:a~:.1 .·l 'e:i„s::1 

o: ... t::19 J:-:,; :.~a:::1 t~_J.1:!:"c; .!. :.i·a{·1a:..·~ 
_! 
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5. III l:iQdzynaro<.lowa Koni'erencja NaL~;-.~lło-Tociu1:tcznn .1t. "'.i.'oc,.::.10J.o

Gio. Przepł.ywowych 1:aszy11 Uirni.1.~owych'' - nznszów, "Dadnui a o:~s -

perymenta1ne metodą termo<lynru::iczną u pl.7''IU clyi'uzora na aprauno[ ·6 

weWn<;? trżną 1otniczec;o sto1:>nia sprężar!c:!. " - ref'. cb: ':·[. ~Ia:1rnzczak 

6. III IIiQdzynaroclowo Syq:>ozjur.: Proce::;ów Spa.1an::.n - l~azi1:i::.nr~ a/1-Ti sł.~, 

i n. uo ~ara.met~· s:_)a1ania" - · ::.•c:f. dr ·il . ~,~.wszc~;a:: 

1971~ r. 

1 • I1~ :(-onf'eronc ja n t. "Ttu·hi :171 Parol-IO :Iioll.:io .i Locy" - Cc:i:-.1·;~;k , 

"Prol>J.eny prze:J.lyvowe l ::0;1..strU:~c:' .:)nc do:.; ro (1.:~ouycl1 .::;to:..>~l :i. ,-,10 ·;;0-

wych tur0i..1 ~arÓUyc;1- clużoj :.;ocy" - ref'. p ro1'. ~! • .Gnnc1.1c.c~:i , d oc J. :?o· · , 
1·ochnicl~i 

2. I r:rnjowa :::·:oni'e:-:-onc.1n I iocl1n;ti.l~i C::.cc:.:.7- :i. C:c.::: t'.,u - Je.s:::o.:·1:!.cc, 

a/ "Pro.ce · haclallcze n;:-.1.: Z:o:.::yS::m·1E'.nicr.i :::.,n.~ouyr1 i , nn:.·:'.., c!o1i! mi::rotuP-

binowyr.t prowadzone u In.ot7tucie J.lasz:,1.1 :..~r:.:.cp~)~'lol-1ycl1 

re~. doc. Z .l~a~i&d.ci.,,:;:~i, <lo~. J . I:-:..-.1::;i~'!.~:j. ; 

··,~ " ... -~ : 

b/ "Analiza rzeczywiotoco pr:::c:;_).1}'1IU uzc;1\.:~1.e:.,o :.·, :..·:;cz ui.1·:n:i .. : : l )l.'O-

c/ "Prace mo-tytutu i-!aszyn I'rzo::.,1.::uo':i7el. ;.>L ·w C.:.:;:'..cc'.:;:;::.nic, &:oc::n

n:Ud cieczy :i. cazów ·)rouo.dz.o:1e · dla :_1ot:..~ci.J L, Oo~Jo <•.ur: :i. na.ro

clowe j" - ref'. prof'. '} . Cuncl.10.r.h; 

d./ "'Straty u przopl.yvie przez kier-,1j;.ccł po.1isa<\ ::.o~,~.._ ·;;> oli'} 1 pr:uy 

szczo1:i..n~U}"lil odsyl!:la..-ii:.1 :i. J omio:;~n.'liu" - ref'. c:oc. J. ;.' orocl.::-:.ic: .. i , 

r.1~ inż.!:;. ilecJ:narel~. 

3. 0~6.lnopolS:.;.io S},:1pozjtw. 'l'ochni!.:i S,::o.rowanic - :.: ,~cl:::, 
a/ "!le.dania. e!.:flpcr-;r.1ontę.l:no ło~ys!.: pouietrznyc;.! 11 -rof.cloc.J. :·:::ry

'liński; 

".J/ "Qrlt~o.1.izacja l o~ys;: ,_,-a~owjrch za l"l::.[."1 '.Hlu :.m ,..,-rn;.1ic~: ic:i.1 sta

i..>ilno j pro.cy" - ro:::. elce. ;: . ; :nzim:l.cro::.; . • 

4. Konl'orenc ja n-z. uen t:,·J.n torvu - ·::1.s:::r., "i7::.c:~tó;.•c ;,roblcn y o -:.1licz e 1i. 

i-,onty1a torów d :l.acoaa.l n ycl~'' - re:..·. !)J"O~. S . ~:uc"c~·1u.::i 

197.5 r. . 

1 • :C~ ~ ja~d 'l'on.~oc:-:fi 10.!::i : :Ln, 

a/ "Do.dan:i.c te, ::;;JeJ:ntur~: 
/ 

cnł.~o-..:i tej p1ynącea-o n ccl:2.1.U.::- 2;·,o,1~etrza" 
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li toc~mil::i. ;:.,ól1~::::.oj ,, ::::::-leciu !>IC:, 'U =-:0.:.~ron:l.c ~e ... 1r.·.or.;ocl!.L-iil~i. 

. pł:y116,t" - roi'. pro:,.'. ; ;· . Glu:td1o.ch 

1 t7i5 r. 

1. II ~:ra.joun :, :ouf'orcI1c.JC'. Lechan:i.: ::i. :icczy :l. Co.=.;óu - Jootr=:.jbia Góra, 

et./ "CeoJn ri..:ti: :tł. nnu.:::otJOC,'O i (l:.r,~n .. :tycz::.c~·-~'O" -t~G~ .. :i.11:'.:.c-.r:o't·1a.:tc~11U:i; 

h/ ";:oto<.ln ::.•rojo~~t<r.W.!.1:i.::-. :>or.,:., o :i.lc:;_Jrzoc:Lc;,.f;nl.nyc~.: cl:.,u.'02.ctcr:-·n-

tj;,!~nc:! 11 - ~ re~. {,.r /: .-J i.łao~c~-::r7:, elce.; .;:.j"CD.e"t1icz; 

c/ 11 ~:,mnryn:i.c-.ro~:y notlcJ. · :)rZc:)!:.,.a: ~a tro.;.1::rnonic::.i'.yr , c:ot3rol"i.::o,,},,: 

,:dc:.'cu !::ieruj~cyr:" - rei'. ric.·r in:::. J.Loi)rocht, pro:::. ? .C:tu1.illo.ch: 

cl/ Dac.1nn:l.n toor.et:,czno ::.. "a ::::i::::,ory,,ionto.J.1:10 i':i.1i;_:Ól: t:ażo,1;,•ch ::::c :~r..Scl-
• .ł.ar!li :::e.C:,"',' - rc:f. tloc. Z. ~~n~:l.1 ·::tcro!-~i: 

e/ w.:pZ::r;: ~:nJ.i 1:ia podoi:>:1.c:.·.o·t'!Jo ,:,on tyla torów :t :;_)01:11.> o:;s::.O\r.10:.1" 

c:/ "~iade.nio. :):..--::clotuo:'..ci lcana.1.óu rozp~ża.jCtcycll o na.łyc:1 1•oz-

ci" - . ref'. · pro:r. Z. Or~oc!1ol'I ad , dr ! : • Le J.an::. u:.:;; 

i/ "!.'or:iocuic:::o uc~~e.61L.;;l tcri::odyne.x:;iczno do oco::iy 1>1-zer,l..}.,..IU przez 

u1'Z~<.lzo11:ta" - ref. · r.1r;r ir1ż. J.l?ryt1er, <1oc. J.::."ol."'oc:i;.1icl:i, 

t:iL'T i11~~. 1:.!?a.ct.1t, c1.1" :J.t:aw::;zćza.i: 

_1977 r. 

1. Kon1·erc11cjn :1.-:: • . ,i~•roJ.o!d;ouau:t.e i ol;;::iploatacja poi.:J.J:> U:;;!.atlu\1 trano

:,>ortt! ·1i.yd::.-at,.1.:l.c7..110 ,:;0 11 • - :i rocl.a"l.l, l:l.ctopad 

a/ "i~li:;017t1:: 1:·oto<.ly projc:: ·i;ounnia. po1::p o niein·zociq,:;nlr2.7ol1 c!1a.;. 

.ra1d7ryst7::a.c:: ::.>o~oru r:ocy" - ro:.:'. ćr L.rn.aazczy~;;; 

"-?I "Zar:rs 1;:otocly uy:::.:1nozr.l1.::.a uymiarów cl1arn!::te:r-.rstycznycll pou•.py 

p;i:-or,:j .cniowoj 11a.1.1•Jd~anoj c:i.:!.n:L:;;:l.01!: t.ło:;;ouyr: J.uh ·:::.t:;.•i.>os:;_:>a.lino

wyr1" - ~:e. <loc. J.rt:rc.U.o·i1icz 
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.,,. , . .. .... ' .. . . .. ..... 

11 I )=--~cc:~ot:zc -=.1ie .. ~.!.o~"i.):~ci: ~ nl ,.:c:le1'~C.i.!:i.olr:,"cl1. 

~~.~-.n :~~6·u, 1::;-1.l!- 1::_n ·~c~1:.--.c.:. , 

w.:7:.:;rtuc::>:an::.o i.>1'7.o: :ro.~u i :.<H')'<l:lonn.1.ucc o w :1ror '.:' .c!·d.o.·1ycll ~to::;>n:~acJc. 

1. :e.::;3~,;.-i !-~'t'::C1).:~~-,o,1~rcJ~ 11 I"o :.:. .... I 1 :;;;r in~. J. '.:'r)'lier " 

: :oni'CJ'cncja 1 ·bc!1x.d: ::i. C::.cc:::y ., 
•; ": 

ref' • doc. z .• 

·t-1c11ty·ln to1 ... Ó"t-1, :)or.~1) ;i l)r:3e::1.n<ll1.i" . - i,o:f. ~)ro~·.::,;. ::L1czc1-, s l~i; 

c/ 11 7:n<.lcl::.°'·1i~,:;:ouy przopL:"'!·1 '\'1 00.szarzc u-;rlotou-:,11·! c1o:..'.rotl:~oueco l'lic:.:.ca 

"'-i.cruj~coco" - ref'. r1r .:; .Lebrccht; 

d/ l.'rzcc:i.1od.:::en:i.o ~1niJycl: :fal ·nt:crzcn:louych pr:.:;cz roZL,'a.ł.~ zicnJ.e 

::}1"ze~:~c16·w rttro~·l':lc:i1" - 11 c:C. cli'"' l >. ~! ~:.. 0,1 ::. órs!;:i ; 

c/ 0 r r:1cc T: ~l' r:.., ·u clzic <.lz::!.r1ie 1, :ccl1nr1il,i ciecz;- i cuzó1•111 - ref. 

:;,>:;..'o~. ·.:. C:!ncllac::.J 

... ... . 
1. :..:TV J:i(:ciz:,~uc:::::e1n::..nna r::on:fcrencja. Letrologów - Inst.Elek.troenerge-

" ,.. . 

... -
t:·::l ;.)ol.i tec:mi:.:i Cz,~:stochol'rn::.::.cj - 6-LJ w~e{ nia, 

r-../ 11 '.'.n.Gtosoua...:i. c 1,,cdelu systet:Ju r)omiaroweco cło ana1izy jego .wł.a6-

c :i.,JO~ cl 1::etrc·loc;j.cznyci111 - r.e:f • 1!1(;1' :i..n~;-. U.1Cra1J~Ol'lsl~a; 

b/ "'.:łn:mo{ci dynruniczne ukł.adu wej{;ci.oue~o ··wspól.pracująccco 

n : 

z :1.utor:citycznyra syste1:1e1:i pomiarol'IYJ=i 11 - ref'. tlr J. Ciepł.ucha, .. 
• , .. -, .• .~ T 1.··,.;_,.., ., 
&.i.L,.L J..ll . .., •V• "l .&. ,i w

1

0.L 
I 

0GÓ1nopo1sl;.ie Syi:ipo::::.jl.U'.l ·rennodynani!;.i Uarstwy f.i'luj cta111ej 

11:.:.~: <1.:U:-r..ULJ 7~" - CzęstochoWt•, 

" :~o.dania ~ zO.:.:rąsu d:,'liai::~~i z.loża f'luiclalne.:,·o 11/ l.:01:iw1i.ka t/

;. ... c:f. ...)ro:r. Z. t;rzeci1o'ti.:i:i, clr :> .1!i.cl1ió1·0!i:i 
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). XVI Di8!flilal. Symposiw:1 on l~dvanced !:>robl.ems and Hethods il; Fl.uid 

l,echanics - PA.N, Dł.ażejewko k/Poznania, 
11 Pressurized Gas Fil.m Deetwen Iligicl and ~l.actic Disos" - ref'_doc.:.:.. 

Kazimierski 

4. Zebranie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego Wydz.i,al V, 

"Napęd odrzutowo-wodny s·~ybkich okrętów" - ref'. prof'.S.Kuczewski 

5. Zebranie PTł-.iTiS, "Krajowe potrzeby i koncepcje zastosowania ciś

nieniowego zgazowania wę-gł.a" - ref'. prof'.U.Gundl.ach, doc.J.Poroch

nicki 

6. IV Kon:t'erencja nt. Naukowo Probl.emy Konstrukcji i Technicznej Eka
pl.oatac·ji Sprzętu Lotnicze.Bo,' \IAT - Warszawa, 

"Termomechanika podpór i łożysk gazowych" -ref'. prof\ J.~sińaki, 

prof'. w.Gundl.ach 

1: Konf'erencja tientyl.atory przemysł.owe - Wis.la, 

"Osiowe i diagonal.ne wentyl.atory kilkurzędove" ref' .prof'. S.Kuczev-

ski 

8. Zebranie Łódzkiego Towarzystwa Naukovec;o 'ily,<izia.l IV• 

"lldrażan:ie w medycynie Jednostek ntlędzynarodolfęgo ule.ładu SZ 11 

ref'. prof. u. Gw-idl.aoh, w spólautorzy dx Z. Gundl.ach-P szeni ck.a, 

cloc. dr J. IIanl~e 
\ 

9. Zebra.n.ie Lódzl~iego Towarzystwa Nauk_owego llydział. V 1 
\ 

"Aktual.ne problemy j per:fJpel~tywy przeobrażali ukl.adu SI 11 - ref'. 

pro:f. 1l. G11ndl.ach 

Łócl::'.., 11łldro.:'.;a.nie ukJ:o.clu jetl.no~tel~ SI_ ,i r~ocha.."'li..; 

ce · i uyn:ll:ająco z teGo korzy{;ci 11 -ref'. pro:f. U. G1..m.cll.ach 

1980 ... 

1 • r.r ~:rajo~,a ;:oni'erencja IIocho.11:i.::i Ciec~y 1 Ga.7.:ót-1 ! .,óc.::O::-D11.1.,.:::;c~1j.1.1, 

G-1 3 t·,rzo{ n:l.a, 

o/ 11 0::roil.c:1le cl'iaraj~tecystyki naporu pQdnil~a :uodnoBtrn:::icu:i.ouo

L·o" - ref'. 1fae,4... iJ.1ż. P. D&.l:.1:.o'tl sl~i, t!lr;r in~;; •• ·~. r:arcze,1 Dl:i t•iS! ~.

r:~c~.j:,.~in/; 

u/ "~·rl)l:ru oclsJ"::;ru1i.a. t·1arstt-l}" l"ll.,~~r::ci.c1u1.oj na ~trnt[ ~.,i„o~ilol·Jt:: tur-

0:! .. 1!tn'10 j pel.i. sndy .lopa. t1.:o,·10 j" - .i."0:i:' .' 1:;cr inż~::. • ..J:.., ::::.ce, fi.oc. J. 

c/ 11 :::'ac ;_,; nty::n uo w::.«::·~:i.c::i::.-iict,1:Lc - s.:.c~ccó1:::'.c ,1 :i;)rocco:lo :::'c-~:,·.o-
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:1 "C: ·}. :' .c:~~-•.1.:Lc tui·j~lcn tno :i i1t1.r::.t11:' pr~y:; cion:1c j :,: ci·c(::;.oa tm.: 

c1 ::! 1 :: : 011l"cl.lł - 1·ci ... ::.::;111 l:.i~: • .l~.::r.:oJ.1:;t., t ::·.:;:~ ::.ctcr::,:~.0 1~ , r ·~ _;i ... . " ... . :te
l :c.110,r:. c~; 

... ' · ·· / 
11 :Jnt!n11ia r-;o, :e10~10 ;· :o (~.} .. ;t.!Z01 .. D :.1ror:to: '.:,~ ·:.;:lcc·o" 

;,;! 101!1)", 1:: .: .r in.:.::;. ·./ . -.. ry::;oC:~:t : 

llfl.C1-

:?."'c:.':; c.1 1... .·.' . ·!in,1 ózczo:~, 1;1c:.r J..:-?.~ ~. :~ • . ~ ~\.:~.~a 1J..a1", l:.:l.;11 ::_;.1:·~. ~-! .":.. · .J.c ~--!1:ttt.1"; 

r1/ "C· c·.:o~·)c:i:,.. .~:r~ia: ;.1 ro(..,.1oz:r :)at~~~:~ 1·1 ~F.:::i'O!JJ.c ~, ~ .. o:.).1.c:··t·u cic~_>J.:.1o
\ 

:.-, :a. ... ~c~:.'!.:: ... 10,;1: ··cl1 clla. l_Jotr~eb 11rzot~-,~-==-"~ru.1:~r1. c :-1!J1":_;i:L { ;(.':::i].'O,i.a1 .. ::.i 

j :! • ·;~;:,··r!:_) 0~·:jtll:1 l'1"'Zct1·1n1~~rurlo. ::~11.Qrc;:i.i c1~:~-Co' r..,ót.l•,: :!G 1~.~to:.'le.C~n. 

:1./ 0 :.:t:a.~o·ua::1.:!.o 1·1r cl). c1J.& .:_,0~1---.zo~J c11erco °!;~"CZ.!1:.,.cl!- ayo tor1n t;f!: ~n_, 

(.lotyc71 c~n!';o,·1~ osit:;(.;n:t~~ c:l_r-~, !:ro.J 0~·1e ~Jo t:r-~c :y;,r :~. · r 10~:~ i 110~-c :t •• 

• . I 
"I 

c:oc.' .; • :_· orocb1::. c;:1; 

11 ;,:L': m·1:.1.:..c ,.)E'-rouo- 2,azouc ·zn ::;:;n:::0~·1ax!:lci: v .' 11:J.otl.~ :_) ot:::-~~o;) :.>c.1-
.,, 

:-., on t>•)~ . ., tcc~ u1i: ~ -~- , Ci.l e r (_:o -~:,:-:::r:..T ~:.~-
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ro't1ce • ochrona · lrotlo'l'1isko." ro:f. prof'. 1'1. Gw1c.L\ach; 

c/ 11 r:oncepcja i rea1izacja ::.i.?.own:i. :mro,.,o-t,uzowej ze zgo.zowo.

, n:iec lłQC'1o.'' - ref'. B(;r .inż. S.D,;:ibicc; ner inż.P.Hane:.uoek; 

d/ 11 !::.il.own.ie pn1•owo'"'.'eazowe z cl:.'.ónioriiol1:'l:t zcazo~1anicr.1 urcla 

u l·wio:l:le kraj0l·1ych potrzea i r ·.o:~1::.wo{:_c:l. 11 - rof'.r'.1GT :u.1:-.: • .G. 

i)(; bioo, prof'. :I. Gw1cllac:.1, c.loc. J. l'oroclL~.c!~i, ucr . inż. P. na-

o/ 19-:iodcrnizr -::y jna rozbuC::own :.;;1a:::yczncj ci.ł.own.i ::.>arolłej przez 

ko1abi1;acjr z czo:i:0,1-;.,;1 :Oiln:.L:~ior: tur;Jospalirio'trJL: ze zcuzol'10.

ni01:1 ,.,,;r.;la" - ro:!'. r::cT in~.S.:Jtil>iec, prof'.~·~.Cuncllach, doc.J. 

:t'or,oclm:.'1.cl~i, n{:.-r· inż.P.IIaanucc::; 

f/ 11~!:;J:rcc:' cnt:-0110,·10 c~a. po,1ictrza oucl1e.:;o i wilGotnet;o oraz 

ci, n:U.n i P,l.'OL:tl!~ tó,..: zcnzo~·mnia oraz .._>rocrar::y obl:l.czon:i..o\łc 11 

re ~'.' . :n·oi·. : :.G.m1L1lo.cii, eh· ::J.J"ncznn, i.::cr ::.;.Czo.rn~c:d; 

(,/ 11 ,.:oncc:_J cJ:-i. c::.!nr:a. tur1„ospa1fnoucl:;o o uyookioj oJ.asty.cznoi;cl 

~) rn.cy· 11 - 1 ... cf'. r ·,~·r i;i~.:~. :;. r:17Z:Z:.ol'1:;.cz, cl/. ~:.~:n,iszc::c..1·: 

20-21 1~.otopnci.a, 

n/ 11 .::_,.: :~1 ro~nyc:i:1 . :.;1; 0~0~.>Ól1 odcycaaia ,,e..:..·::itlły przy~·. cio1mcj :.1a 

:::; ·;;ro.tr p ro:f:i.low~ ;.1nJ.i.onu;· lópc.ti:ouoj" - 1•of'. r::i:;r ln~.:.:;. >rbio<-, 

,:oc •. J'. :·.'01.,.ocl u1.i _c ::.;.::., 1 :l,"1.,, :I..:·1~~: .• :., • J!ru.10.t1r.;o: . .:. 1 rtGT i11.~ •. /_. ~,: oóZE"!.j C:·::~. ; 

.11 "(::)lic:-.:c;!~.c ·!.;001.,,ct:,··c:.:.:110 :L itJ.r;.~ ; .:J ~)O.~lo.L. ,10.1.,.:;·~:1:'" :i.>l'~:tCcic11i!oi 

c/ 

; tn .. , 1 ~of' :!.l tt ~)n.1 .. :i„ na.fl~t ,.lo::>t"t t: :o,,e j i:; Lt1-J~~·:tc„c.:i!ionict-. oc1.o:,~tu1ia 

::;~c :~c„1 ::.1 :i..</!:or;o" - 1.,.of·. Ll~ .T :!.~1~. =:;.:.i, .. ~1>:lcc, {~oc. J .l'oroc.:.::.1ic:..:.! 1 

·. ,, .. , . 1• ,. ....... .... .... .... ' 

:"'1'0'tlCtl~Qi1.:!. ~: . , l."n.C . - ,. ' "" ...... 
....... """-.100..,1..J 

, .. -·· .......... . 
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h/ " ~nL:ru1:l.o ;._)roce~ów tro.:.1::i.:_,ortu rn:i..::ry :l · cnor::.;:;.:. , -1 zlo~u flulclal-

11 .. ,.,.. , 11 ,...,. ~-• • (l'l• 1, T~.;Cl/ 4 o'rr1.•-l 
. ., • _ - .,. wJ.. • - • ~J ..i. ...,,_ ._, .... .i.. I 

c/ 11 : :0:.::,10: ~00~10 hndc-..n:;_a ciop.l:r-.o-:n·zc:,::.:.'Wo't~o u procesie p;1our.n

tJ'cz11cr;o f:'0~"1.:o,·1ru1ia · prz,;d.::y" - ret. prof. ~J ~ G·U.91.(l;ta.c 11 1 Uoc •. n. 

1 !..>. · -r- · Cc~.ll~~o:. )o J. :i:.i.o ~et;:ino.r:!.L?J ·· ~~ar;·!; ooo,.,an:Ln T .'ecl1~1:Ł: :5. ::_>1.yi1Ó'l·1 

,1 Oclirc:!J'. c ~rodowl~:u - 80 11 

n/ 11 .G tois:;o Q.O :Jn.cltu~ z jt'.,'lis!: trn.."lsp ortu c.t::.100:feryc~1ei:;ó.11 - rc:i:'. 

!Jrof. Z. Orżocho,-1 s!~i 1 1;1cT in:::. J. l:icrl:u; 

1. 6. l'ooioclz~ltlo :::,ó<lz!c:i.cco '.l.'c'tmrzy::it,m lJaukoueco Uyclz:l.ał V, 

"Tendencje ro~Jojowo w enorcctycc konwencjona.1nej" - ref' .pl;'p:f. ~! . 

C-tmdloch 

17. I'osl.otl~onie p1.ono.rno ICou.i te tu Torr.iodynani!:i i S1m1a.,:!..a -

"lrlóune tezy c:;operty~y pt. Pro.:;nozy bC'.tlal1 / 'tl zat:reaio r;rolJie1:,ów 

·c :Loplno-:i.)::-zo::_)1:.-:,"l·louych dla potr=:el> przetwarzania enerc:'..i :i. c;o::;:;:>o-

dnr!d enerc.;-;i.q, 11 - ref'. prof'. u. C-unc.Uacll. 

7.5. ltoforaty, wy!...ł.a.dy i odczyt)• na koni'oroncjacll, o;;,:,pozjach, 

se:":l.narincl: ze. ~icą 

·1971 r. 

1 ·• i' ro:f, ::.; . r~uczows1:~:L - zo?ran:l.o .-1 r:ational. :;:,nr,ineorinc; f„abox:a,~ory -

'un :i:uorsytet of Stratl1clydo ,1 G1aoc;ow /ll .Brytan:i.a/ - ref'. "Zasad! 

r.:etod ob.L:lczo.:':. pomp diaeona.1nych". 

:?. Doc. J .n-:,•dlc,-Jicz - u<.l=iał w :::;er.linarilu:1 .-1 Un:i.:wersytecio of ::::;trri.th-. 

c.'!.yde u Glascrow /'.-l . Drytani a./ - 1•0:f'. "Zasady współdzla.łania ;>ol

S::::io!1 r>oli tec::.·m ik i inotytutó11 ::_11•_:::e1::ysl.ouych z p~eir.ysłci:: ,., clzie-
, ~"' , 

dz:i..11ie ba<lcu.t nau1.: ouyoll 11 , - ,., społa.u tor prof'. 3. ::uczou s:d . 

1972 r. 

1 ;">1•of'_; :! .Cu11cllacl1 :i. tloc.J.Poroclmic:d. - V Ocól11okre.jowa !,oni'eroncja 
11 '.i.'urbiJ:'.!.J" l?a:,:ool1c ·.iieJ.:.dej l iocy" .- l>il~n o /csnn/ - ro:f'. "Z,1i<:_!ksze- -

~ 

· nie sp1-a,.,no:.:..c:1. 11:Lc: :::tóryc~-i stop~i turJ..>iu paro~17cll przez odtlzia2:y-

UN1:1.e nn \'ln:rstu<;:, przyl cie11nc;,. 
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1973 r. 

1. Prot·. lJ .Utni,i:Uach - Un;iwersytet Teclmiczny Braunschweig /DJ!'N/, 
, oczyt i•P,aclnnia .?.ożys;.~ smarowanych gazem" 

2. Prof'. ~: .Guncllach. - Uniuorsytot '.reołmiczny Braunschweic /DFN/, 

odczyt 11Rof'orr.1~ otudiów "l'ł Po1oee na wydz:La.łach budowy · ttaszyn ze 

szczególnym uwzc;1ędni!nier1 spec ja1noi ci maszyny przepływowe" 

3. Prof'. 1f.Gund1ach - Po1i teclu1il,a Fodera1n~ /:ETII-!/, Instytut Aero-

d~aoiki, Zuricl1 /SZ\tajoaria/, odczyt "Kierunki prac badawczych 

IHP PL" 

1974 r. 

f; Prof'. 1! .Cuncllach - .Ifo11oquium f'ł1r Teclmisohe 1fiasenschaf'ten 

ETll - Zurich /ązwajoaria/, _odczyt 11 :ęadania łożysk . cazowych zasi-

1anyoh z zevnętrzi_ieĆ;o ~ród.la sprężonego i:,,zu", _autorzy: ";J.Guncllach, 

.J .Kr-/Di11sl~i, Z. !Co.::.,imiors1:-.i 

2. llr 11. 1~·m-,s:uezar~ - IV ~J szechzwięzl:-.o"l'm naukowo-teelmiozna konferencja 

. c:aszyn cr.;>r0~0.j~eyeh , Gway /zsnn/ - . ref'. 111-.'spól.czynnik_. cyrku1aoji 

w:i.rn:IJm pror:ioniowoj spri;żarld z r6żnYCJi dyf'uzorru:ii 11 ; "Rezu1 ta.-
. -

ty bądau wysok.oocią~onych osiowo-promieniowych stopni s::.>ręż"l.rel:-.--- . . . 

z l.opatkouyui -r.1yf'uzonu:d prof'i1owanymi metodą 1ol:a1nych oboią~eń", 

autorzy: H.l.'. I~a1in:dewicz, . 1,.A.IC1i1:1ow, 'il.G.Łaeo, /:...l-1.Simonow, 

B •. .A • ..i.1 tcowzon, "! . ;Ja:wszczak 

J. ,Joe. J .:::>oroelu1.:l.cki. - III 11aul,owa Konf'erencja Gospodarki Eńeri:;u

tyeznc .i - Zł t tau /lm:D/, ref'. "Wybrane ~ż'ac.tlnienia r:1odernizao j i 

o :'.c p l11.ycl1 ,:.aozyn przep.1.ywowyoh". 

1975 r. 

1. Prof'. s.r-:uczelfsld - V l-lirclz)m.aródowa Konf'eronoja 1-:o.szyn P-rzepły

uo~r/ch - Budapeszt /1Ięrrr7/, ref' • .,Pewne prob1el!?"J obl.iczania pomp 

i ·ueu-;;yintoró·w <liaGOlla1nych 11 • 

2. :Joe. J.Hyc11ew;l.ez - V HiQ<lzynarod<n10. IConf'oro_ncja l!aozyn l;>rzoplywo-

11y_c:1 - ;1udapóozt /1.lgGr"J"/, · 1~~:r ~ 1lspól.za1e~uolć llletody proje!:toua

n :i.:.:. :rior:::_, ocl roclza.1ów napr;du .. .::. zastooowauio.". 

3. :.:.T :!.u::~. J.~~r;•ue,.. - IV ironf'oroncJa-Turbiu . l'arow-Jch :ae1ldej _I:ocy 

- :..'ilz:n.c /c ::,x -;/ 1 :..~e:r. 111:etodo. .>ptym:l.zo.c.:; : . ·tlolro<'U.:.ouyel'l <.hłLrntru-
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n±'eniowych stopni u1oto~7ch c!1a c~r:;c:i. :1io:~o,n•,J :';n7c~.t tu::.·1,in nn 

parę na.:rjconą", autorzy: prof'.~l. Gunc:Uaci~, <1.oc • .;.~,oroc: !.:.,J.c: ;:'., 

n:cr inż. J. l.'ry\"101·, re:::'. "Gtraty 11r:::cp.ł.:;,·1u ,., !)o.!::::10.1.~::: ::.c :':o:.,c-.tc: :_ 

J,:ierującycll przy odsysaniu ~ <lo1:des::m.:.1:i.u", autorz:-·: ,· ot; • . .} . l' o :.·oc:1-

ni cki , G • pe una.re~~. .. 

h. L C.T i11::~.~1_.;aono,1icz ,i ;;!GT :in:;;. 1.. i•ota::_)czy1: - ;:onf'crencja "~ ---: !CI.3CJ} 

G5 Col1quiw,:11 - L:UJ1:l.ce /r:J ::,l-:.8/, ref'. 11~!:;1:,•u ·(;Ta.cU.ont:.1 ciunic! ~::.~ 

statyst7czneco n.a l e i.an.ce· nn t.lt'!T,:ionie :flu:: t uncj:l. o?·:rc s ouo ~1:· c L·. :-

talonoi:;o :_'lrZe!.)lyt-1u na wy1oc:io ~ 1 :o.ła i.i:l.1•ni:.cot10~ 0 cp~ża.rJ : :.'. ;_ )::.';), ::te..; 

n :i.owej". 

5. ;.' rot'. ~l. GuficU1...c1-i Ju.bl.1eus~m·1y C..cólno;;:, e . .::: otl~ouy ·:::-zcc;1qd 1-:-:•. :t.: :ffl·i 

- 01oi::oue- /CSil~/ • :)yskun_:a panelO'tlP. cl.ot~ _ :fi.J.I::u <.lyd.a.:..:t;•c~:lOCO_ ._ ~:'C

f'erat; p oJ:az Fi11::u r :c.T in~ . G. :.:owaJ.e'twkiot;o. 

1'976 1·. 

1. 1.:i:,-r in~. :·; .Ia.ono'tl:LCZ i er l .. . ::' otapcz~·!;: - Duno:.::.::cn 72 Co1J.oquiw:1 -

. !3~.1:C'ord /J..,-i.[;J.ia/, ref'. "Da<.lanie nieuota1onych zjatt5.s1~ w -.lyf'uzo

rze op1'\):.ilarki pror.tion:l.ouej" 

2'. L t.T in:.:.: .c-. ::01'la1eu0:d- VII Feotiua1 Fi11:1ąw 'l'cclir..icznycll· - I;udaposzt 

/Uęi;r,J/, 1:>re~elltacja :fj_lt:!6'tl: 110:> f yczn;._ metody w~.:::ua.lizacji .prze

pl.yw6t1", .!'Turbii-1owa :~ą t:;:1i ca !{i:f'Ol:! _ 212 H". 

1977 r. 

1. Dr _ J.Cicj?.łuc!:1.a, r.:cr i11ż •. :-.r.;:aono,1iez, l!łt:.'T im~.A.Swo1ny - Konf"erencJa 

w TU ilresden ·;mo/, ref'. 11 :Jynamiozne ·własnolci bezvl.adnych sond 

ciśnienia. j_ to1.ii)era tury"~· 

2. Dr A • .l?otapczyk - I~o11:f'erencja w ~ Jresde;n / lITW/ J ref. "lfpl.yw po

r.daru paraoetróv śreeill:i . .ch w obszarach nioustaloneco przepl.ywu na 

ocenę ep:,:'8.wnośći . stopnia oprQżar!:::i" 

). Dr „J.Ciep.łupha, pro:f.U.Gunrl.lac:fi - Konferencja w TU1' Dreadf)ll jlmI)/ 1 

re:f. "Metrologią. w proGX'8,Dach re:formowanych studiów na vydzia1e 

meclutnioznym". 
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1978 r. 

t. :;r l.'. ~"J.o·w:i.órskl- L„torr~at:'_ona.l Co11oqr:.in:-:: ~~ ·;;:::-ot~ '.nJ. ,;:.u.::.>Cr 

Co;.1to11ar:r - Li:Jlioe ;jl'rac;i /cc;::t-::,/ 1 ref. 11 011 the fr.:1_:.,::;;;_ t.;_0!1 :rnn1: 

choc:: 11avc.s t:::1rouch jm1ct::..on of tuboo" 

2. l)oc.J.:.:1"1;"Si:~::..!J::.i - ·uy1~ncly \ ·I .. /I U11:!..l1c:;.. ... .:;;,7·teci·o r}nr;rc::.::1 · , O<°:.c:~:.,·t: 

"HotllÓ,le tle calcL~l (loo :_)a1:iero a15.ue:ntćo do 1 'e;:t~r:::.onr :ner ::-~ 

:::;az 901::1~ric;:~Ć", ~-1 ~:-,i~l.uu:i;o::"' t~oc. 7,. l~nziE~iC:.. .. ::( :i ~ 

J. ~Joc.J.:·;:r".f.3:i.:..ic~;.l. - 0 1„l C~~7,rt 'tl Un:.'..~.:-011 ::;:i_tc J'..,~1...0!."C li J.j1 ... u::~e1 :~ n: ;:ct:rot.i.C 

cle 1 'e;:'i;Ć:d.o!!r pnr m.1. u"O.::; cm.:-

r>ri.oi~Ć", 'WSIJÓ}.~.L1"tor tloc. ~-=-~c..z:tL i.i01""Gl~i. 

li. Pro:f. :-: • Gtu1.<..lJ..ncJ.1 - oclc~7,rt ·u :.:'l':·~-~t.~1--5.cl1, . r~ollor1:..t:tt"..:.: :,'.'f\:...' tcc;i:.1isclic 

ilissc1~oc:u:l.:fte11 11PneLu.10..ti.cc~:!oG '::;J1nlej1 tł 'l'c:i:ttt1„:i.01.~c:1: :·~1'.'61:q.n,2;s

t:echni.ocl10 ;:•ro:.>101::0" 

tuts :ft\r Tox~il tt>chn:L~: 11 , odczyt 11 St:?.1 0:_· ,::.: ,.,'.:o-::cc:misc>o - .. ,_•c;· -~.m :.c, 
1 

in<pnew;::atisc!:1011 Spiimen u To:=turj,.crc,\ 11 

6. Pro~.1J.Gm1d1ach. - oclczyt ~, ~:l~!'1'J!-.,'\.o.cl.~e11 · 11 .:.15-e ~c1!t1. .. :I.~_;o~~J~e ~;:~_11~t1-11\r~.c ·:;

f.'e :ft\r Dac::,ftur:):!_ncu LTasotcr Le:L:::tm1: :" 

7 • . Prof'. ::.Ci.l11<:i.lach - odczyt u ::X:"TE~l~ach'oa 11:Jic :)oc::.,1:::'J_1•.nr,::ac c~cr 

Str&munG wicl :]}n~rgieausnutzlUlb j_11. .cincr ::~tt1..~c ._r!:..t1~cl! ;." ,.1Jotl..~~~·.,1.~1L· 

Wld Beimischw1G clos Lecliums" 

·a. Pro:f • ~! .Gund.lach, doc. J • Poroclmic!:i - odc~yt ,,: Ia.-:.·ia:;_om.':~oc:1scl!t!-

1e Zi ttnu, . 11: >ie Zentripotalo :Sinstr6n.ot1!f'o :tf\r ;;: ... 01.,-: ·:'_ nc:10 '_;_'t~::.·~,::.

nen crosser Leisttu1c" 

9. I•ro:f. 11.Guncllach - oclc~yt \'I ?eclmiscim Un:i . ...-oro::.ta·;; ::lorc:•.c:, ::; ·i;:..·ts

o~gsteclu1:I1c, Soktion ~nerć,"ietu;:wa.ndJ_WlG 11 ::.;·;;r6i:au1GotecI1:.!:i.~c; ·o 

Prob1er.ie beim pnelll!!E. t:t och.en '.l.'exturie1•or. t1...-icl !ir.,.1.1u1oa" • 

1979 r .• 

1 • Doc. J .Ilyd1ewicz - . IV r:ou.:fcreac ja ; :nsz71i f'r::::c:-,1.)'lJm·1:rcl1 - ,.kclapo _:;r_; t 

/',Tę~-ry/, rc:f. "Correlation, bet,1ocn cl:i.t;?: :f::.1 :'_ct:io:1 1.oc.ser. a.,t, lcc-.!:a

ge 1osses il-1 , entr:::.:fu(,"8.l pw:,po" 

2. Doc.z.1:azimierski. - 5 ~r.orl.d Co:ic;ro{l::: o:f J·;_:vJ.·0:1 : , Loa·:;rcc.1 /:~ru-:.n<:n/, 

ref'. 11 Stabil.i ty of" Foxib1y Sqp1>orted IIyor:i..Ll C-as :Jco.ri.i:lGo 11 • 
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