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Jubileusz 70-lecia
Profesora Micha³a Dyl¹ga
Micha³ Dyl¹g urodzi³ siê 20 maja
1938 roku w Warszawie. Po ukoñczeniu w 1962 roku studiów na
Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej rozpocz¹³ pracê
w Katedrze Aparatury Przemys³owej tej uczelni. Ca³e swoje ¿ycie
zawodowe zwi¹za³ z Politechnik¹
Krakowsk¹, przechodz¹c wszystkie szczeble kariery akademickiej.
Doktorat obroni³ w 1969 roku,
a stopieñ doktora habilitowanego
uzyska³ 1980 roku. Tytu³ profesora
nauk
technicznych
otrzyma³
w 1986 roku, a od grudnia 1992 pracuje na stanowisku profesora
zwyczajnego w Instytucie Aparatury Przemys³owej i Energetyki Politechniki Krakowskiej. Odby³ dwuletni sta¿ naukowy w Institut für
Verfahrenstechnik na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie; przebywaj¹c nastêpnie wielokrotnie w tym oœrodku na stypendiach.
Zainteresowania naukowe prof. Micha³a Dyl¹ga koncentruj¹ siê
na zagadnieniach:
– hydrodynamiki mieszania okresowego i ci¹g³ego prowadzonego w uk³adach jednorodnych oraz heterofazowych,
– analizy i modelowania procesu oraz badañ urz¹dzeñ do rozdzia³u uk³adów rozproszonych typu gaz – cia³o sta³e
i gaz – ciecz, w szczególnoœci procesów odpylania, odkraplania
i odemglania,
– analizy wybranych zagadnieñ konwekcyjnej wymiany ciep³a, jej
intensyfikacji w drodze bezpoœredniego oddzia³ywania na
przep³yw,
– identyfikacji i modelowania mechanizmów destrukcji samorzutnej i wymuszonej struktur pianowych oraz opracowywanie procedur prowadzenia obliczeñ procesowych dla ró¿nych sposobów niszczenia piany,
– doskonalenia konstrukcji maszyn i urz¹dzeñ stosowanych
w podstawowych operacjach jednostkowych, sprawnoœci ich
dzia³ania i trwa³oœci.
Prof. Micha³ Dyl¹g jest autorem lub wspó³autorem ponad dwustu publikacji naukowych, referatów na konferencjach krajowych
i zagranicznych, szesnastu przyznanych patentów, czterech skryptów, blisko stu prac naukowych wykonanych dla potrzeb przemys³u, a tak¿e wielu projektów objêtych programami rz¹dowymi,
wêz³owymi i grantów naukowych.
Jestem promotorem oœmiu zakoñczonych przewodów doktorskich, recenzentem 24 prac doktorskich (w tym piêciu na zagranicznych Uniwersytetach Technicznych w Berlinie, DreŸnie, Monachium, Pradze), wielu recenzji dorobku naukowego do tytu³u
profesora, rozpraw habilitacyjnych oraz artyku³ów i monografii.
Od 1986 roku jest cz³onkiem Rady Redakcyjnej kwartalnika PAN
„In¿ynieria Chemiczna i Procesowa”, obecnie „Chemical and Process Engineering” oraz Rady Programowej „In¿ynierii i Aparatury
Chemicznej”. Pe³ni te¿ funkcjê Redaktora Sekcji Mechanika Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej. Przez wiele lat uczestniczy³
w pracach Advisory Board kwartalnika naukowego Bioprocess
Engineering.
Nieprzerwanie od 1982 roku jest cz³onkiem Komitetu In¿ynierii
Chemicznej i Procesowej PAN, a w jego sekcji „Mieszanie” uczest-

niczy od momentu jej powstania. Jest równie¿ cz³onkiem Komisji
Mechaniki Stosowanej PAN w Krakowie. Przez kilka kadencji bra³
udzia³ w pracach Sekcji In¿ynierii Chemicznej i Procesowej Komitetu Badañ Naukowych. Przez trzy kadencje przewodniczy³ Sekcji
Aparatury i In¿ynierii Chemicznej SIMP – Oddzia³ w Krakowie.
Aktywnie uczestniczy³ w dzia³alnoœci organizacyjnej macierzystej uczelni, przez udzia³ w pracach licznych komisji wydzia³owych, rektorskich i senackich. Przez kilka kadencji by³ cz³onkiem Senatu Akademickiego Politechniki Krakowskiej. W latach
1974–1988, a nastêpnie 1994–2004 pe³ni³ funkcjê kierownika Katedry Aparatury Przemys³owej, w latach 1974–1976 zastêpcy Dyrektora Instytutu ds. naukowo-badawczych, a od 1982 do 1990 najpierw
Prodziekana ds. Nauki a nastêpnie Dziekana Wydzia³u Mechanicznego.
Jest cz³onkiem Rad Naukowych, przewodnicz¹c im w Oœrodku
Badawczo-Rozwojowym Urz¹dzeñ Chemicznych „CEBEA” i Oœrodku
Badawczo-Rozwojowym Mechanizacji Pakowania „EMPAK” w Krakowie.
Prof. Micha³ Dyl¹g czynnie wspó³pracuje naukowo z uczelniami
zagranicznymi. Jego inicjatywa i zaanga¿owanie w tym wzglêdzie
zaowocowa³y podpisaniem dwustronnych umów o wspó³pracy
w zakresie badañ oraz kszta³cenia miêdzy Politechnik¹ Krakowsk¹
a Uniwersytetem Technicznym w Berlinie, Pañstwowym Uniwersytetem Chemiczno-Technologicznym w Iwanowie oraz Uniwersytetem
Technicznym w Pradze.
By³ organizatorem szeregu konferencji naukowych miêdzynarodowych, ogólnopolskich i krajowych. Szczególne miejsce zajmuj¹
tutaj organizowane cyklicznie, wspólnie z Uniwersytetem Technicznym w Berlinie, miêdzynarodowe konferencje poœwiêcone in¿ynierii chemicznej i budowie aparatury procesowej, których wraz
z prof. Heinzem Brauerem by³ inicjatorem.
W Jego dzia³alnoœci wa¿ne miejsce zajmowa³a zawsze dydaktyka. Jest autorem oryginalnych planów i programów studiów, inicjatorem wprowadzenia do nich nowych przedmiotów, dotycz¹cych miêdzy innymi projektowania instalacji przemys³owych
oraz technologii budowy i monta¿u aparatury chemicznej. Inicjowa³ nowe metody nauczania, stworzy³ nowoczesne laboratoria naukowe i dydaktyczne, wyposa¿one w unikaln¹ aparaturê. By³ promotorem przesz³o 350 prac dyplomowych, których tematyka dotyczy³a zagadnieñ procesowych, projektowych, konstrukcyjnych
oraz remontów i eksploatacji maszyn oraz aparatów przemys³owych.
Wyniki jego wieloletniej dzia³alnoœci w zakresie badañ naukowych oraz kszta³cenia kadry znalaz³y uznanie w kraju i za granic¹.
Zosta³ odznaczony m.in. Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Otrzyma³ tak¿e
srebrny medal Uniwersytetu Technicznego w Berlinie za zas³ugi
w zakresie wspó³pracy naukowej i dydaktycznej, medal honorowy
Uniwersytetu Technicznego w Pradze oraz medal „Zas³u¿ony dla
Politechniki Krakowskiej”. Jest cz³onkiem zagranicznym Akademii Nauk In¿ynierskich Federacji Rosyjskiej oraz profesorem honorowym Pañstwowego Uniwersytetu Chemiczno-Technologicznego
w Iwanowie.
Za swoje osi¹gniêcia by³ wielokrotnie nagradzany nagrodami
Ministra i Rektora Politechniki Krakowskiej.
Prof. dr hab. in¿. Jerzy Kamieñski

