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Jubileusz 70-lecia
prof. dr. hab. in¿. Leona Troniewskiego
Profesor Leon Troniewski urodzi³ siê 7 paŸdziernika 1938
roku w Nowogródku. W roku
1945 losy rzuci³y Go, wraz z rodzin¹, do Gliwic. Tam w 1956
roku ukoñczy³ liceum ogólnokszta³c¹ce i podj¹³ studia na
Wydziale Mechanicznym Energetycznym Politechniki Œl¹skiej. W 1963 roku ukoñczy³ specjalnoœæ maszyny i urz¹dzenia
przemys³u chemicznego i spo¿ywczego i rozpocz¹³ pracê
w Katedrze In¿ynierii Chemicznej i Konstrukcji Aparatury,
kierowanej wówczas przez prof. Tadeusza Hoblera.
Od pocz¹tku swej dzia³alnoœci naukowej zajmuje siê problematyk¹ przep³ywów dwufazowych, z któr¹ zetkn¹³ siê jeszcze
podczas studiów, wykonuj¹c wspólnie z prof. Jerzym Buzkiem
pracê dyplomow¹ dotycz¹c¹ projektu instalacji do jednokrotnego odparowania alkloarylu. Do dalszych studiów nad
przep³ywami wielofazowymi zachêci³ Go prof. Tadeusz
Hobler, proponuj¹c zajêcie siê, tym razem w ramach pracy
doktorskiej, ocen¹ warunków wnikania ciep³a przy wrzeniu
wody w przep³ywie dwufazowym pierœcieniowym. By³a to jedna z pierwszych w Polsce prac eksperymentalnych z tego zakresu.
Obrona pracy doktorskiej pt. Odparowanie przy wymuszonym przep³ywie pierœcieniowym odby³a siê na wydziale Technologii i In¿ynierii Chemicznej Politechniki Œl¹skiej w roku
1970. Rok póŸniej prof. Leon Troniewski zostaje adiunktem,
a po uzyskaniu stypendium Fundacji Humboldta (1972 r.)
wyje¿d¿a na roczny sta¿ naukowy do Karlsruhe. Tam, w Institut für Thermische Verfahrenstechnik, kierowanym przez
prof. Ernsta-Ulricha Schlündera, mia³ mo¿noœæ w³¹czyæ siê
w prace jednego z czo³owych wówczas w Europie zespo³ów
zajmuj¹cych siê przep³ywami dwufazowymi gaz-ciecz, prowadz¹c badania nad hydraulik¹ i wnikaniem ciep³a przy
przep³ywie wrz¹cych freonów; w owym czasie, w zespole tym
pracowali m.in. Jürgen Bandel, Jogindar M. Chawla oraz Diter Steiner. Tam te¿ zetkn¹³ siê z takimi naukowcami jak
Gnieliñski, Martin, Vogelpol, Taitel i Tamir oraz kilkoma innymi, znanymi w œwiecie in¿ynierii chemicznej i procesowej,
postaciami. Z niektórymi z nich utrzymuje kontakty do dziœ,
utrwalone podczas wielu kolejnych wizyt w tym oœrodku,
tak¿e w ramach kolejnego stypendium Humboldta (1988 r.).
Zgromadzone podczas pobytu w Niemczech materia³y oraz
wyniki przeprowadzonych badañ pozwoli³y Profesorowi po
powrocie do kraju zaj¹æ siê przygotowywaniem rozprawy habilitacyjnej, poœwiêconej odparowaniu konwekcyjnemu. Jednoczeœnie, w roku 1974, prof. Leon Troniewski uzyska³ propozycjê zorganizowania w Opolu, przy budowanych wówczas
Zak³adach „Metalchem”, oœrodka badawczo-rozwojowego aparatury chemicznej. Poniewa¿ uruchomienie oœrodka przeci¹ga³o siê (ostatecznie oœrodek ten nigdy nie powsta³), zaproponowano Profesorowi „tymczasowe” przejœcie do pracy
w Wy¿szej Szkole In¿ynierskiej w Opolu (obecnie Politechni-

ka Opolska) i zajêcie siê organizacj¹, nomen omen tworzonej
równie¿ dla potrzeb tych Zak³adów, nowej specjalnoœci studiów maszyny i urz¹dzenia przemys³u chemicznego i spo¿ywczego. Owocem tej, jak sam Profesor podkreœla, „na trochê” podjêtej w 1974 roku pracy w Opolu, jest zatwierdzenie
przez ówczesne ministerstwo planów i programów studiów
nowotworzonej specjalnoœci (grudzieñ 1974 r.). Staje siê to dla
Profesora wystarczaj¹c¹ zachêt¹ do zwi¹zania siê na sta³e
z opolsk¹ uczelni¹ od roku 1975. Pocz¹tkowo podejmuje pracê
jako docent kontraktowy, obejmuj¹c kierownictwo Zak³adu
Aparatury Chemicznej i Spo¿ywczej, a w 1976 roku zostaje
mianowany docentem etatowym i obejmuje kierowanie
Zak³adem Techniki Cieplnej i Aparatury Chemicznej. Równolegle prof. Leon Troniewski koñczy sw¹ rozprawê habilitacyjn¹ pt. Metoda obliczania procesu odparowania w rurach
w obszarze konwekcyjnym i na jej podstawie Rada Wydzia³u
Technologii i In¿ynierii Chemicznej Politechniki Œl¹skiej nadaje mu w 1977 roku stopieñ doktora habilitowanego.
Mimo stosunkowo krótkiego okresu zatrudnienia, jaki
min¹³ od czasu studiów, Profesor móg³ w owych latach pochwaliæ siê sporym doœwiadczeniem zawodowym. Pracowa³
i prowadzi³ zajêcia na dwóch wydzia³ach Politechniki Œl¹skiej
(Mechaniczno-Energetycznym i Chemicznym), dobrze pozna³
pracê i dzia³alnoœæ Zak³adu PAN, mia³ za sob¹ roczny sta¿
w doskonale zorganizowanym Instytucie w Karlsruhe oraz
bardzo aktywn¹ wspó³pracê z kilkoma du¿ymi zak³adami
przemys³owymi, a tak¿e pó³roczn¹ pracê w biurze projektów
przemys³u naftowego i blisko pó³roczn¹ pracê w Hucie £abêdy. Mia³ za sob¹ równie¿ doœæ bogate doœwiadczenie dydaktyczne. W Gliwicach prowadzi³ wszystkie formy zajêæ, w tym
wyk³ady na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym i w punkcie konsultacyjnym w Oœwiêcimiu; po powrocie z Niemiec
wyk³ada³ na studium doktoranckim. U³atwia to bez w¹tpienia Profesorowi organizacjê swej pracy w Opolu. Wdra¿a
przygotowany przez siebie program studiów dla nowej
specjalnoœci, opieraj¹c siê na hoblerowskiej idei kszta³cenia
in¿yniera mechanika-konstruktora, zak³adaj¹cej nauczanie
in¿ynierii chemicznej i procesowej poprzez operacje jednostkowe W swym programie autorskim znacznie rozszerza jednak blok aparaturowy oraz wprowadza nowy, do dziœ zreszt¹
wyk³adany (niekiedy pod inn¹ nazw¹) przedmiot konstrukcja
i technologia wytwarzania aparatury, przy realizacji którego
wielk¹ pomoc¹, zw³aszcza w pocz¹tkowym okresie, s³u¿yli
pracownicy opolskiego „Metalchemu”.
Po roku 1992, po utworzeniu kierunku in¿ynieria œrodowiska, obszar dzia³alnoœci dydaktycznej rozszerza siê znacznie,
a od 2000 roku prowadzone s¹ ju¿ dwie specjalnoœci: wspomniana dla mechaników i druga – procesy i urz¹dzenia in¿ynierii œrodowiska. W pocz¹tkowym okresie, po powo³aniu tej
drugiej specjalnoœci, du¿¹ pomoc w prowadzeniu zajêæ okazywali pracownicy Politechniki Œl¹skiej oraz Instytutu In¿ynierii Chemicznej PAN w Gliwicach. Z kolei od roku 2007, z inicjatywy Profesora, zostaje uruchomiony na Politechnice Opolskiej kolejny kierunek studiów – in¿ynieria chemiczna i procesowa, dla którego to opracowuje szczegó³owe plany i programy studiów. Wœród studentów Profesor cieszy siê nieprzerwa-
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nie du¿ym uznaniem i szacunkiem. Studenci postrzegaj¹ Go
jako nauczyciela wymagaj¹cego myœlenia, lecz sprawiedliwego w ocenie.
Od pocz¹tku swej pracy w Opolu prof. Leon Troniewski zaczyna gromadziæ wokó³ siebie grupê m³odych wspó³pracowników, których – co jest oczywiste – namawia do zajêcia siê
w pracy badawczej tematyk¹ przep³ywów wielofazowych.
W tematyce tej, w pocz¹tkowym okresie, prace dotyczy³y hydrauliki i wnikania ciep³a przy przep³ywach przez kana³y
o ró¿nej geometrii, systematyki i obszarów wystêpowania
struktur dwufazowych, udzia³ów objêtoœciowych faz i oporów
przep³ywu. Nastêpnie pojawi³y siê prace zwi¹zane z wykorzystaniem przep³ywów dwufazowych w aparaturze procesowej,
a g³ównie w wyparkach i reaktorach cienkowarstewkowych
z hydraulicznie wytwarzanym filmem cieczy. Prace te doprowadzi³y do wielu nowych rozwi¹zañ aparaturowych i nowych
sposobów prowadzenia niektórych procesów technologicznych. Na wymienienie zas³uguj¹ tu wieloletnie prace w obszarze odwadniania, preparacji i destylacji smó³ wêglowych
podczas dwufazowego przep³ywu z par¹ wodn¹ oraz prace dotycz¹ce sulfonowania cieczy organicznych gazowym SO3. Tu
okaza³o siê konieczne przeprowadzanie wielu badañ dotycz¹cych hydrauliki i wymiany ciep³a przy przep³ywach
dwufazowych gaz-ciecz z udzia³em cieczy bardzo lepkich. Kilkuletnie badania zjawisk cieplno-przep³ywowych podczas
wrzenia amoniaku, prowadzone w warunkach przemys³owych, skierowa³y zainteresowania zespo³u Profesora ku
przep³ywom dwufazowym ciecz-ciecz (amoniak-olej), a w dalszej kolejnoœci trójfazowym gaz-ciecz-ciecz (para amoniaku-amoniak-olej, para wodna-smo³a-woda). Badania te mia³y
na celu poznanie i opis warunków przep³ywu i struktur, wyznaczanie punktu inwersji faz ciek³ych, oporów przep³ywu
i udzia³ów objêtoœciowych faz. Problematyce wielofazowej poœwiêcone by³y równie¿ prace dotycz¹ce wrzenia w objêtoœci
uk³adów cieczy niemieszaj¹cych siê (typu woda-olej, zarówno
dla olejów l¿ejszych jak i ciê¿szych od wody), prace z zakresu
fluidyzacji oraz przep³ywów wielofazowych przez ró¿nie
ukszta³towane przestrzenie miêdzyrurowe. Wieloletnie badania nad przep³ywami dwufazowymi wymaga³y stosowania coraz doskonalszych metod badawczych i tu zespo³y kierowane
przez prof. Leona Troniewskiego i Jego wspó³pracowników
maj¹ równie¿ licz¹ce siê osi¹gniêcia (metody optoelektroniczne, endoskopowe, komputerowa analiza obrazu, tomografia
optyczna...). Omawiaj¹c dzia³alnoœæ badawcz¹, nale¿y wspomnieæ o wspó³pracy i licznych kontaktach Profesora z oœrodkami zagranicznymi, szczególnie niemieckimi, takimi jak:
Stuttgart, Hannover, Karlsruhe, Berlin.
Pod Jego kierunkiem wykonano dwanaœcie prac doktorskich, wszystkie z obszaru przep³ywów wielofazowych oraz
zastosowañ tych przep³ywów w aparaturze procesowej.
Trzech Jego doktorantów habilitowa³o siê, kontynuuj¹c rozpoczête ze swym promotorem badania (dr hab. Roman
Ulbrich, dr hab. Stanis³aw Witczak, dr hab. Jerzy Hapanowicz), równie¿ kolejny wspó³pracownik uzyska³ ten stopieñ
z tego samego obszaru (dr hab. Gabriel Filipczak). Tematyk¹
przep³ywów wielofazowych prof. Leon Troniewski potrafi³ zainteresowaæ tak¿e wiele innych osób z kierowanej przez siebie
katedry, które – jakkolwiek nie wspó³pracowa³y z nim bezpoœrednio – to do dziœ nale¿¹ równie¿ do tzw. opolskiej grupy
wielofazowej.
W roku 1984 Rada Instytutu Budowy Maszyn WSI w Opolu
wybra³a prof. Leona Troniewskiego zastêpc¹ dyrektora insty-
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tutu ds. nauki, aczkolwiek ze stanowiska tego jest doœæ szybko odwo³any przez ówczesnego ministra, a z³o¿ony w tym samym czasie Jego wniosek profesorski grzêŸnie na kilka lat
w szufladach komitetu wojewódzkiego PZPR. Swoj¹ nominacjê profesorsk¹ odbiera dopiero w dzieñ po pamiêtnej debacie
TV LechaWa³êsy z Alfredem Miodowiczem (1988 r.). W roku
2002 obejmuje funkcjê dziekana Wydzia³u Mechanicznego na
kadencjê 2002–2005.
W okresie przemian ustrojowych, jakie mia³y miejsce w Polsce, w szkolnictwie wy¿szym, tak¿e w ¿yciu prof. Leona Troniewskiego rok 1990 by³ prze³omowy. Wówczas to bardzo aktywnie w³¹czy³ siê w nurt tych przemian. W 1991 roku zosta³
wybrany przewodnicz¹cym Sejmiku Samorz¹dowego Województwa Opolskiego, przez dwie kadencje by³ radnym opolskim, pe³ni³ ró¿ne funkcje w organizacjach samorz¹dowych
szczebla regionalnego i krajowego, zosta³ powo³any do zespo³u ds. nagród Prezesa Rady Ministrów.
W tym te¿ czasie kierowana przez prof. Leona Troniewskiego Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemys³owej rozrasta siê coraz bardziej, i staje siê najwiêksz¹ na Wydziale
Mechanicznym. W 1994 roku prof. Leon Troniewski, z zespo³em najbli¿szych wspó³pracowników, podejmuje decyzjê
o wydzieleniu nowej jednostki – Katedry In¿ynierii Procesowej, któr¹ nieprzerwanie kieruje do 2008 roku.
Zró¿nicowany obszar zainteresowañ naukowych powoduje,
¿e Profesor Leon Troniewski cieszy siê znacznym autorytetem
w licznych œrodowiskach naukowych, zwi¹zanych zarówno
z najbli¿sz¹ Jego dzia³alnoœci in¿ynieri¹ chemiczn¹ i procesow¹ jak i termodynamik¹, energetyk¹, budow¹ i eksploatacj¹ maszyn. Jest autorem b¹dŸ wspó³autorem ponad dwustu
artyku³ów i komunikatów naukowych, kilkunastu patentów
i wzorów u¿ytkowych, ponad dwudziestu skryptów i monografii. Wielokrotnie proszony by³ o opinie i recenzje prac naukowych oraz publikacji w renomowanych czasopismach specjalistycznych. Jest recenzentem 25 rozpraw doktorskich,
9 prac habilitacyjnych oraz 10 wniosków o nadanie tytu³u
profesora. Od 1990 roku jest cz³onkiem Komitetu In¿ynierii
Chemicznej i Procesowej PAN, pe³ni funkcjê przewodnicz¹cego Rady Naukowej Instytutu In¿ynierii Chemicznej
PAN w Gliwicach, jest cz³onkiem Rady Redakcyjnej kwartalnika PAN In¿ynieria Chemiczna i Procesowa, przewodniczy³
Radzie Programowej dwumiesiêcznika In¿ynieria i Aparatura Chemiczna, przez trzy konkursy by³ cz³onkiem sekcji KBN,
przez wiele kadencji by³ cz³onkiem Senatu WSI w Opolu,
a nastêpnie Politechniki Opolskiej.
Za sw¹ pracê naukow¹ i dzia³alnoœæ organizacyjnospo³eczn¹ Profesor Leon Troniewski zosta³ czterokrotnie wyró¿niony nagrodami Ministra oraz odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Krzy¿ami Kawalerskim i Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Jego dokonania zosta³y te¿ wielokrotnie uhonorowane nagrodami JM Rektora, odznakami Za Zas³ugi dla Miasta Opola
oraz Zas³u¿onemu OpolszczyŸnie, a tak¿e Medalem im. prof.
Stanis³awa Ochêduszki i medalami Za wybitne osi¹gniêcia
w dziedzinie przep³ywów wielofazowych oraz Za Zas³ugi dla
Wydzia³u Mechanicznego Politechniki Opolskiej.
Gratulujemy uzyskanych sukcesów i ¿yczymy Panu Profesorowi dalszej owocnej dzia³alnoœci naukowej i dydaktycznej.
Gabriel Filipczak i Stanis³aw Witczak
Katedra In¿ynierii Procesowej Politechniki Opolskiej

