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35 lat badañ przep³ywów wielofazowych
w Politechnice Opolskiej
Historia badañ nad przep³ywami wielofazowymi w Politechnice Opolskiej jest œciœle zwi¹zana z naukowo-dydaktyczn¹ dzia³alnoœci¹ Profesora Leona Troniewskiego, który
w 1974 roku podj¹³ pracê na naszej uczelni (wówczas Wy¿szej
Szkole In¿ynierskiej), organizuj¹c od podstaw Zak³ad Aparatury Chemicznej i Spo¿ywczej. Po³¹czenie siê w 1976 roku, zespo³ów badawczych tego zak³adu z Zak³adem Termodynamiki
Technicznej i Energetyki Cieplnej, kierowanym przez doc. in¿.
Antoniego Guzika, da³o z kolei pocz¹tek Zak³adowi Techniki
Cieplnej i Aparatury Chemicznej. Kilka lat póŸniej zak³ad ten
zosta³ przekszta³cony w Katedrê Techniki Cieplnej i Aparatury Przemys³owej.
Organizacyjne zmiany, jakie wówczas nastêpowa³y, nie
by³y tylko formalnym zabiegiem, lecz zwi¹zane by³y z coraz to
szerszym zakresem dzia³alnoœci naukowo-badawczej kierowanego przez Profesora zespo³u, zwi¹zanym z intensywnie,
jak na ówczesne czasy, rozwijaj¹c¹ siê problematyk¹ przep³ywów wielofazowych. Doœæ znaczna atrakcyjnoœæ tej problematyki – trwaj¹ca zreszt¹ do dzisiaj – sprawia, ¿e zespó³ ten systematycznie rozwija siê, co w okresie kolejnych kilkunastu lat
skutkowa³o kolejnymi zmianami organizacyjnymi, których
pe³ny przegl¹d przedstawiono na rys. 1.
Na dzieñ dzisiejszy zagadnieniami przep³ywów wielofazowych, w dos³ownym tego s³owa znaczeniu, zajmuj¹ siê w Politechnice Opolskiej trzy katedry, a mianowicie:
– Katedra In¿ynierii Procesowej,
– Katedra In¿ynierii Œrodowiska,
– Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemys³owej.
W jednostkach tych, skupionych na Wydziale Mechanicznym, zatrudnionych jest obecnie 10. profesorów i doktorów
habilitowanych, 26. pracowników ze stopniem doktora,
a w ramach studiów doktoranckich swoje prace (w wymienionych jednostkach) realizuje 27 doktorantów.
Szukaj¹c wyró¿nika wspólnej dzia³alnoœci badawczo-naukowej tych katedr nale¿y stwierdziæ, ¿e jest nim bez w¹tpienia najszerzej pojêta problematyka uk³adów wielofazowych,
która zawiera siê prawie w ca³oœci w ogólnym haœle Badania
i modelowanie operacji jednostkowych w in¿ynierii i aparaturze procesowej. Tak szerokie spektrum problematyki badawczej sprawia, ¿e zakres tematyczny prowadzonych prac obejmuje wiele ró¿norodnych zagadnieñ zwi¹zanych z procesami
i operacjami jednostkowymi zachodz¹cymi w przep³ywie mieszanin dwu- i trójfazowych, w ró¿nych zarazem aspektach
procesowo-technologicznych. W ujêciu syntetycznym zakres
tych prac przedstawiono to na rys. 2.
Chc¹c omówiæ tematykê prowadzonych w tym zakresie badañ, trzeba by omówiæ kilkaset prac dyplomowych magisterskich i in¿ynierskich wykonanych na ró¿nych rodzajach studiów, trzeba by omówiæ problematykê blisko 40 prac doktor-

skich, oraz 8 prac habilitacyjnych, wreszcie scharakteryzowaæ kilkaset opracowañ naukowych ró¿nego pokroju,
a w szczególnoœci trzydzieœci kilka ksi¹¿ek, skryptów i monografii, ponad 400 artyku³ów, a du¿o wiêcej referatów i komunikatów naukowych. W dorobku tym nale¿y uwzglêdniæ jeszcze ponad 100 raportów i opracowañ z prac badawczo-rozwojowych realizowanych dla przemys³u, a tak¿e blisko 30 patentów. Konieczne by³oby te¿ przedstawienie wyników udzia³u
pracowników tych katedr w ponad 30. projektach badawczych
(grantach KBN, MNiSzW, UE). Udzia³u, który zaowocowa³
licznymi opracowaniami monograficznymi, projektami
i wdro¿eniami, a tak¿e przyczyni³ siê bardzo wyraŸnie do rozwoju naukowego wielu pracowników. Trzeba w tym miejscu
zwróciæ jeszcze uwagê na liczne prace w³asne zwi¹zane z doskonaleniem metod i technik badawczych, opracowaniem nowych technologii i konstrukcji aparaturowych. W aspekcie
identyfikacji zjawisk cieplno-przep³ywowych w uk³adach wielofazowych, doœwiadczalne i analityczne prace z tego zakresu
stanowi¹ doœæ znacz¹cy wk³ad tego zespo³u w tym obszarze
wiedzy [1].
Przedstawienie tak du¿ego a jednoczeœnie niezwykle urozmaiconego tematycznie dorobku jest bardzo utrudnione. Doœæ

Rys. 1. Struktura rozwoju jednostek organizacyjnych

Rys. 2. Zakres prac naukowo-badawczych
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wskazaæ, w œlad za rys. 2, ¿e zakres uprawianej w oœrodku
opolskim tematyki obejmuje praktycznie wszystkie mo¿liwe
uk³ady wielofazowe z udzia³em faz ciek³ej, gazowej i sta³ej.
Przybli¿ono to bardziej szczegó³owo na rys. 3, na którym pogl¹dowo scharakteryzowano zasadnicze obszary prac badawczych prowadzonych w tym zakresie. W praktycznie wszystkich przypadkach prace te zaowocowa³y licznymi opracowaniami monograficznymi [2÷10], niejednokrotnie przyczynia-
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j¹cymi siê do uzyskania awansu zawodowego. Wiele realizowanych w poszczególnych grupach tematycznych prac sta³o
siê te¿ motorem do opracowania licznych technik pomiarowo-diagnostycznych, zwi¹zanych z eksperymentaln¹ czêsto
ocen¹ zjawisk cieplno-przep³ywowych. Rozwój tych technik,
wsparty niejednokrotnie zakupami nowoczesnej aparatury
pomiarowej, zawsze stanowi³ du¿e wyzwanie dla realizowanych prac badawczych, a jeszcze wiêksze dla budowy stanowisk badawczych, niejednokrotnie w skali æwieræ- i pó³technicznej. Du¿¹ pomoc¹, a jednoczeœnie znacz¹cym u³atwieniem
w tych dzia³aniach, stawa³ siê dostêp do coraz to nowoczeœniejszych uk³adów pomiarowych. W miarê rozwoju technik
komputerowych, postêp w tej dziedzinie przyczynia³ siê te¿ do
coraz to wiêkszej pewnoœci prowadzonych pomiarów i obliczeñ. To z kolei u³atwi³o znacznie jakoœciowo-iloœciow¹ interpretacjê wielu zachodz¹cych w uk³adach wielofazowych zjawisk procesowych.
Patrz¹c wstecz na 35 lat badañ przep³ywów wielofazowych
w Politechnice Opolskiej, nie sposób pomin¹æ przy tej okazji
roli, jak¹ w rozwoju tego obszaru wiedzy ma Profesor Leon
Troniewski. To On, kontynuuj¹c wyniesione z Politechniki
Œl¹skiej zainteresowania tematyk¹ przep³ywów wielofazowych, od pocz¹tku swej pracy w Opolu zachêca swych wspó³pracowników do zajêcia siê t¹ tematyk¹, rozwija dzia³alnoœæ
badawcz¹ w tym obszarze, nawi¹zuje kontakty z przemys³em, stwarza dla kolegów mo¿liwoœci dobrej praktyki przemys³owej. To dziêki Jego zaanga¿owaniu i przyjacielskiej postawie, a nade wszystko zaufaniu, jakim obdarzy³ i do dziœ
obdarza swych wspó³pracowników, mo¿liwy by³ szybki rozwój
naukowy oœrodka opolskiego w obszarze badañ przep³ywów
wielofazowych.
Podziêkowanie. Szanownemu Panu Profesorowi Leonowi
Troniewskiemu, w podziêkowaniu za okazywan¹ przez
wiele lat i przy ró¿nych okazjach ¿yczliwoœæ i pomoc, wraz
z najserdeczniejszymi ¿yczeniami wszelkiej pomyœlnoœci
oraz wielu lat dalszej owocnej pracy naukowej, z okazji
trzydziestopiêcioletniej pracy zawodowej w Politechnice
Opolskiej,
Autorzy i Wspó³pracownicy
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