
Plan ramowy XVII Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów

Bełchatów 17-21.09.2006

Niedziela (Sunday) 17.09

Rejestracja uczestników Konferencji od godz. 15:00

(Registration of Participants from 15:00)

18:00–19:00 Kolacja (Supper)

19:00–20:30 Spotkanie Komitetów Naukowego i Organizacyjnego

(Meeting of Scientific and Local Committees)

Poniedziałek (Monday) 18.09

Rejestracja uczestników Konferencji od godz. 7:30-11:30

(Registration of Participants from 07:30 to 11:30)

08:00–09:00 Śniadanie (Breakfast)

09:00–09:30 Uroczyste otwarcie Konferencji

(Solemn opening of the Conference)

09:30–11:30 Wykłady zaproszonych gości (Invited lectures)

(50 min. wykład + 10 min. dyskusja)

(50 min. lecture + 10 min. discussion)

09:30–10:20 Prof. Charles Hirsch „New challenges in multidisciplinary

CFD simulations”

10:30–11:20 Prof. Robert Krasny „Vortex sheet computations”

11:30–12:00 Przerwa kawowa (Coffee break)

12:00–13:30 Referaty - Sesja I i II (Sessions I and II)

referaty w sesji I wygłaszane są po angielsku, w sesji II – po polsku

(papers in session I are presented in English, in session II in Polish)

13:30–15:00 Obiad (Lunch)

15:00–17:00 Referaty – Sesja III i IV (Sessions III and IV)

referaty w sesji III wygłaszane są po angielsku, w sesji IV – po polsku

(papers in session III are presented in English, in session IV in Polish)

17:00 Otwarcie wystawy produktów firmy DANTEC

(Opening of exhibition of DANTEC products)

17:00–17:15 Przerwa kawowa (Coffee break)

17:15–18:30 Sesja Fluenta (Presentation of Fluent software)

19:00–21:30 Ognisko – grill (Bonfire–barbecue)
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Wtorek (Tuesday) 19.09

Rejestracja uczestników Konferencji od godz. 7:30-11:30

(Registration of Participants from 07:30 to 11:30)

08:00–09:00 Śniadanie (Breakfast)

09:00–11:00 Wykłady zaproszonych gości (Invited lectures)

(50 min. wykład + 10 min. dyskusja)

(50 min. lecture + 10 min. discussion)

09:00–09:50 Prof. Julian Andrzej Domaradzki „Large eddy simulations

techniques for physically complex flows”

10:00–10:50 Dr Bartosz Protas, assistant prof. „On two problems in

flow control”

11:00–11:30 Przerwa kawowa (Coffee break)

11:30–13:30 Referaty - Sesja V i VI (Sessions V and VI)

referaty w sesji V wygłaszane są po angielsku, w sesji VI – po polsku

(papers in session V are presented in English, in session VI in Polish)

13:30–15:00 Obiad (Lunch)

15:00–17:00 Referaty – Sesja VII i VIII (Sessions VII and VIII)

referaty w sesji VII wygłaszane są po angielsku, w sesji VIII – po polsku

(papers in session VII are presented in English, in session VIII in Polish)

17:00–17:15 Przerwa kawowa (Coffee break)

17:15–18:30 Sesja CFX-a (Presentation of CFX software)

19:00–21:30 Spotkanie klubowe z kolacją (Club meeting with supper)
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Środa (Wednesday) 20.09

08:00–09:00 Śniadanie (Breakfast)

09:00–11:00 Wykłady zaproszonych gości (Invited lectures)

(50 min. wykład + 10 min. dyskusja)

(50 min. lecture + 10 min. discussion)

09:00–09:50 Prof. Keith Moffatt „Chiral turbulence”

10:00–10:50 Prof. Martin Oberlack „Approximate groups a rigorous

route to Reynolds number dependent turbulent scaling laws”

11:00–11:30 Przerwa kawowa (Coffee break)

11:30–13:30 Referaty - Sesja IX i X (Sessions IX and X)

referaty w sesji IX wygłaszane są po angielsku, w sesji X – po polsku

(papers in session IX are presented in English, in session X in Polish)

13:30–15:00 Obiad (Lunch)

15:00–19:00 Wycieczka do BOT Elektrownii „Bełchatów” S.A.

(Excursion to The BOT Power Station "Bełchatów" S.A.)

18:00–18:45 Posiedzenie Sekcji Mechaniki Płynów KM PAN

19:00–21:30 Uroczysta kolacja – bankiet (Banquet)

Czwartek (Thursday) 21.09

08:00–09:00 Śniadanie (Breakfast)

09:00–11:00 Wykłady zaproszonych gości (Invited lectures)

(50 min. wykład + 10 min. dyskusja)

(50 min. lecture + 10 min. discussion)

09:00–09:50 Prof. J.M. Floryan „Flow management using natural

instabilities”

10:00–10:50 Doc. dr hab. Tomasz A. Kowalewski „Microflows and nano-

fibres”

11:00–11:30 Przerwa kawowa (Coffee break)

11:30–13:00 Referaty - Sesja XI i XII (Sessions XI and XII)

referaty w sesji XI wygłaszane są po angielsku, w sesji XII – po polsku

(papers in session XI are presented in English, in session XII in Polish)

13:00–13:30 Uroczyste zamknięcie Konferencji

(Solemn closing of the Conference)

13:30–15:00 Obiad (Lunch)
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Poniedziałek (Monday) 18.09, godz. 09:30-11:30

Wykłady zaproszonych gości (Invited lectures)

Prowadzący (Chairman):

Prof. Tadeusz Chmielniak, Politechnika Śląska (Silesian University of Tech-

nology)

Prof. Julian Andrzej Domaradzki, University of Southern California

(50 min. wykład + 10 min. dyskusja) (50 min. lecture + 10 min. discussion)

09:30–10:20 Prof. Charles Hirsch „New challenges in multidisciplinary

CFD simulations”

10:30–11:20 Prof. Robert Krasny „Vortex sheet computations”

Poniedziałek (Monday) 18.09, godz. 12:00-13:30

Sesja I (Session I) – Prowadzący (Chairman): Dr Bartosz Protas,

assistant prof. McMaster University, Hamilton, ON, Canada

(prezentacje w języku angielskim: 12 min. – wystąpienie + 3 min. – dyskusja)

(presentations in English: 12 min. – lecture + 3 min. – discussion)

12:00 - Witold Elsner, Marian Wysocki, Stanisław Drobniak, „Me-

todyka detekcji spotów turbulentnych z wykorzystaniem analizy wavelet”

(Determination of production rate of turbulent spots using wavelet analysis)

12:15 - Artur Tyliszczak, Andrzej Bogusławski, „Modelowanie strug

bifurkujących metodą LES” (Modelling of the bifurcating jet using LES method)

12:30 - Władysław Piotrowski, Witold Elsner, „Modelowanie przejścia

laminarno-turbulentnego z wykorzystaniem równania transportu intermiten-

cji” (Modelling of laminar–turbulent transition with the use of intermittency trans-

port equation)

12:45 - Piotr Doerffer, Oskar Szulc, „Osłabienie fali uderzeniowej poprzez

zastosowanie pasywnej kontroli” (Shock wave smearing by wall perforation)

13:00 - Jarosław Bartoszewicz, Leon Bogusławski, „Wpływ zmian stop-

nia turbulencji w przekroju wylotowym dyszy na strukturę płynu w komorze

nawrotnej” (Influence of turbulence intensity changes at the nozzle outlet on the

structure of a turbulent flow in a reverse chamber)

13:15 - Alicja Jarża, Renata Gnatowska, „Interferencja zjawisk niesta-

cjonarnych przy opływie układu sztywnych prętów” (Interference of unsteady

phenomena in flow around bluff-bodies arrangement)
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Sesja II (Session II) – Prowadzący (Chairman): Prof. nadzw. dr

hab. inż. Ewa Tuliszka-Sznitko Politechnika Poznańska, Poznan Univer-

sity of Technology

(prezentacje w języku polskim: 12 min. – wystąpienie + 3 min. – dyskusja)

(presentations in Polish: 12 min. – lecture + 3 min. – discussion)

12:00 - Andrzej Frąckowiak, „Rozwiązanie dwuwymiarowego równania

Naviera-Stokesa we współrzędnych zespolonych” (Solution of two–dimensional

Navier–Stokes equation in complex coordinates)

12:15 - Hubert Jopek, „Symulacja konwekcji cieplnej w zależności od ką-

ta pomiędzy siłą ciężkości a gradientem temperatury” (Simulation of thermal

convection depending on the angle between gravity force and temperature gradient)

12:30 - Elżbieta Fornalik, Piotr Filar, Hiroyuki Ozoe, Janusz S.

Szmyd, „Konwekcja magnetyczna w naczyniu cylindrycznym” (Magnetic co-

nvection in a cylindrical enclosure)

12:45 - Ewa Błazik-Borowa, „Analiza wrażliwości rozwiązań CFD z uży-

ciem modelu k-ε na „stałe” modelu turbulencji” (The sensitivity analysis of

CFD problems with using the k − ε model on „constants” of the turbulence model)

13:00 - Przemysław Skotniczny, „Trójwymiarowa symulacja zjawisk prze-

pływowych w kopalnianych sieciach wentylacyjnych” (Three–dimensional simu-

lation of air flow phenomena in underground mine ventilation network)

13:15 - Michał Stępień, Andrzej Bogusławski, „Matematyczne mode-

lowanie trójwymiarowego ogniwa paliwowego typu PEM” (Mathematical mo-

delling of three-dimensional PEM fuel cell)

Poniedziałek (Monday) 18.09, godz. 15:00-17:00

Sesja III (Session III) – Prowadzący (Chairman): Prof. Marek

Morzyński Politechnika Poznańska, Poznan University of Technology

(prezentacje w języku angielskim: 12 min. – wystąpienie + 3 min. – dyskusja)

(presentations in English: 12 min. – lecture + 3 min. – discussion)

15:00 - Henryk Kudela, Ziemowit Malecha, „Modelowanie dwu wymia-

rowych przepływów w obszarach o złożonej geometrii metodą cząstek wiro-

wych” (Modelling of 2D flow in complex geometry by vortex particle method)

15:15 - Zbigniew Kosma, „Rozwiązywanie zagadnień płaskiego ruchu cie-

czy lepkiej sformułowanych dla funkcji prądu” (Numerical resolution of incom-
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pressible Navier-Stokes equations in the stream-function formulation)

15:30 - Jacek Rokicki, Robert Wieteska, „Metoda WENO trzeciego rzę-

du na przestrzennych siatkach niestrukturalnych” (Third–order WENO method

on 3D unstructured tetrahedral mesches)

15:45 - Sławomir Kubacki, Andrzej Bogusławski, „Zastosowanie meto-

dy macierzy wpływu w połączeniu z metodą dekompozycji obszaru oblicze-

niowego do rozwiązania równań Naviera-Stokesa” (Application of the influence

matrix method for multi-domain solution of the Navier-Stokes equations)

16:00 - Krzysztof Mizerski, Konrad Bajer, „Dwuwymiarowy przepływ

Stokes’a w cylindrycznym filtrze” (Two-dimensional Stokes flow in a cylindrical

filter)

16:15 - Henryk Kudela, Ziemowit Malecha, „Badanie zjawiska erupcji

warstwy przyściennej metodą cząstek wirowych” (Study of the eruption pheno-

menon of boundary layer by vortex–in–cell method)

16:30 - Zbigniew Kosma, Bogdan Noga, „Rozwiązywanie zagadnień ru-

chu cieczy lepkiej metodą sztucznej ściśliwości” (Numerical simulations of vi-

scous fluid motions using the artificial compressibility method)

16:45 - Dariusz Kardaś, „Model przepływu płynu z dwoma ciśnieniami”

(Two pressures fluid flow model)

Sesja IV (Session IV) – Prowadzący (Chairman): Prof. Piotr Do-

erffer IMP PAN, Gdańsk, Robert Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery,

Gdańsk

(prezentacje w języku polskim: 12 min. – wystąpienie + 3 min. – dyskusja)

(presentations in Polish: 12 min. – lecture + 3 min. – discussion)

15:00 - Marcin Janczak, Janusz Plutecki, „Wpływ pola przepływu na

własności ssawne wirnika wielostopniowej pompy wirowej” (The influence of

flow field on suction performance in impeller of multistage pump)

15:15 - Mariusz Szymaniak, „Obliczenia numeryczne stopni turbin paro-

wych z uwzględnieniem upustów regeneracyjnych” (CFD calculations of steam

turbine stages with extraction points)

15:30 - Mateusz Grzelczak, „Wpływ kąta zawirowania wstępnego na spraw-

ność procesu sprężania dmuchawy DA 200 współpracującej z wirnikami o

zróżnicowanym sposobie skracania łopatek” (The effect of preswirl angle on the

compression process efficiency in the centrifugal compressor DA 200 with different
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splitter blades used in impellers)

15:45 - Zbigniew Zarzycki, Kamil Urbanowicz, „Modelowanie stanów

nieustalonych podczas uderzenia hydraulicznego z uwzględnieniem kawitacji

przejściowej w przewodach ciśnieniowych” (Modelling transient flow during wa-

ter hammer considering cavitation in pressure pipes)

16:00 - Marek Grudziński, „Badania rozkładów ciśnienia w dyfuzorze ło-

patkowym promieniowego stopnia sprężającego” (Investigations of pressure di-

stributions in vaned diffuser of centrifugal compressor stage)

16:15 - Andrzej Gardzilewicz, Jerzy Świrydczuk, Barbara Kurant,

„Obliczenia strat i przelotności w przepływach przez stopnie w projektowaniu

turbin parowych” (Stage flow losses in steam turbine design)

16:30 - Piotr Lampart, „Badania numeryczne przecieku nad łopatką wol-

nonośną w turbinach osiowych. Cz. I. Formowanie się przecieku i straty prze-

pływu” (Numerical investigation of tip leakage flow in axial turbines. Part I. For-

mation of tip leakage flow and losses)

16:45 - Piotr Lampart, „Badania numeryczne przecieku nad łopatką wolno-

nośną w turbinach osiowych. Cz. II. Efekty oddziaływania niestacjonarnego”

(Numerical investigation of tip leakage flow in axial turbines. Part II. Effects of

unsteady interaction)

Wtorek (Tuesday) 19.09, godz. 09:00-11:00

Wykłady zaproszonych gości (Invited lectures)

Prowadzący (Chairman):

Prof. Andrzej Styczek, Politechnika Warszawska, (Warsaw University of

Technology)

Prof. Robert Krasny, (University of Michigan)

(50 min. wykład + 10 min. dyskusja) (50 min. lecture + 10 min. discussion)

09:00–09:50 Prof. Julian Andrzej Domaradzki „Large eddy simulations

techniques for physically complex flows”

10:00–10:50 Dr Bartosz Protas, assistant prof. „On two problems in

flow control”
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Wtorek (Tuesday) 19.09, godz. 11:30-13:30

Sesja V (Session V) – Prowadzący (Chairman): Doc. dr hab. To-

masz A. Kowalewski Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,

Warszawa, Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of

Sciences, Warszawa

(prezentacje w języku angielskim: 12 min. – wystąpienie + 3 min. – dyskusja)

(presentations in English: 12 min. – lecture + 3 min. – discussion)

11:30 - Jarosław Błaszczak, „Badania korelacji hałasu przepływu, spraw-

ności oraz poziomu drgań dla przypadku dwustopniowej turbiny” (Flow noise

correlation with efficiency and vibration level – two-stage turbine case)

11:45 - Paweł Flaszyński, Ryszard Szwaba, „Eksperymentalno–numeryczna

analiza generatora wirów wzdłużnych w przepływie poddźwiękowym” (Expe-

rimental and numerical analysis of streamwise vortex generator for subsonic flow)

12:00 - Jan Krysiński, Antoni Smolny, Jarosław Błaszczak, „Wpływ

wzajemnego ustawienia kierownic na pole przepływu w dwustopniowej tur-

binie badawczej” (Influence of clocking effect on flow features in a two-stage test

turbine)

12:15 - Włodzimierz Wróblewski, Sławomir Dykas, Aleksandra Gepert-

Niedobecka, „Problematyka weryfikacji obliczeń przepływu mokrej pary

wodnej” (Validation problems of wet steam flows computations)

12:30 - Sławomir Dykas, Tadeusz Chmielniak, Józef Czepiel, „No-

we badania eksperymentalne przepływów okołodźwiękowych z kondensacją”

(New experimental research on transonic flows with condensation)

12:45 - Łukasz Jeziorek, Jacek Rokicki, „Sprzężenie elastyczno - prze-

pływowe w symulacjach przepływów okołodźwiękowych” (Fluid – structure

interaction in simulation of transonic flows)

13:00 - Sławomir Dykas, Włodzimierz Wróblewski, Tadeusz Chmiel-

niak, „Numeryczne modelowanie aerodynamicznego hałasu metodą sprzężo-

ną uRANS+Euler” (Numerical modelling of aerodynamic noise with the use of

method uRANS+Euler)

13:15 - Maciej Podolski, „Niestacjonarne zjawiska termiczne podczas chło-

dzenia cylindra turbulentnym strumieniem oscylacyjnym” (Unsteady heat trans-

fer from a circular cylinder in turbulent oscillation flow)
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Sesja VI (Session VI) – Prowadzący (Chairman): Prof. Kazimierz

Wójs Politechnika Wrocławska, Wrocław University of Technology

(prezentacje w języku polskim: 12 min. – wystąpienie + 3 min. – dyskusja)

(presentations in Polish: 12 min. – lecture + 3 min. – discussion)

11:30 - Robert Zarzycki, Witold Elsner, „Wpływ chropowatości po-

wierzchni na strukturę śladu za prętem cylindrycznym” (The effect of surface

roughness on the wake behind circular cylinder)

11:45 - Łukasz Malinowski, Kazimierz Rup, „Analiza teoretyczno do-

świadczalna pomiaru strumienia objętości płynu za pomocą przepływomierza

kolanowego” (Theoretical and experimental study of fluid flow rate measurement

with use of elbow meter)

12:00 - Krystyna Jeżowiecka-Kabsch, Katarzyna Strzelecka, „Wpływ

liczby Reynoldsa na strukturę pola prędkości za rozszerzeniem rury” (The

Reynolds number’s influence on velocity distribution behind pipe sudden expansion)

12:15 - Elżbieta Moryń-Kucharczyk, Pavel Jonás̆, Oton Mazur, Ma-

ciej Podolski, Václav Uruba, „Zastosowanie techniki termoanemometrycz-

nej w badaniach modelowych nad rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń ga-

zowych” (Application of hot–wire anemometry to the investigations of pollutant

dispersion)

12:30 - Robert Sekret, Wojciech Nowak, „Wpływ warunków hydrody-

namicznych w komorze paleniskowej kotła z CWF o mocy 670 MW na emisję

zanieczyszczeń gazowych” (The effect of hydrodynamics conditions in the com-

bustion chamber of a 670 MW CFB boiler on the emission of gaseous pollutants)

12:45 - Andrzej Witkowski, Mirosław Majkut, Jacek Żukowski,

„Wieloaspektowe badania doświadczalne i numeryczne, struktury przepły-

wu w osiowym stopniu sprężającym” (Multi–aspect experimental and numerical

investigations of the unsteady flow in axial-flow compressor stage)

13:00 - Paweł Mirek, Wojciech Nowak, „Badania warunków przepływo-

wych tworzących się w skrzyniach powietrznych kotłów z CWF dużej mocy”

(The experimental investigation of flow conditions forming in the windbox of large-

scale CFB boilers)

13:15 - Paweł Mirek, Wojciech Nowak, „Technika laserowego noża świetl-

nego w badaniach układów fluidyzacyjnych” (The laser sheet technique in expe-

rimental investigation of fluidized bed systems)
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Wtorek (Tuesday) 19.09, godz. 15:00-17:00

Sesja VII (Session VII) – Prowadzący (Chairman): Prof. nadzw.

dr hab. inż. Jacek Rokicki Politechnika Warszawska, Warsaw University

of Technology

(prezentacje w języku angielskim: 12 min. – wystąpienie + 3 min. – dyskusja)

(presentations in English: 12 min. – lecture + 3 min. – discussion)

15:00 - Witold Stankiewicz, Marek Morzyński, Bernd R. Nocka,

„Niskowymiarowe modele przepływu wokół cylindra oparte na modach POD

oraz modach własnych globalnej analizy stabilności” (Low-dimensional flow

over circular cylinder models based on POD modes and eigenmodes of stability

analysis)

15:15 - Piotr Posadzy, Robert Roszak, Marek Morzyński, „Obliczenia

aeroelastyczne obiektów o złożonej geometrii” (Aeroelastic calculations of the

objects with complex geometry)

15:30 - Marek Morzyński, Witold Stankiewicz, Bernd Noack, Rudi-

bert King, Frank Thiele, Gilead Tadmor, „Problemy sterowania prze-

pływem z zastosowaniem globalnej analizy stabilności i modelowania nisko-

wymiarowego” (Flow control design using global stability analysis and reduced or-

der modeling)

15:45 - Robert Roszak, Piotr Posadzy, Marek Morzyński, „Symulacje

aeroelastyczne z uwzględnieniem nieliniowych własności modeli struktural-

nych” (Aeroelastic simulations including nonlinear properties of structural models)

16:00 - Artur Zieliński, Ewa Tuliszka-Sznitko, „Symulacja numerycz-

na izotermicznych i nie-izotermicznych przepływów w wirujących przestrze-

niach” (Numerical investigation of the isothermal and not-isothermal flows in ro-

tating cavity)

16:15 - Tomasz Wacławczyk, Tadeusz Koronowicz, „Modelowanie prze-

pływu ze swobodną powierzchnią za pomocą schematów wysokiej rozdziel-

czości” (Modeling of the free surface flow with high resolution schemes)

16:30 - Tomasz Stręk, „Analiza wpływu pola magnetycznego na przepływ

ciepła w płynie ferromagnetycznym” (Finite element analysis of influence of

magnetic field on heat transfer in ferrofluid)
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Sesja VIII (Session VIII) – Prowadzący (Chairman): Prof. Kry-

styna Jeżowiecka-Kabsch Politechnika Wrocławska, Wrocław University of

Technology

(prezentacje w języku polskim: 12 min. – wystąpienie + 3 min. – dyskusja)

(presentations in Polish: 12 min. – lecture + 3 min. – discussion)

15:00 - Zbigniew Królicki, Rafał Florek, Bogusław Białko, „Osobli-

wości przepływów dwufazowych mieszanin zeotropowych ziębników ze znacz-

nym spadkiem ciśnienia” (Phenomena of refrigerants zeotropic mixture flow with

the high gradient pressure drop)

15:15 - Agnieszka Słowicka, Zbigniew A. Walenta, „Powstawanie na-

nostruktur w emulsjach” (Creating nanostructures in emulsions)

15:30 - Zbigniew Matras, Stanisław Walczak, „Anormalne zjawisko

przepływowe wywołane dodatkami polimerowo - micelarnymi” (The flow phe-

nomena caused by polymer and surfactant additives)

15:45 - Kazimierz Wójs, Romuald Radzicki, Andrzej Sitka, „Kawita-

cja w płynach lepkich i lepko-sprężystych” (Cavitation in viscous and viscoelastic

liquids)

16:00 - Zbigniew Matras, Stanisław Walczak, „Identyfikacja złożonych

reologicznie cieczy nienewtonowskich” (The identification of complex properties

of non-newtonian fluids)

16:15 - Anna Kucaba-Piętal, „Wstępne obliczenia wpływu mikrostruktury

mazi stawowej na trybologię biołożyska” (Initial calculations of synovial fluid

microstructure influences on biobearing tribology)

16:30 - Bogdan Antoszewski, Jacek Rokicki, „Wpływ niejednorodności

powierzchni na przepływ w uszczelnieniu czołowym” (Influence of heterogene-

ous surface on fluid flow in mechanical seals)
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Środa (Wednesday) 20.09, godz. 09:00-11:00

Wykłady zaproszonych gości (Invited lectures)

Prowadzący (Chairman):

Prof. Stanisław Drobniak, Politechnika Częstochowska, (Częstochowa Uni-

versity of Technology)

Prof. Charles Hirsch, (Vrije Universiteit Brussel)

(50 min. wykład + 10 min. dyskusja) (50 min. lecture + 10 min. discussion)

09:00–09:50 Prof. Keith Moffatt „Chiral turbulence”

10:00–10:50 Prof. Martin Oberlack „Approximate groups a rigorous

route to Reynolds number dependent turbulent scaling laws”

Środa (Wednesday) 20.09, godz. 11:30-13:30

Sesja IX (Session IX) – Prowadzący (Chairman): Prof. Martin

Oberlack Technische Universität Darmstadt

(prezentacje w języku angielskim: 12 min. – wystąpienie + 3 min. – dyskusja)

(presentations in English: 12 min. – lecture + 3 min. – discussion)

11:30 - Marta Wacławczyk, Martin Oberlack, „Zastosowanie metody

grup Liego do analizy równań funkcjonalnych Hopfa” (On the extension of Lie

group analysis to functional differential equations)

11:45 - Mariusz Niklas, Dariusz Asendrych, „Modelowanie przepływu

płynu o złożonych własnościach reologicznych” (Modelling of fluid flow with

complex rheology)

12:00 - Grzegorz Borsuk, Bolesław Dobrowolski, Jacek Wydrych,

„Przepływ mieszaniny gaz–cząstki stałe przez układ dwóch kolan” (The gas–

particle flow through a two bends flow system)

12:15 - Artur Bartosik, „Modelowanie przepływu turbulentnego z zasto-

sowaniem reologicznego modelu Herschel’a-Bulkley’a” (Modeling of turbulent

flow using Herschel-Bulkley rheological model)

12:30 - Mirosław Łuniewski, Jacek Pozorski, Tomasz Wacławczyk,

„Obliczenia LES turbulentnego przepływu dyspersyjnego w kanale płaskim”

(LES of turbulent channel flow with dispersed particles)

12:45 - Jacek Rokicki, Michał Wichulski, „Algorytm szybkiej lokalizacji

punktu na siatkach trójkątnych i tetrahedralnych” (Fast point location algori-

thm on triangular and tetrahedral meshes)
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13:00 - Jerzy Majewski, „Anisotropowa adaptacja dla trójwymiarowych

stacjonarnych i niestacjonarnych przepływów ściśliwych” (Anisotropic adapta-

tion for 3D steady and unsteady compressible flows)

13:15 - Marta Poćwierz, Andrzej Styczek, „Wyznaczanie siły działają-

cej na bryłę opływaną cieczą przy ruchu zmiennym w czasie” (Calculation of

the force on the solid body in the unsteady flow of the incompressible fluid)

Sesja X (Session X) – Prowadzący (Chairman): Prof. nadzw. dr

hab. inż. Henryk Kudela Politechnika Wrocławska, Wrocław University of

Technology

(prezentacje w języku polskim: 12 min. – wystąpienie + 3 min. – dyskusja)

(presentations in Polish: 12 min. – lecture + 3 min. – discussion)

11:30 - Jarosław Błaszczak, Tomasz Borzęcki, „Badania warstw przy-

ściennych na profilach kierowniczych w wysokoobciążonej turbinie dwustop-

niowej” (Vane-profile boundary layers investigations in a two-stage highly-loaded

turbine)

11:45 - Zbigniew Nosal, Witold Selewicz, „Badania profilu nadkrytycz-

nego w warunkach dużej wilgotności powietrza” (Supercritical airfoil flow study

in humid air)

12:00 - Krzysztof Kubryński, „Rozważania nad opływem i oporem skrzy-

dła o skończonej rozpiętości” (Considerations about flow and drag due to lift of

a finite wing)

12:15 - Grzegorz Dembski, „Analiza wielkości śladu aerodynamicznego w

dyfuzorze bezłopatkowym poprzecznym zakrytym wirnikiem promieniowym”

12:30 - Monika Warmowska, Jan Jankowski, „Wpływ poruszającego się

ładunku płynnego na ruch statku” (Ship motion affected by moving liquid cargo

in holds)

12:45 - Michał Krężelewski, „Kołysanie wodolotu na wzburzonym morzu”

(Hydrofoil craft motions in rough sea)

13:00 - Jan Kulczyk, „Metody numeryczne w opisie ruchu statku na wodzie

płytkiej” (Numerical methods for describing motion of vessel in shallow water)
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Czwartek (Thursday) 21.09, godz. 09:00-11:00

Wykłady zaproszonych gości (Invited lectures)

Prowadzący (Chairman):

Dr Konrad Bajer, Uniwersytet Warszawski, (Warsaw University)

Prof. Keith Moffatt, (Trinity College, Cambridge)

(50 min. wykład + 10 min. dyskusja) (50 min. lecture + 10 min. discussion)

09:00–09:50 Prof. J.M. Floryan „Flow management using natural

instabilities”

10:00–10:50 Doc. dr hab. Tomasz A. Kowalewski „Microflows and nano-

fibres”

Czwartek (Thursday) 21.09, godz. 11:30-13:00

Sesja XI (Session XI) – Prowadzący (Chairman): Prof. J.M. Flo-

ryan The University of Western Ontario

(prezentacje w języku angielskim: 12 min. – wystąpienie + 3 min. – dyskusja)

(presentations in English: 12 min. – lecture + 3 min. – discussion)

11:30 - Bolesław Dobrowolski, Krzysztof Kręcisz, „Analiza wpływu

zawirowania strugi na własności metrologiczne kryzy pomiarowej” (The influ-

ence of the steam swirl on characteristic of the measuring orifice)

11:45 - Mirosław Kabaciński, Janusz Pospolita, „Ocena stosowalności

wybranych modeli turbulencji w badaniach numerycznych opływów z ode-

rwaniem strugi” (Applicability of the chosen turbulence models in numerical inve-

stigations of flows around the body with stream separation)

12:00 - Henryk Kudela, Paweł Regucki, „Metoda cząstek wirowych w

modelowaniu ruchu płynu w przestrzeni trójwymiarowej” (Vorticity particle

method for a modelling of three–dimensional flows)

12:15 - K. Doerner, U. Fussel, M. Schnick, J. Zschetzsche, U. Guth,

J. Zosel, „Measurement and simulation of plasma and shielding gas flows in

welding arcs”
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Sesja XII (Session XII) – Prowadzący (Chairman): Prof. Jan Kul-

czyk Politechnika Wrocławska, Wrocław University of Technology

(prezentacje w języku polskim: 12 min. – wystąpienie + 3 min. – dyskusja)

(presentations in Polish: 12 min. – lecture + 3 min. – discussion)

11:30 - Jerzy Świrydczuk, „Problem rozdzielczości siatki w analizach nu-

merycznych oddziaływania kierownica/wirnik” (Grid resolution in stator/rotor

interaction CFD analysis)

11:45 - Jan Artur Szumski, Piotr Doerffer, „Zastosowanie farby czułej

na ciśnienie w przepływach transonicznych (PSP method)” (Application of the

pressure sensitive paint method for transonic flow measurements)

12:00 - Jolanta Stacharska - Targosz, Monika Chmielowiec, „Porów-

nanie adekwatności wybranych metod numerycznych do opisu pola przepły-

wu w wentylatorze poprzecznym; część I Charakterystyka zastosowanych me-

tod numerycznych ANSYS i FLO++” (The comparison two of numerical me-

thods for description flow field in the cross-flow fan. Part I Description of the

applied numerical methods ANSYS and FLO++)

12:15 - Jolanta Stacharska - Targosz, Monika Chmielowiec, „Porów-

nanie adekwatności wybranych metod numerycznych do opisu pola przepły-

wu w wentylatorze poprzecznym; część II Analiza wyników obliczeń nume-

rycznych i badań doświadczalnych” (The comparison two of numerical methods

for description flow field in the cross-flow fan. Part II Analysis of numerical results

and experimental measurements)

12:30 - Tadeusz Koronowicz, „Wpływ pracy śruby napędowej na pole

prędkości wokół kadłuba statku” (The influence of screw propeller on the velo-

city field around the hull of a ship)
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