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3rd Workshop on Porous Media

Olsztyn, 25-27 czerwca 2020
http://www.uwm.edu.pl/wpm/

Wydział  Nauk  Technicznych  Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego  w  Olsztynie  wraz  z  Oddziałem  Olsztyńskim
Polskiego Towarzystwa Mechaniki  Teoretycznej i  Stosowanej organizuje 3 rd Workshop on Porous Media. Tematyka
konferencji obejmuje szeroko pojęte działania w obszarze naturalnych bądź sztucznych ośrodków porowatych: badania
struktury, badania właściwości, badania materiałowe, przepływy płynów, wymianę masy i ciepła, badania aktywności
chemicznej  i  biologicznej,  transport  i  składowanie  materiałów  sypkich,  złoża  fluidalne,  mechanikę  gruntów  itp.
Konferencja odbędzie się w Hotel Parku oraz w salach Wydziału Nauk Technicznych UWM (kilkaset metrów od hotelu).

Głównym celem konferencji jest integracja polskiego środowiska naukowego, a w szczególności: wzajemne poznawanie
tematyki  prowadzonych  badań,  stosowanych  technik  i  narzędzi,  potencjału  laboratoryjnego,  wymiana  wiedzy,
przekazywanie  umiejętności,  a  w  dalszej  perspektywie  poszukiwanie  wspólnych  –  w  tym  interdyscyplinarnych  –
tematów badawczych, przygotowywanie publikacji oraz wniosków o finansowanie badań.

W ramach konferencji przewiduje się  kilka  rodzajów działań: wykłady, prezentacje referatowe, prezentacje posterowe
oraz panel warsztatowy. Proponujemy, aby językiem spotkania był język polski, za wyjątkiem streszczeń, które to należy
przygotować w języku angielskim wg wskazanego wzoru. Zachęcamy, ze względu na możliwość uczestnictwa gości zza
granicy, aby treści widoczne na prezentacjach i posterach również przygotować w języku angielskim.

W imieniu Komitetu Naukowego oraz Organizacyjnego serdeczne pozdrowienia przesyła

Wojciech Sobieski.

Komitet Naukowy:

• prof. dr hab. inż. Janusz Badur Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
• prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
• prof. dr hab. inż. Adam Lipiński Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
• prof. dr hab. inż. Teodor Skiepko Politechnika Białostocka
• dr hab. inż. Mieczysław Cieszko Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
• dr hab. inż. Wojciech Sobieski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (przewodniczący)
• dr hab. inż. Piotr Srokosz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
• dr hab. inż. Adam Szymkiewicz Politechnika Gdańska
• dr hab. Joanna Wiącek Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie
• dr hab. Maciej Matyka Uniwersytet Wrocławski
• dr inż. Maciej Marek Politechnika Częstochowska

Komitet Organizacyjny:

• dr hab. inż. Wojciech Sobieski – przewodniczący
• dr inż. Seweryn Lipiński – redaktor książki streszczeń
• dr inż. Andrzej Wróblewski – opiekun Pracowni Ochrony Budowli przed Wilgocią i Hydrodynamiki
• mgr Tomasz Tabaka – opiekun sali komputerowej
• Aneta Molenda – sekretarz
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Opłata za uczestnictwo:

• 690 zł opłata za uczestnictwo (wliczono VAT)
• 590 zł opłata za uczestnictwo doktorantów i studentów oraz członków PTMTS (wliczono VAT)

UWAGA: Opłata nie zawiera kosztów hotelowych (noclegi  + śniadania).  W Hotel Parku oferowane są do wyboru
miejsca  w  pokojach  jednoosobowych  (w  cenie  190  zł  za  dobę  hotelową  ze  śniadaniem,  cena  z  VAT)  oraz
dwuosobowych (w cenie 105 zł za dobę hotelową ze śniadaniem, cena z VAT).

Wstępny program:

• 3 wykłady:
◦ dr Amir Raoof  (Utrecht University): Use of  Multi-Phase and Reactive Transport Pore-scale Models to

Drive Macroscopic Porous Media Hydraulic Properties (60 minut)
◦ dr inż.  Grzegorz Ligus  (Politechnika Opolska):  Zastosowanie  techniki  PIV w badaniach naukowych –

zagadnienia praktyczne (90 minut)
◦ Piotr Gawęcki (EC TEST Systems): Nowoczesne urządzenia i technologie pomiarowe (60 minut).

• 5 sesji referatowych (wystąpienia po 15 minut)
• 1 sesja posterowa (wystąpienia z krótką prezentacją ustną)
• wycieczka do Pracowni Ochrony Budowli przed Wilgocią i Hydrodynamiki

Materiały:

• Książka streszczeń (w języku angielskim)

Publikacje:

Uczestników zachęca się do składania pełnych wersji artykułów do czasopisma Technical Sciences (20 pkt. MNiSW wg
listy z 2019 r.). Wytyczne dla Autorów znajdują się na stronie http://www.uwm.edu.pl/techsci/.

Terminy:

• nadsyłanie zgłoszeń oraz streszczeń – do 15 marca 2020
• uiszczenie opłaty – do 31 marca 2020
• nadsyłanie pełnych wersji artykułów (dla zainteresowanych) – do 31 maja 2020

Kontakt:

• zgłoszenia oraz wszelkie zapytania proszę kierować na adres wpm@uwm.edu.pl

Inne uwagi:

• rejestracja Uczestników rozpocznie się w czwartek o godzinie 1200

• otwarcie konferencji odbędzie się w czwartek o godzinie 1400 (po obiedzie)
• w ramach konferencji planowane jest robocze spotkanie członków PTMTS
• zakończenie konferencji odbędzie się w sobotę około godziny 12-tej (przed obiadem)

Konferencja „1st Workshop on Porous Media” odbyła się w Olsztynie, w dniach 1-3 lipca 2016 roku. Łącznie na konferencję
zgłosiło  się  56  uczestników  z  20  krajowych  ośrodków  naukowych  oraz  2  firm.  Program  konferencji  objął:  6  wykładów,  2
prezentacje gości specjalnych,  wystąpienie redaktora naczelnego czasopisma Technical  Sciences UWM, 28 referatów sesyjnych,
ponad 20 posterów oraz 2 cykle równoległych spotkań warsztatowych w 5-ciu różnych salach. W ramach konferencji przygotowano
monografię  naukową pt.  „Granularne ośrodki  porowate”  oraz książkę  streszczeń,  w której  znalazły  się  53 streszczenia 79-ciu
Autorów. 

Konferencja „2nd Workshop on Porous Media” odbyła się w Olsztynie, w dniach 28-30 czerwca 2018 roku. Łącznie na konferencję
zgłosiło się 48 uczestników z 20 krajowych ośrodków naukowych oraz 2 firm. Program konferencji objął: 2 wykłady, 2 prezentacje
gości  specjalnych,  27  referatów  sesyjnych,  ponad  20  posterów.  Część  warsztatowa  dotyczyła  implementacji  Metody  Gazu
Sieciowego Boltzmanna w językach C++ oraz Fortran. W ramach konferencji przygotowano monografię naukową pt. „Modeling
of  energy  systems with fixed and moving porous  media  by  artificial  intelligence  methods” autorstwa  dra  hab.  inż.  Jarosława
Krzywańskiego. Oprócz monografii, w ramach konferencji przygotowano książkę streszczeń, w której znalazło się 50 streszczeń 83
Autorów.
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