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Szanowni Państwo,           Gdańsk, 10.04.2015 
 
Instytut Maszyn Przepływowych PAN (IMP PAN) podejmuje organizację Szkoły LetniejSzkoły LetniejSzkoły LetniejSzkoły Letniej „Multiphase 
Flows” w połączeniu z kolejnymi Warsztatami Wielofazowymi „Modelowanie przepływów 
wielofazowych w układach termochemicznych”. Poruszana na spotkaniu tematyka obejmuje 

zagadnienia z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej, energetyki oraz szeroko rozumianej 
mechaniki płynów. Może ona także zainteresować doktorantów fizyki (struktura płynów złożonych, 
mikro- i nanoprzepływy, modelowanie matematyczne procesów transportu, itd.), jak również elektroniki 
i informatyki (metody i urządzenia pomiarowe, algorytmy analizy danych, itd.). 
Szkoła Letnia obejmie 6 tematów wykładów w języku angielskim, które przygotowali zaproszeni goście 

z kraju i zagranicy. Tym niemniej, jeśli ktoś z Państwa pragnie jeszcze zgłosić doniesienie naukowe do 
części Warsztatowej spotkania, dotyczące podejmowanych prac (szczególnie tych w toku) w zakresie 
szeroko rozumianych przepływów wielofazowych, do prezentacji na sesji plakatowej, to prosimy o 
pilny kontakt z Organizatorami (e-mail: ww15@imp.gda.pl najpóźniej do 30 kwietnia br.).  

Czas i miejsce Czas i miejsce Czas i miejsce Czas i miejsce Szkoły LetniejSzkoły LetniejSzkoły LetniejSzkoły Letniej    
od czw. 18.06 godz.13:00, IMP PAN w Gdańsku, ul. Fiszera 14 (wieczorem przejazd do Jantara) 

do sb. 20.06 godz.14:30, Ośrodek Wypoczynkowy „Viva”, ul. Gdańska 34,82-107 Jantar (vivajantar.pl) 
Planowany jest transport Uczestników autokarem do/z Jantara. 

Program Program Program Program     

10-11 godzin wykładów Szkoły Letniej, 2 sesje regularne z dyskusją, 2 sesje plakatowe 

Wykłady Szkoły LetniejWykłady Szkoły LetniejWykłady Szkoły LetniejWykłady Szkoły Letniej    / / / / Summer School lecturesSummer School lecturesSummer School lecturesSummer School lectures    

Jiri Vejrazka (Czechy): "Bubble dynamics, shape oscillations, surfactant effects"    
Adam Klimanek (Polska) „Hydrodynamics of fluidised beds”    
Tatiana Roisman (Niemcy): "Evaporation of thin films and droplets" 

Christophe Henry (Polska): "Colloidal particles: agglomeration and fouling"  

Marta Wacławczyk (Niemcy): "RANS modelling of turbulent two-phase flows" 

Tomasz Wacławczyk (Niemcy): "Interface tracking methods (VOF, LS, MCLS)" 

Michael Podowski (USA): “Recent advancements in the modeling and computations  
                                            of two-phase flow and boiling heat transfer” 

Zapisy dla doktorantów jednostek uczestniZapisy dla doktorantów jednostek uczestniZapisy dla doktorantów jednostek uczestniZapisy dla doktorantów jednostek uczestniczących w projekcieczących w projekcieczących w projekcieczących w projekcie    

Doktoranci WCh, WETI i WFTiMS PG oraz IMP PAN (tylko ŚSD) proszeni są o przesyłanie zgłoszeń 

na adres: interphd@pg.gda.pl wraz z kopią do ww15@imp.gda.pl do dnia 30 kwietnia 2015. 
Uczestnictwo doktorantów z lat I-IV, beneficjentów projektu InterPhD  z ww. wydziałów jest bezpłatnebezpłatnebezpłatnebezpłatne. 
Koszty udziału (wykłady, pobyt z wyżywieniem, itd.) pokrywane są z budżetu naszego projektu. 
Pozostali doktoranci spoza projektu nadsyłają zgłoszenie tylko na adres: ww15@imp.gda.pl; w tym 
wypadku opłata za udział w Szkole i Warsztatach wynosi 525252520 zł0 zł0 zł0 zł (zawiera 23% VAT). 


