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VII Seminarium „Zastosowania Nadprzewodników ZN-7” oraz towarzyszące mu Warsztaty 
Naukowe organizowane przez Centrum Doskonałości ASPPECT wraz z Oddziałem Lubelskim PTETiS i IV 
Wydziałem Nauk Technicznych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego odbyły się w dniach 1-3 czerwca 
2006 r. Coroczne, odbywające się od 1999 r., spotkanie specjalistów krajowych i zagranicznych z dziedziny 
zastosowań technologii nadprzewodnikowych odbyło się, podobnie jak w ubiegłym roku, w Domu 
Dziennikarza w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Nowością tegorocznych warsztatów naukowych była 
wycieczka do laboratoriów znajdujących się w nowo otwartym budynku Centrum Doskonałości ASPPECT, 
gdzie odbyły się pokazy technologii nadprzewodnikowych i pierwsza sesja wykładów warsztatowych. 

W pracach Komitetu Organizacyjnego brali udział: prof. Tadeusz Janowski (przewodniczący), dr inż. 
Paweł Surdacki, dr hab. inż. Sławomir Kozak, mgr inż. Beata Kondratowicz-Kucewicz i mgr Renata Gałat. 

Tradycją ostatnich czterech seminariów, które organizuje CD ASPPECT, stał się udział naukowców z 
Wielkiej Brytanii: Bartłomieja Głowackiego (University of Cambridge), Gordona Donaldsona (University of 
Strathclyde, Glasgow) i Jana Sykulskiego (University of Southampton), którzy zaprezentowali wyniki badań 
reprezentowanych przez nich czołowych ośrodków w dziedzinie urządzeń nadprzewodnikowych zastosowań. 
W skład Komitetu Naukowego weszli profesorowie: Tadeusz Janowski (Politechnika Lubelska), Antoni 
Cieśla (AGH, Kraków), Bennie Ten Haken (Delft Univ. of Technology, Holandia), Jan Leszczyński 
(Politechnika Łódzka), Michał Lisowski (Politechnika Wrocławska), Bolesław Mazurek (Instytut 
Elektrotechniki i Politechnika Wrocławska), Risto Mikkonen (Tampere University of Technology, Finlandia), 
Andrzej Morawski (Instytut Wysokich Ciśnień PAN „Unipress”), Andrzej Siemko (CERN, Geneva), Jacek 
Sosnowski (Instytut Elektrotechniki, Warszawa), Henryka D. Stryczewska (Politechnika Lubelska), Bronisław 
Susła (Politechnika Poznańska), Andrzej Wac-Włodarczyk (Politechnika Lubelska), Kazimierz Zakrzewski 
(Politechnika Łódzka) i Andrzej Zaleski (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych, Wrocław). W 
tegorocznym spotkaniu naukowym do grona tego dołączyli także prof. Ryszard Pałka (Politechnika 
Szczecińska) i prof. Marian Ciszek (INTiBS, Wrocław) oraz wymienieni wyżej trzej profesorowie z Wielkiej 
Brytanii. 

W sesjach seminarium i warsztatów referaty wygłosili naukowcy z Politechniki Szczecińskiej, 
Łódzkiej, Poznańskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Akademii Morskiej w Szczecinie, 
Instytutu Elektrotechniki w Warszawie, Instytutu Wysokich Ciśnień PAN „Unipress” w Warszawie, Instytutu 
Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych we Wrocławiu, a także pracownicy Instytutu Podstaw 
Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Lubelskiej oraz Pracowni Technologii Nadprzewodnikowych 
IEl w Lublinie.  

Podczas trzech sesji seminarium, w którym wzięło udział 38 osób, zaprezentowano 15 referatów 
naukowych (w tym 2 przedstawione przez key-speakerów). Sesja pierwsza dotyczyła m.in. zagadnień 
zastosowania nadprzewodników monolitycznych (kształtek) i przewodów nadprzewodnikowych w 
podziemnych energetycznych liniach przesyłowych, lewitacji magnetycznej (magnesy trwałe, pociągi 



lewitujące, łożyskowanie maszyn elektrycznych), ekranowania pola magnetycznego. W sesji drugiej 
zaprezentowano osiągnięcia związane z zastosowaniem nadprzewodników wysokotemperaturowych w 
transformatorach i generatorach synchronicznych, w napędach magnetohydronamicznych statków, wyniki 
badań wpływu odkształceń mechanicznych na straty energetyczne, zastosowania metrologiczne zjawiska 
Josephsona oraz zagadnienia kwantyzacji konduktancji w magnetycznych nanorurkach. Trzecia sesja w 
całości poświęcona była właściwościom, technologii wytwarzania i możliwościom zastosowań niedawno 
odkrytego i obiecującego nadprzewodnika - dwuborku magnezu. Zaprezentowano autorskie metody 
wytwarzania tego związku chemicznego oraz polepszania jego prądu krytycznego poprzez domieszkowanie 
węglikiem krzemu.  

W trzech sesjach warsztatów naukowych wzięły udział 53 osoby, w tym 15 doktorantów, dyplomantów 
i studentów z koła naukowego. Przedstawiono łącznie 13 wykładów i referatów. W pierwszej części 
warsztatów uczestnicy wysłuchali czterech wykładów, dotyczących postępów zastosowań technologii i 
urządzeń nadprzewodnikowych w energetyce, badań nadprzewodników wysokotemperaturowych 
prowadzonych w Japonii, wpływu pól magnetycznych na organizmy żywe oraz zastosowań 
nadprzewodnikowych interferometrów kwantowych w nieinwazyjnych badaniach konstrukcji i wczesnym 
wykrywaniu chorób. W drugiej sesji warsztatów wystąpili pracownicy Centrum Doskonałości ASPPECT, 
prezentując badania i modelowanie elementów z nadprzewodników wysokotemperaturowych występujących 
m.in. w nadprzewodnikowych ogranicznikach prądu zwarcia. Trzecią sesję w całości wypełniły referaty 
doktorantów i dyplomantów CD ASPPECT, dotyczące m.in. badań nadprzewodnikowych ograniczników 
prądu i elementów wchodzących w ich skład, materiałów nadprzewodnikowych do zastosowań 
silnoprądowych, analizy stabilności cewek nadprzewodnikowych i układów przekształtnikowych 
nadprzewodnikowych zasobników energii. 

W ramach imprez towarzyszących uczestnicy zwiedzili najciekawsze miejsca Kazimierza Dolnego: 
rynek, ruiny zamku i basztę oraz Górę Trzech Krzyży. Nieodłącznym punktem programu były również: 
kolacja koleżeńska oraz piknik przy ognisku, które umożliwiły zacieśnienie nieformalnych kontaktów 
naukowych pomiędzy uczestnikami seminarium i warsztatów. Największą atrakcją była jednak wycieczka do 
Pałacu – Muzeum w Kozłówce, gdzie uczestnicy podziwiali świetnie zachowaną i bogato wyposażoną 
rezydencję rodu Zamoyskich oraz zmuszające do historycznych refleksji Muzeum Socrealizmu.  

Podczas seminarium odbyło się spotkanie organizacyjne przedstawicieli 9 krajowych ośrodków 
naukowych, deklarujących wolę udziału w niedawno powołanej podsieci „Technologie nadprzewodnikowe – 
SUPTECH”, która będzie działać w ramach sieci centrów doskonałości „Zrównoważone systemy 
energetyczne - ENERGY FUTURE”. Koordynatorem podsieci został prof. Tadeusz Janowski – dyrektor CD 
ASPPECT, a jej sekretarzem – dr inż. Paweł Surdacki. 

Uczestnicy seminarium i warsztatów naukowych otrzymali w ramach materiałów konferencyjnych 
zbiór 17 pełnych tekstów referatów z poprzedniego VI Seminarium i Warsztatów Naukowych „ZN-6”, które 
odbyło się w czerwcu 2005 r. oraz zbiór streszczeń 31 referatów i wykładów wygłoszonych na obecnym 
spotkaniu. Pełne wersje przedstawionych prac ukażą się w przygotowywanych do druku materiałach 
pokonferencyjnych, zaś wybrane przez Komitet Naukowy prace zostaną skierowane do publikacji w 
„Przeglądzie Elektrotechnicznym”.  
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Fot. 1. Wykładowcy i uczestnicy Warsztatów Naukowych ZN-7 

 
 
 



 

 
Fot. 2. Na sali obrad ZN-7 -  w pierwszym rzędzie: prof. 

prof. H.D. Stryczewska, J.K. Sykulski,  
T. Janowski, B.A. Głowacki 

 
Fot. 3. Referat wygłasza prof. J.K. Sykulski (Southampton, 

UK) 

 
Fot. 4. Pokazy technologii nadprzewodnikowych w 

Centrum Doskonałości ASPPECT 
 

Fot. 5. Uczestnicy wycieczki na Górę Trzech Krzyży 
 

 
 


