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We wspóáczesnym Ğwiecie innowacje stanowią podstawĊ nowoczesnych strategii wzrostu
gospodarczego, rozwoju firm i ksztaátowania dobrobytu narodów. ChociaĪ pojĊcie innowacji jest
niejednorodne, to w najbardziej ogólnym ujĊciu moĪna je zdefiniowaü jako proces polegający na
przeksztaáceniu istniejących moĪliwoĞci w nowe idee i wprowadzenie ich do praktycznego zastosowania,
lub krócej - zastosowanie nowej wiedzy w procesie produkcji. Szczególnie istotna z punktu widzenia
gospodarki jest innowacja procesowa czyli technologiczna, która narzuca zmiany w stosowanych przez
przedsiĊbiorstwo metodach wytwarzania, urządzeniach, metodach i Ğwiadczonych usáugach. Jednak
skutecznoĞü innowacyjnoĞci procesowej zaleĪy od jakoĞci powiązaĔ z innymi podmiotami generującymi
wiedzĊ, w których sfera naukowa, badawczo-rozwojowa odgrywa zasadniczą rolĊ. Sprawny mechanizm
dystrybucji wiedzy dostarczonej przez te oĞrodki pozwoli na jej przetworzenie w wysokiej jakoĞci
produkty. Mając na wzglĊdzie skutecznoĞü tych mechanizmów zaprosiliĞmy PaĔstwa do udziaáu
w MiĊdzynarodowej Konferencji Innowacyjne Technologie Wytwarzania IMT’2013 organizowanej przez
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania (IOS) w Krakowie w ramach europejskiego projektu
miĊdzynarodowego „Development of a sintering centre and know-how exchange for non equilibrium
sintering methods of advanced ceramic composite materials” FP7-REGPOT-2012-2013-1 SINTERCER.
W ramach tego projektu mamy moĪliwoĞü podnoszenia kwalifikacji zespoáu naukowo-badawczego
zajmującego siĊ róĪnymi wyspecjalizowanymi technikami spiekania zaawansowanych ceramicznych
kompozytów, a dziĊki wspóápracy z europejskimi oĞrodkami badawczymi czáonkowie zespoáu zdobywają
wiedzĊ i umiejĊtnoĞci w zakresie najbardziej nowoczesnych technologii spiekania. ObecnoĞü na
konferencji znanych i cenionych w Ğwiecie pracowników naukowych stwarza moĪliwoĞü wymiany
doĞwiadczeĔ i prowadzenia rzeczowych dyskusji na tematy związane z paĔstwa dziaáalnoĞcią naukową.
W trakcie konferencji bĊdą prezentowane wyniki badaĔ dotyczące zarówno nowoczesnych materiaáów,
technologii ich otrzymywania, jak i pomiarów wáaĞciwoĞci fizycznych, mechanicznych i ich
modelowania wraz z uwzglĊdnieniem aplikacyjnego charakteru badaĔ. Potrzeby przemysáu
narzĊdziowego, zgáaszane przez jego przedstawicieli, znajdą równieĪ odzwierciedlenie w pracach
z zakresu obróbki wiórowej i Ğciernej. Prace dotyczące innowacyjnych, niekonwencjonalnych
i hybrydowych metod wytwarzania bĊdą motywacją do wspólnego dziaáania wielu oĞrodków
badawczych. Zastosowane techniki komputerowe wspomagające procesy i produkty bĊdą sáuĪyü
áatwiejszemu i bardziej ekonomicznemu wykonywaniu nowych zadaĔ produkcyjnych. Z zadowoleniem
odnotowujemy udziaá prac dotyczących badania wáaĞciwoĞci materiaáów nanostrukturalnych.
Zapraszając do lektury ksiąĪki mam nadziejĊ, Īe prezentowane w niej prace bĊdą inspiracją do
wymiany doĞwiadczeĔ miĊdzy przedstawicielami oĞrodków naukowych, stworzą forum do dyskusji na
temat dziaáaĔ na rzecz innowacyjnych procesów i produktów oraz pozwolą na opracowanie strategii
dziaáaĔ w tym kierunku.
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