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Prof. Jan W. Pilarczyk                                                                  Zakopane, 7 marca 2013 r. 

 

Profesor Paul Van Houtte laureatem Nagrody im. prof. Mariana 
Schneidera  w  2013 roku 

 

V Międzynarodowa Konferencja Ciągarska, 7-9 marca 2013, Zakopane 
 
Laudacja 
 
Panie i Panowie 
 
 Z wielką przyjemnością chciałbym w swoim wystąpieniu przedstawić do wyróżnienia 
Nagrodą im. prof. Mariana Schneidera Profesora Paula Van Houtte z belgijskiego 
Katolickiego Uniwersytetu w Leuven. Już na wstępie warto podkreślić, że Profesor Van 
Houtte podczas Wire Expo 2012 w Dallas został wyróżniony najwyższą nagrodą Wire 
Association International - Mordica Memorial Award w uznaniu za jego wybitny wkład w 
rozwój przemysłu ciągarskiego. 
 

 
Prof. dr hab. inż. Paul Van Houtte 

 
 
 Profesor Paul Van Houtte urodził się 23 lutego 1948 r. w Wilrijk (Antwerpia, Beligia). 
W latach 1965-1970 studiował w Katolickim Uniwersytecie w Leuven, uzyskując tytuł 
magistra inżyniera, a w roku 1975 uzyskał stopień naukowy doktora na Wydziale Metalurgii 
i Inżynierii Materiałowej tegoż Uniwersytetu. Promotorem pracy był Profesor Etienne 
Aernoudt. 
 
 Od początku swojej kariery naukowej Profesor Paul Van Houtte związany był z 
Katolickim Uniwersytetem w Leuven,  a konkretnie z Wydziałem Metalurgii i Inżynierii 
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Materiałowej. W latach 1972-1975 był uczestnikiem studiów doktoranckich, od roku 1975 
tymczasowym pracownikiem naukowym uczelni, natomiast już w 1977 roku objął stałe 
stanowisko asystenta. W 1988 roku Kandydat uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, 
natomiast w 1995 r. otrzymał pełną nominację profesorską. W latach 1996-2004 był 
dziekanem Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, a także członkiem Komisji 
Oceniającej Kadrę naukową na szczeblu uniwersytetu. Od roku 2007 jest przewodniczącym 
Naukowej Komisji ds.Integracji  w  Katolickim Uniwersytecie w Leuven. 
 
 Poza macierzystym Uniwersytetem Profesor P. Van Houtte pełnił również szereg 
ważnych funkcji w innych instytucjach. Najważniejsze z nich to m.in.: członkostwo w 
Belgijskiej Królewskiej Akademii Nauk, Literatury i Sztuki, członkostwo w Radzie 
Naukowej Instytutu Badań Stali "Max Planck” w Düsseldorfie (1999 -2007), członkostwo we 
Flandryjskim Komitecie Ekspertów Funduszu Badań Naukowych w dziedzinie 
Materiałoznawstwa i Chemii Stosowanej (1997-2003), a także członkostwo w Radzie 
Naukowej firmy Arcelor-Mittal (2003-2007). Ponadto Kandydat od roku 2008 jest 
przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego prestiżowej, organizowanej co trzy lata 
Międzynarodowej Konferencji ICOTOM. 
 
 Profesor P. Van Houtte jest członkiem wielu renomowanych stowarzyszeń, takich 
jak:DGM(Deutsche Gesellschaft für Materialkunde), ASM (American Society for Metals), 
TMS (The Metals, Materials and Mining Society, USA), MRS (The Materials Research 
Society, USA), Instytut Żelaza i Stali(Japonia),Instytut Materiałów (London), Instytut Fizyki 
(Londyn). 
 
Profesor P. Van Houtte był również przewodniczącym następujących konferencji naukowych:  

• „Mikrostruktura i projektowanie własności materiałów w procesach odkształcenia”  
 Leuven (październik 2003). Podczas konferencji oficjalnie pożegnano odchodzącego 
na emeryturę Profesora Etienne Aernoudt. 

• XIV Mi ędzynarodowa Konferencja ICOTOM w Leuven (lipiec 2005). Te prestiżowe 
konferencje organizowane są cyklicznie co trzy lata w Europie, Azji i Ameryce 
Północnej. 

• Międzynarodowe Sympozjum pt.„Od mikrostruktury do plastycznych odkształceń 
materiałów jedno-i wielofazowych” Liège (październik 2006). 

 
Profesor P. Van Houtteza zasługi dla nauki został wyróżniony wieloma nagrodami. Wśród 
nich można wymienić m.in.:  

• Bekaert Prize (1992) – wyróżnienie przyznawane przez Belgijską Fundację Nauki 
Narodowej oraz firmę Bekaert w uznaniu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie 
metalurgii,  

• The Francqui-Chair (1995-1996) – wyróżnienie przyznawane przez Uniwersytet w 
Liège (Belgia) i Fundację Francqui,  

• Tytuł Doktora Honorowego Uniwersytetu w Metz (1998),  
• Leeuw-Damry-Bourlart Prize (2000) – nagroda przyznawana co pięć lat przez Flemish 

National Science Foundation (FWO) w obecności Jego Wysokości króla AlbertaII, 
• Członkostwo w Kolegium Uniwersyteckiego Instytutu Fizyki w Lodynie (2004). 

 
 Profesor P. Van Houtte został zaproszony do współpracy w charakterze wizytującego 
konsultanta naukowego przez wiele znanych ośrodków naukowych, takich jak: Laboratoire de 
Metallurgie Structurale na Uniwersytecie w Metz (Francja, 1980), Department of Materials 
Science, School of Engineering na Universytecie w San Sebastian (Hiszpania 1986), 
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Department of Metallurgy and Materials Engineering, Faculty of Engineering na 
Uniwersytecie Queen's w Kingston (Kanada, 1988), Domestic Francqui-Chair at the 
Université de Liège (1995), he Domestic Francqui-Chair for 2006-2007 at the Universiteit van 
Gent, Belgium, awarded by the Francqui-foundation. 
 
 Profesor P. Van Houtte jest autorem i współautorem ponad 200 prac w renomowanych 
czasopismach naukowych wydawanych w kraju i zagranicą oraz ponad190artykułów 
opublikowanych w materiałach międzynarodowych konferencji naukowych. Był promotorem 
i promotorem pomocniczym 8 prac doktorskich. Jest również współautorem 12 książek, a 
także cały czas bierze czynny udział w pracach badawczych na potrzeby przemysłu. 
 
 Działalność badawcza Profesora P. Van Houtte skupia się głównie na: badaniu 
właściwości mechanicznych materiałów polikrystalicznych (umocnienie, anizotropia), 
matematycznych metodach analizy tekstury (w tym obliczenia funkcji dystrybucji orientacji 
krystalitów), obliczaniu właściwości fizycznych materiałów steksturowanych, 
wielopoziomowym modelowaniu plastyczności polikryształów, przewidywaniu tekstur 
odkształcenia i substruktur dyslokacyjnych, obliczaniu naprężeń uplastyczniających z 
wyznaczonych tekstur, modelowaniu metodami elementów skończonych procesów przeróbki 
plastycznej na zimno i gorąco materiałów anizotropowych (metale i materiały kompozytowe), 
badaniu anizotropii plastycznej i magnetycznej blach i innych materiałów inżynierskich, 
badaniu wpływu obróbki termomechanicznej na rozwój mikrostruktury i tekstury w stali i 
stopach aluminium, badaniu naprężeń własnych materiałów promieniami rentgenowskimi 
(analiza wpływu tekstury i naprężeń w cienkich warstwach), badaniu rekrystalizacji w stalach 
i stopach aluminium. 
 
 Profesor P. Van Houtte kontynuował współpracę z korporacją Bekaert, a także z 
profesorami Etienne Aernoudt, Javierem Gill-Sevillano i Ignacem Lefever, pracując nad 
zagadnieniami rozwarstwiania kordu stalowego. Wyniki badań zostały zaprezentowane w 
prestiżowym magazynie Wire Journal: „Modelowanie rozwarstwienia drutu stalowego o 
wysokiej wytrzymałości" (listopad 1998, strony 90-95). Połączenie przyczyn występowania 
rozwarstwienia w drutach stalowych z tzw. cykliczną teksturą ferrytu jest jego ważnym 
osiągnięciem, które umożliwia modyfikacje warunków procesów ciągnienia eliminujących 
pęknięcia drutów na kord. 
 
 Profesor P. Van Houtte jako pierwszy opracował model do przewidywania tekstur w 
procesach plastycznego odkształcenia w oparciu o teorię Taylora, który może być 
zastosowany do dowolnego procesu deformacji. Od roku 1977 intensywnie współpracował z 
liderami w dziedzinie ilościowej analizy tekstur, profesorami: H.J.Bunge (TUClausthal) oraz 
C.Eslingiem, F. Wagneremi M.Humbertem (University of Metz). Oprogramowanie stworzone 
przez Profesora P. Van Houtte do przekształcania wyznaczonych figur biegunowych w 
ilościowe trójwymiarowe funkcje rozkładu orientacji (ODF)jest obecnie wykorzystywane 
przez wiele firm i uniwersytetów na całym świecie do analizy procesów ciągnienia i 
głębokiego tłoczenia metali i stopów.  
 
 Zmierzając ku końcowi mojego przemówienia, chciałbym podkreślić również 
współpracę Profesora P. Van Houtte z Politechniką Częstochowską, zwłaszcza z Wydziałem 
Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (obecnie Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i 
Fizyki Stosowanej). Początek naszych osobistych relacji miał miejsce w roku 1989 w Leuven, 
gdzie miałem możliwość zapoznania się z nowoczesnymi urządzeniami i metodami pomiaru 
tekstury. Doświadczenie to było niezwykle pomocne w pisaniu przeze mnie pracy 
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habilitacyjnej. Efektem współpracy z profesorami P. Van Houttei E. Aernoundt były 
opublikowane artykuły naukowe: “Effect of hydrodynamic and roller die drawing on the 
texture of high carbon steel wires” (J.W. Pilarczyk, P. Van Houtte and E. Aernoudt, Mat. Sci. 
Enging. A 197 1995, str. 97-101) oraz "FEM aided study on hydrostatic stress in drawing of 
high carbon steel wires" (S. He, P. Van Houtte, J.W. Pilarczyk and J. Markowski, Wire 
Journal International 40, 5 May 2007, str. 57-61). W roku 2004 Profesor P. Van Houtte 
odwiedził naszą uczelnię. Podczas wizyty w seminarium przeznaczonym dla doktorantów 
Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej wygłosił wykład na temat 
metody pomiarów tekstury ODF, a także przekazał bezpłatnie swoje oprogramowanie ODF 
dla pracowni pomiarów rentgenowskich. W 2005 roku podczas Międzynarodowej 
Konferencji Ciągarskiej organizowanej przez Polski Oddział Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Ciągarskiego i Instytut Przeróbki Plastycznej Politechniki Częstochowskiej 
Profesor P. Van Houtte przedstawił swój referat, a także przewodniczył sesji konferencji. 
Jesteśmy również wdzięczni za obecność Profesora w Komitecie Honorowym Konferencji 
oraz za zgodę na zaprezentowanie jego wykładu Mordica w materiałach seminaryjnych 
(Zakopane 2012). 
 
 Profesor P. Van Houtte jest człowiekiem, który chętnie dzieli się swoją  wiedzą z 
młodszymi współpracownikami. Przekonali się o tym także polscy studenci, przebywający w 
Leuven w ramach wymian Socrates –Erasmus, którzy zajmowali się aspektami ciągnienia 
drutów stalowych. Profesor P. Van Houtte posiada niezwykłą zdolność odkrywania 
utalentowanych ludzi, których nieustannie motywuje do ciągłego rozwoju, przyczyniając się 
do osiągnięcia przez nich wysokiej pozycji naukowej. Jednym z podopiecznych profesora był 
absolwent Politechniki Częstochowskiej Artur Walentek, który pod Jego bacznym okiem w 
grudniu 2007 roku obronił pracę doktorską pt. „Ilościowe charakterystyki mikrostruktury 
materiałów dwufazowych -przypadek perlitu”. 
 
 Podczas pracy na Uniwersytecie w Leuven Profesor intensywnie współpracował z 
zakładami przemysłowymi i laboratoriami badawczymi, wśród których można wymienić 
m.in.: Sidal (Belgia), Hoogovens Aluminium (Holandia), Corus, Arcelor-Mittal, 
OCAS(Belgia),Arcelor Research (Francja), NV Bekaert (Belgia), TATA-CORUS (Indie), 
ALCAN (Kanada, Francja), Hydro aluminium (Norwegia),Nippon Steel (Japonia), Renault 
(Francja), BMW  (Niemcy). Dzięki wspólnym projektom badawczym Profesor P. Van Houtte 
współpracował z wieloma uczelniami m.in.: Uniwestytet w Gandawie , Uniwestytet Limburg 
(Belgia), Uniwersytet Paul Verlaine, Ecole des Mines de St. Etienne; Mines ParisTech, 
Sophia Antipolis (Francja), Uniwersytet Techniczny w Delft (Holandia), Uniwersytet 
w Manchesterze, Uniwersytet w Birmingham (Wielka Brytania), Politechnika w Aachen, 
Uniwersytet Technologiczny Clausthal (Niemcy), Uniwersytet Nauk i Technologii w 
Trondheim (Norwegia), Uniwersytet Techniczny w San Sebastian (Hiszpania), Uniwersytet 
Queen's w Kingston (Kanada). 
 
 Profesor Paul Van Houtte posiada niekwestionowane osiągnięcia w zakresie przeróbki 
plastycznej metali i inżynierii materiałowej, jest również twórcą szkoły naukowej cieszącej 
się uznaniem tak w kraju jaki za granicą. Podsumowując wszystkie dokonania Profesora  Van 
Houtte z Katolickiego Uniwersytetu w Leuven, stwierdzam jednoznacznie, że jest On godnym 
Kandydatem do wyróżnienia Go Nagrodą im. prof. Mariana Schneidera przyznawaną przez  
Międzynarodowe Stowarzyszenie Ciągarskie – Poland Chapter Wire Association 
International. 
 
 


