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Opinia
na temat pracy habilitacyjnej Pani dr. inz. lreny SIELAMOWICZ

Analiza plynigcia material6w granulowanych w modelach silosow
oraz o Jej dorobku naukowym

Podstawa opracowania:

Pismo Pana Dyrektora Instytutu Podstawowych Problem6w Techniki z 2 listopada
2011 o powolaniu mnie przez Centralnq Komisjg do Spraw Stopni i TytuN6w na
recenzenta rozprawy habilitacyjnej i dorobku Pani dr. inz. lreny Sielamowicz oraz
przeslana dokumentaqa zawierajqca migdzy innymi: Wykaz Jej osiqgniq6 w pracy
naukowej, dydaktycznej wraz z reprezentatywnymi dla tego dorobku nadbitkami
publikacji, Uchwatq IPPT o minimalnych wymaganiach stawianym Komisjom Rady
Naukowej do wszczgcia przewodu habilitacyjnego, listy referencyjne i oSwiadczenia
wsp6lautor6w prac wchodz4cych w sklad zakresu pracy habilitacyjnej o zakresie ich
udzialu merytorycznego w tych pracach.

1. Tematyka rozprawy

Rozprawa habilitacyjna Pani dr. inz. lreny Sielamowicz pt.: Analiza plyniqcia
material6w granulowanych w modelach silos6w, jest zbiorem trzynastu prac
opublikowanych pzez Kandydatkq w latach 1998-2011. Cztery z nich to pozycje
indywidualne w mniej znaczqcych wydawnictwach (trzy w Zeszytach Naukowych
Politechniki Bialostockiej oraz jedna w Engineering Transactions), reszta
wspolautorska (wszystkie w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej: Chemical Eng.
Sci., Structural Multidisciplinary Optimisation, Arch. of Mech., Powder Tech.,
Biosystem Eng., Advance Powder Tech.).

Przedmiotem rozprawy jest cykl monotematyczny prac majqcych na celu opisanie
i eksperymentalne zbadanie zjawiska wyptywu material6w granulowanych
w modelach silos6w. Celowo66 zajqcia siq tq tematykq uzasadniana jest potrzebami
wznoszenia bezpiecznych obiektow magazynowania material6w ziarnistych, ktore to
obiekty (silosy) jak dotqd wykazujq znacznie wigksz4 awaryjnoSc niZ inne ustroje
budowlane. Mimo licznych prac dotyczqcych zar6wno problemu opr6zniania silosow



a w tym tworzenia siq zlokalizowanych stref poSlizg6w jak i modelowania zjawiska,
co daje r6wnieZ szanse na okre5lenie wielko6ci oddziatywafi na Sciany silosu jak
dotqd trudno jest wyja6nil przyczyny niektorych katastrof czy uszkodzeri silos6w.
W tych warunkach Autorka podjqta pr6bg modelowego zbadania wptywu zachowania
siq material6w granulowanych na konstrukcjg silosu w czasie procesow napelniania,
sk-tadowania i opr62niania. Pr6bowala te? zaproponowa6 nowe rozwiqzania
dotycz4ce opisu przeptywu mas granulat6w w silosie, zbada6, je eksperymentalnie
oraz aNeryfikowa6 lub zidentyfikowa6 parametry modelu numerycznego'

W prezentowanych do oceny pracach stanowiqcych tre56 .rozprawy Autorka
podjgNa dwa tematy: identyfikacjg zjawiska ptynigcia granulatu w silosie oraz
osratowanie warto6ci ci6niefi wywieranych na Sciany silosu. W prezentowanych
pracach przewijajq siq dwa zasadnicze w4tki: badania eksperymentalne ptynigcia
ziaren zb62 w modelach silos6w o Scianach r6wnolegtych wraz z pomiarem ci6niefi
na Scianach pionowych oraz kalibracja numerycznego modelu metody dyskretnych
efement6w na podstawie znanych rozwiqzafi mechaniki kontinuum. Opracowanie
modelu numerycznego dalo szanse na weryfikacjq ciSnienia na Sciany modelu
obliczonego i pomierzonego w eksperymencie, symulacjg pola prqdko6ci granulatu
i por6wnanie go z pomierzonym. Ciekawym w4tkiem prac jest r6wniez proba
empirycznego szacowania parametr6w ptynigcia otaz podanie kryteri6w ich
optymalizacji. Autorka, w procesie rozwiqzywania problemu naukowego, kt6ry jest
przedmiotem rozprawy, zasadniczo posluzyla sie dwoma narzqdziami. Do
przeprowadzenia eksperyment6w ulyla nieco zmodyfikowanq pzez siebie technikq
wizu,alizacji obrazu otrzymanego z pomiar6w DPIV (Digital Particle lmage
Velocimetry). W przeprowadzonych analizach numerycznych posluZyla sie
programem opartym na metodzie element6w dyskretnych (Discrete Element'Method1, 

opracowanym przez koleg6w z Wilna (R.Balevicius, R.Kacianauskas).
Wykorzystanie tego narzqdzia dalo w konsekwencji szansq na analizq przypadkow
silosow- o Scian-ach nier6wnoleglych, a wiqc zadan trudno weryfikowalnych
w warunkach eksperymentu laboratoryjnego.

Zestaw prac prezentowanych jako rozprawa habilitacyjna uzupelnia Autoreferat
zawierajEcy'obszerne streszczenie tych prac a takZe przeglqd literatury zwiqzanel
z podejmowanymi badaniami.

2. Ocena rozprawy

Ocenie podlega cykl prezentowanych publikacji w znacznei czq6ci
prezentowanych w renomowanych czasopismach z listy filadelfijskiej (9 prac

wspoNautorsklch - tqcznie 233 pkt z listy MNiSzW) a wigc prac, kt6re przeszty iu2
proces recenzowania. Cykt uzupetniajq4 prace samodzielne publikowane (lqcznie 12'pkt 

z listy MNiSzW) w czasopismach, z ktorych najwiqkszq renomq cieszq siq'Engineering 
Transactions. Zalqczone do wniosku Habilitantki O6wiadczenia

ws[olautorow ograniczajq sie do stwierdzenia o zakresie ich udzialu
w prezentowanych publikacjach, w niektorych przypadkach polegajqcym na
udbstqpnieniu 

-stanowiska 
badawczego czY wNasnego oprogramowania' W tym

sensie molna stwierdzi6, 2e udzia| Kandydatki w prezentowanych pracach

i rozwiqzaniu stawianych problem6w jest wiodqcy.



O rygi n al ne osiqg n igc i a Auto rki :

Do oryginalnych osiqgnig6 Autorki moZna zaliczy6':

- mo2liwo66 zarejestrowania zjawisk przeptywu granulatu
o pvezroczystych Scianach z zastosowaniem techniki DPIV

W
OF

modelach silosu
(Optical Flow) -

,,potoki optyczne" i zarejestrowania obraz6w ptynigcia ziaren (ilo6ciowe dane
dotycz4ce pola prgdko6ci ziaren, nieciqgto6ci pola, linie prqdu czy lokalizacje stref
Scinania, ustalenie granic pomigdzy ptynqcym materialem strefq zastoju),
- ilo$ciowe okre6lenie w eksperymencie z technik4 DPIV przeptyw6w o charakterze
symetrycznym i niesymetrycznym izestawienie ich z opisem empirycznym,
- weryfikacja modelu kinematycznego stosowanego powszechnie w analizie ptynigcia
materiat6w g ranulowanych w silosach,
- zastosowanie metody element6w dyskretnych DEM do symulacji proces6w
plynigcia granulat6w w modelach o r6znym ksztalcie i por6wnanie wynik6w symulacji
z danymi eksperymentalnymi (mozliwo66 identyfikacji parametr6w modeli
numerycznych),
- weryfikacja metod obliczania wydatku vvyplywu w wynikami eksperymentow,
- propozycja zmodyfikowanej, uproszczonej metody analitycznego obliczania ci5niefi
na Scianq modelu w procesach napetniania i oprozniania, co mohe mie6 swoje
zastosowanie w inZynierskim projektowaniu silos6w.

Pytania do Autorki:

Przedstawiany cykl prac koncentruje siq praktycznie wylqcznie na badaniach
modelowych. Jest to zrozumiale chodby z tego wzglgdu, 2e mozliwoSd
przeprowadzenia badan na obiekcie rzeczywistym stanowi podstawowq
trudnofi6. Motywacja podjqcia prac, wynikajqca m.in. z ponad przeciqtnej
awaryjno6ci silos6w wymaga jednak podania receptur dla Swiata projektant6w.
Mozna wigc zapyta6, jakie propozycje poprawek w aktualnych przepisach
projektowania silos6w nasuwajE sig po przedstawionym opracowaniu.

Zdecydowana wigkszo66 praktycznych zastosowan zwiqzana jest z silosami
o ksztattach r6znych od modeli wykorzystywanych w pracy. Wydaje siq, 2e
zastosowana metoda badawcza DPIV mogla siQ dobrze sprawdzid dla
ksztatt6w modeli o Scianach r6wnolegtych. Dla innych przypadk6w 6cian
zbieZnych silos6w nie bgdzie mogla by6 tatwo zastosowana. Czy otrzymane
wyniki i zidentyfikowane parametry dajq podstawg by sqdzi6 iZ w obliczeniach
numerycznych moZna poprawnie oszacowa6 najwazniejsze elementy
niezbgdne do zaprojektowania silos6w?

3. Ocena pozostalego dorobku Kandydatki

Habilitantka posumowaNa swojq dzialalnoS6 naukowq do doktoratu obronq
rozprawy opublikowanej w 1991 roku na temat ,,Analizy drgan plyty kolowei na
podtoZu jednostronnym przy u2yciu metody elementow czasopzestrzennych", kt6rej
promotoiem byl pan prof. Zbigniew Kqczkowski (recenzenci: prof. Marek Witkowski -

Politechnika Warszawska i prof. RoScistaw Trybitlo - Politechnika Biatostocka).
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Po doktoracie, opr6cz prac stanowiqcych podstawe przewodu habilitacyjnego,
Kandydatka opublikowala 7 prac (wsp6lautorskie Nqcznie 89 pkt. z listy MNiSzW),
3 prace w monografiach zwartych - materialach z kongres6w Swiatowych. Te prace
r6wniez dotycz4 tematyki zwiqzanej z przewodem habilitacyjnym. Ponadto w latach
1998-2006 Habilitantka przedstawila 8 samodzielnych prac o charakterze
eksperckim/inzynierskim. W okresie po doktoracie Pani Sielamowicz uczestniczyla
w osiemnastu konferencjach naukowych, glownie miqdzynarodowych, wygNaszajqc
na nich referaty. W materialach tych i innych konferencji zamieszczono 38 prac
z autorstwem lub wspolautorstwem Habilitantki.

Prace Habilitantki zauwa2one sq w zestawieniach Web of Science (13 pozycji)
cytowane lqcznie 44 razy. W zestawienia Publish or Perish wymienione sq 34
pozycje z udziaNem Kandydatki cytowane 75 razy, indeks h=6.

Habilitantka prowadzi bardzo aktywn4 dzialalno66 inzynierskq. Ma uprawnienia
projektowe i dziala jako ekspert w dziedzinie budownictwo. ZostaNa powolana na
eksperta PARP, eksperta w 7PR (Research Executive Area), eksperta ds. oceny
projektow inwestycyjnych w Wojew6dztwie Dolno$;lqskim. Dziala w Komitecie Nauki
PZTB. Zostala r6wnieZ powotana na eksperta przez Ministra Rozwoju Regionalnego.
Bogata dziatalno5c inZynierska i do6wiadczenie Habilitantki w problematyce
zwiqzanej z projektowaniem silos6w objawia sig r6wnieZ w prowadzeniu pzez Niq od
kilku lat firmy ,,Systemy si/osour kompozytowych ORCHIDEA".

Prace Habilitantki przedstawiajq wartoS6 poznawczqr. t-qczq w sobie dwa
dopelniajqce sie kierunki badafi eksperymentalnych i symulacji
komputerowych. Prezentowane wyniki stanowiq wa2ny krok w rozwoiu
i porz4dkowaniu wiedzy na temat zlo2onych problem6w wystqpuiEcych
w projektowaniu, budowie i eksploatacji silos6w.

UwaZam, 2e prezentowany dorobek naukowy moZe stanowi6 formalnq podstawg
do dopuszczenia Pani dr. lreny Sielamowiczdo kolokwium habilitacyjnego.

4. Wniosek kofcowy

BiorEc pod uwagq pozytywny obraz dziatalnoSci naukowej Pani dr inz. lreny
Sielamowicz, jej determinacje w rozwiqzywaniu problem6w zwiqzanych z opisem
zjawisk i projektowaniem silos6w objawiajqcq siq pofqczeniem badan laboratoryjnych
z numerycznymi symulacjami stwierdzam, ze Habilitantka speNnia wymagania
ustawowe i formalne w tym r6wnie2 opisane w Uchwale Rady Naukowej IPPT
w zakresie nadawania stopni naukowych.

Wnoszg wigc o przyjgcie rozprawy habilitacyinej i dopuszczenie Pani dr. in2.
lreny Sielamowicz do kolokwium habilitacyinego.
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