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Osi4gniqciabadawcze zawartew przedkladanychpublikacjach:
1. ZASTOSOWANIE TECHNIKI DPIV (Digital particle image velocimetry)do
rejestracji obraz6w ptynigcia ziaren w modelach silos6w z zasypemi wyptywem
symetrycznymoraz niesymetrycznym.Badania wykonano w modelach o Scianach
pionowychi w modelu zbiehnym.W modeluo Scianach
pionowychrozpoznano
ptynigcie
- symetrycznyzasypi wypfyw jak r6wnie2piziplywy
ziarenw przeplywiesymetrycznym
niesymetryczneo zmiennym poloZeniu miejsca zasypu jak i otworu wylotowego.
Wynikami takich rejestracjibyty pola prgdkoSci,linie pr4dujak r6wniez zarejestrowane
stre$' Scinaniaw modelu zbiehnym,polozeniegranicypomigdzyplyn4cymmaterialema
materialemzgromadzonym
w strefiezastojuw obu modelach.W badaniachwykorzystano
ziarnaamarantusa,
siemienialnianegooraz gryki o naturalnychzanieczyszczeniach,
takie
jak jest pr4.wozone do silos6w czy do magazyn6wzboaowychbezpoSrednio
z pola.
Naturalne zanieczyszczenia
powodowaly uzyskanie rzecrywistychobraz6w ptyniEcia
ziareniakr6wnie2zarejestrowano
ciekawezabwzeniawstrumieniuptyn4cegoziama.
OpisaneWzej badaniazawartow nastgpuj4cych
publikacjach:
a) sielamowiczL, cyfrowa technikaoptycznaDpIV w pomiarachprzeptywuziaren
amarantusa
w plaskimmodelusilosu,ZeszytyNaukowePolitechnikiBialostockiei.
Budownictw
o, Z. 25,277-287,2004,2 pkt (listaMNiSzW).
b) sielamowicz L, Btor4ski s,, Kowalewski r.A., optical techniqueDpIV in
measurmentsof granulat material flows, Part I of 3 - plane hoppers,Chemical
Engineering
Science,
Elsevier,60,2,589-598,
2005,32pkt (listaMNiSzW).
c) SielamowiczL, Experimentalanalysisof granular material flows using the
techniqueDigital ParticleImagevelocimetry,EngineeringTransactions,
53, z, i_9s227,2005,6pkt (listaMNiSzW).
d) Sielamowiczf., KowalewskiT. A., Blor|ski 5., Digital particleimagevelocimetry
(DPIV) techniquein measurements
of granularmaterialflows, pat2 of 3-converging
hoppers,chemical EngineeringScience 61, 5307-5317,)00e, s2 ptt (tista
MNiSzW). MNiSzW).

Publikacja a) - pokazuje mozliwoSci zastosowania optycznej techniki cyfrowej
(Anemometrii obrazowej) zastosowanejdo pomiar6w przeplywu materialu ziarnistego
w plaskim modelu silosu. Przezroczyste $ciany modelu umoZliwily obserwacjg
procesu ptynigcia oraz rejestracjg plyn4cych ziarcn. Na podstawie zarejestrowanych
obraz6w wykonano rczkJadyprqdkoSciplynqcego materialu orazpola wektorowe. W
pracy pokazano i opisano fary ptyniEcia ziaren i zaburzeniawystgpujqce w czasie
plyniEcia.
Publikacja b) prezentuje wyniki eksperymentalnerejestracji obraz6w plynigcia
technik4 DPIV proces6w ptynigcia tzech material6w ziarnistych: amarantusa,
siemienia lnianego i gryki. Dzigki zastosowanejtechnice przeanalizowanoewolucjg
stre$' plynigcia tych material6w, pola prEdkoSci, zakres ksztahuj4cych siE stref
zastoju w plyn4cym materiale. Okre6lono zmiennoS6:wysoko6ci i szerokoScistreff
zastoju, prgdkosci na wybranych poziomach w modelu oraz ewolucjE plyn4cego
materialu w strefie o najwyLszej prgdko6ci w funkcji czasu. Zdefiniowano
"streamlines" tory pojedynczych cz4steczek. Otr4rmane wyniki om6wiono w
por6wnaniu z wynikami prezentowanymi przez Watersa i Dreschera (2000).
Stwierdzono,2e od poziomu h:10 cm prgdkosci w modelu s4 jednakowe. w pracy
podano charakterystyki badanychmaterial6w ziarnistych.
Publikacja c) prezentuje wyniki badart eksperymentalnych - rejestracjq obraz6w
plyniEcia ziaren amarantusaw plaskim modelu zbiehnym wykonane technik4 DPIV.
Technika DPIV umoZliwila iloSciow4 analizg przeplywu materialu w modelu i
rczpoznanie sposobuptynigcia materialu. W pracy pokazano ewolucjg pola prEdko$ci,
nieci4glosci przeptywu, rozklady prgdkosci, stre$ scinania pojawiaj4ce sig pomiEdzy
stref4 zastoju a plynqcym materialem.
Publikacja d) jest syntezq zastosowania techniki DPIV do rejestracji plynigcia
material6w ziarnistych w modelach plaskich i zbiehnych. Pokazuje zarejestrowane
przeptyr,vysymetryczne i niesymetryczne.Podano zarejestrowaner62nice w sposobie
ptynigcia ziaren w tych przeptyvvach. zamieszczono w pracy obrazy plynqcego
materiatu w plaskim modelu zbiehnym z widocznym rozkladem wektor6w w strefie
ptynigcia. Zaobserwowano inny niz radialny przeplyw - do tej pory zakladano
radialne ptynigcie cz4stek w modelach zbiehnych. Technika DPIV umo2liwila
tozpoznanie rzeczywistego ptynigcia w strefie o najwigkszej prgdkoSci. Czqstki
przemieszczaj4sig pionowo w d6l a nie radialnie. Mozna bylo zaobserwowa6radialny
przeplyrv w g6rnej czgSciplyn4cego materialu - w strefie splywaj4cego materialu do
,,kanalu" ptynigcia. Podano w pracy wyniki pomiar6w wydatku wypVwu - jednego z
najwaZniejszych parumetr6w. WartoSi wydatku wyptywu jest jednakowa w czasie
plyniEcia, material w pierwszej fazie plynigcia rczluLnial sip a nastgpnie uzyskal
stabiln4 wartoSdwydatku.
- zastosowanie techniki DPIV w procesach rejestracji plyn4cych
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material6w dalo moZliwofil rozpoznania sposobu plynigcia i zdefiniowania zjawisk
wystgpuj4cych w czasie ptyniEcia a majQcych wptyw na wartosci cisnieri
wywieranych na ScianE silosu a przez to uzyskane wartoSci (prgdkoSci, wydatek
wyplywu, wielkoSci stref zastoju, wielko56 obszaru ptynigcia) s4 waznym elementem
dla projektant6w konstrukcji silos6w.
2. APLTKACJA METODY NUMERYCZNEJ DEM - Discrete Element Method
(metoda element6w dyskretnych) do analizy symulacji proces6w ptynigcia material6w
granulowanych w modelach silos6w. Por6wnano wartoSci ciSnieri pomierzonych
eksperymentalnie na Scianki modelu o Scianach pionowych z wartodciami symulacji
numerycznej DEM. Uzyskano dobr4 zbie2no36wynik6w eksperymentalnychz wynikami

symulacji. Wykonano r6wniez por6wnanie uzyskanych wartoSci ciSnieri z analizy
numerycznejDEM i.pomiar6w eksperymentalnych
z rozwiqzaniemzalecanymprzez
Eurokod 1 i wynikami analizyciSnieriwedlugJansena.Wykonanepor6wnaniewartogci
ciSnieripokazalo,ZewartoScirzecryvviste
pomierzonew czasieeksp-erymenfu
sqwiEksze
zar6wnood warto6cio_bliczonych
analitycznieoraz wedlug zalecirtno.ry purokoOt.
Weryfikacja pola prgdkoScipolegala na wykonaniu symulacji numerycznejprofili
prEdko$ci,wartodci wydatku wyptywu oraz zasiggustref martwych w modelu ,iloru.
Wykonanosymulacjep6l porowatoSci,
wartoScinaprgheh
normalnychi Scinaj4cych,
k4ta
tarcia wewngtrznego.W badaniacheksperymentalnychi w symulacji numerycznej
wykorzystanookre6lon4liczbEziarengrochu20.400.
Wykonanie analizypor6wnawczejpomierzonycheksperymentalnie
wartoScicisnierf,
wywieranych przez material na Sciang modelu z wartoSciami obliczonymi
analityczniei otrrymanymi w symulacji numerycznejDEM. CiSnieniaobliczonow
modeluo wymiarachjakie zastosowano
w eksperymentach.
Warto$ciciSnieriobliczone
analitycznieodbiegaj4od wartoScipomierzonycheksperymentalnie.
S4 mniejsze,a to
spowodowanejest przyjEciemzaloizehupraszczajqcych
w analizie anilitycznej:.quasi
statyczny charakter procesu sterowanego napelniania i opr6znianL, przyjgcia
jednorodnegorozkladupola ggstoScimateriafuw modelu,przyjgciemodelu'"uitgprr"go
osrodkaci4glegoorazuproszczonego
jednowymiarowychdeformacji.^
mechanizmu
OpisaneWZei badaniazawartow nastgpuj4cych
publikacjach:
a) R. Baleviiius, R, Kniianauska$ Z. Mr6z, I. Sielamowicz, Disqete element
method applied to multiobjectiveoptimizationof dischargeflow parametersin
hoppers,structuralandMultidisciplinaryoptimization,3 l, 3, 163-17
5: 2006,32 pkt
(lista MNiSzW).
b) R. Baleviiius, R. Kaiianauskas, z. Mr6z, r. sielamowicz, Microscopic and
macroscopicanalysisof granularmaterialbehaviourin 3d flat-bottomedhoppeiby the
discreteelementmethod,Archivesof Mechanics,
59, 3, l-27,2007,li pm (lirtu
MNiSzW).
c) R. Baleviiius, R, Kaiianauskas, z. Mrdz, r. sielomowicz, Discrete_particle
investigationof friction effect in filling and unsteady/steady
dischargein threedimensional
wedge-shaped
hopper,powderTechnology,lg'/,2, r5g-1i4,200g,32
pkt (lista MNiSzW).
d) Baleviiius R., Kaiianauskas R., Mrdz 2., sielamowiczL, Analysis and DEM
simulationof granularmaterialflow patternsin hoppermodelsof diiferent shapes,
AdvancedPowderTechnology,
online,z0ll,20 pkt (listaMNiszril).
Publikacja a) przedstawiaanalizgnumerycznewykonan4metod4symulacjiDEM
(Discreteelementmethod- metodaelement6wdyskretnych).Syrnulowuno-p.o.ury
napelnianiai opr6Znianiamodelu zbiehne
Zaprezentowane
podejSciepolegalona pr;
- czasopr62niania
modelui wielkoSciwy<
zostalnveryfikowanyprzezpomiarwartc
Spos6bptynigcia i odpowiadaj4camu zmienno$dkryteri6w optymalizacj
i dzielq
przesttzehtych parametr6wna kilka podobszar6w.
Pokazanotrzy obszaryutil"zrio11
od zmiennosciwydatku wyptywu - faza pocz4tkowa,faza przyspieizajqcai faza
finalna prryspieszenia.Faza poczskowa i faza pr4yspieszaj4cas4-kryteriami
-z
dominujqcymi- spadekwartosciwydatku wyptywu jest igodny uplywem czasu
wyptywu. Faza frnalnaprzyspieszenia
jest scharakteryzowuna
przez'zesp6lpareto,

gdzie redukcja wydatku wyptywu moile zosta6 osi4gnigta przez skr6cenie czasu
wyptywu. W pracy scharakteryzowano wptyw k4ta nachylenia Sciany modelu na
charakter przeplywu. Kryteria optymalizacji w obszarze przyspierr"niu nie maj4
wptywu nazmiang geometrii modelu.
Publikacja b) przedstawia zastosowanie metody DEM w modelowaniu proces6w
plynigcia material6w ziarnistych w modelu o Scianachpionowych. Podano ewolucjg
plynigcia, okre6lono wartoSci sil kontaktu miEdzyczqsteczkowych w kategoriach
warto6ci wydatku lYyplywu, p6l porowato6ci materialu w modelu o.a, *u.tos"i
ciSnieri na ScianE. Gl6wnym zagadnieniem w pracy byla analiza efektu tarcia w
procesachnapelnianiai opr62nianiamodelu.
Publikacja c) stanowi analizg numeryczne metod4 DEM efektu tarcia w procesach
napelniania i opr62niania proces6w ustalonego i nieustalonego plynigcia
zachodzTcych w modelach tr6jwymiarowych o ksztalcie klinowym. Zastosowany
model oparto na mechanice kontaktu pojedynczej czqstki kulistej na podstawie prawa
Hookea oddzial)'vrania sprg2ystego,tarciastatycznegoi dynamicznegojak r6wniez sil
tlumienia lepkiego. Procesnapelnianiasymulowanojako "masowy" natomiastproces
opt62niania byl symulowany i sterowany numerycznie. Podano ewolucjg energii
kinetycznej napelniania, rozklad warto6ci naprphehw materiale, ewolucjg wartoSci
ciSnieri na Sciang, wartoSci p6l porowatoSci. Analizowano zmiennojd warto5ci
prgdkoSci,wydatku wyplywu, wydatku masowego.Efekt tarcia analizowanostosuj4c
wsp6lczynnik tarcia miqdzyczqsteczkowegow granicach 0-0,6. Por6wnanie wynik6w
numerycznej analizy DEM z obliczeniami analitycznymi zaprezentowanor6wnie2 w
pracy.
Publikacja d) zawiera wyniki analizy numerycznej DEM wykonane w modelach o
r62nym ksztalcie. wyniki numeryczne otr4ymano pruez kombinacjg wlasnoSci
pojedynczych czqsteczek, analizgstatysfyczn4zbioru czqstek i ewolucjp zmiennych pola
w wymienionych modelach. W celu weryfikacji symulacji numerycznej podano rozJ<lady
prqdkoSciw modelu zbiehnym3D zawierajqcym2}.4}} ziarcn grochu.
- nowoczesna metoda numeryczna DEM okazata siE
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skutecznym
narzgdziem symulacji ptynigcia material6w ziarnistych w modelach silos6w. Metoda
pomimo swych ograniczehpozawalana uzyskaniebardzo dobrych wynik6w symulacji
proces6wplynigcia.
3.
BADANIE
KINEMATYKI
PRZEPI,YWoW
SYMETRYCZNYCH
I
NIESYMETRYCZNYCH.
Weryfi kacj a parametru kinematycznego b oraz zaloizenia
przeptywu radialnego. Okre$lenie wartoSci parametru b, jego rozklad i wielkoSi dla
przeplywu w modelu zbieLnym i w modelu o Scianach r6wnoleglych. Dopasowanie
opis6w empirycznych parametr6w plynigcia: prpdkoSci, wydatku wyplywu, polo?enia
stref zastoju w modelu na podstawie danych eksperymentalnychuzyskanych z iejestracji
obraz6w plynigcia ziaren technik4 DPIV.
Opisanewy Zej badania zaw arto w nastgpujqcych publikacj ach:
a) I. sielamowicz, M. czech, T. A. Kowalewski, Empirical description of flow
parametersin eccentricflow inside a silo model, powder Technology, rgg,3g7-394,
2010,32 pkt (lista MNiSzW).
b) I. Sielamowicz, M. Czech, Investigation of the radial flow assumption in a
convergingmodel silo, BiosystemsEngineering,106,4,412-422,2010,20 pkt (lista
MNiSzW).

c) I. Sielamowicz,M. Czech,T. A. Kowalewski,Empirical descriptionof granular
flow insidea modelsilo with verticalwalls,Biosystems
Engineering,108,334-344,
2011,20pkt (listaMNiSzW).
Publikacja a) podaje metodologig opisu empirycznegoi analizg statystyczn4
rozklad6w prgdkosci otrzymanych technikq DPIV w modelu z procesem
niesymetrycznego
plynigcia.Zaproponowano
empirycznefunkcjeopisuj4ceprgdkoSci
i wartoSciwydatku lvyplywu. Otr4rmanodobr4 zgodnoS6funkcji empirycznychw
stosunkudo wielkoScipomierzonycheksperymentalnie
i zarejestrowanych
technik4
DPIV.
Publikacja b) przedstawia analizg zaloheniaprzeplywu radialnego w modelu
zbiehnym.Analizaempirycznaopaftabylana wynikach otrzymanychtechnik4DPIV.
Do opisu empirycznegozastosowano
funkcje parabolicznei Gaussa.Stwierdzono,ze
stosowanezalohenieprzeptywuradialnegonie moze by6 stosowanew modelach
zbiehnych,poniewazczqstkimaterialunie ptyn4 radialniea pionowo w strefietnv.
"kanaluplynigcia".Potwierdzalyto otrzymanepola wektorowena zarejestrowanych
obrazach technik4 DPIV. Plynigcie jest kombinacjE przeptywu pionowego i
radialnego.W pracyprzedstawiono
modyfikacjpmodelukinamatycznego
weryfikuj4c
warto6i parametrtb.
Publikacja c) przedstawiastatystycznqanalizqwartoSciprgdkoSciotrzymanychz
pomiar6weksperymentalnych.
ZweryfikowanomodelteoretycznypodanyprzezChoi
i in. (2005). Zweryfikowano model kinematyczny i rozl<Ladparametr b oraz
por6wnanogo z wartoSciamipodanymiprzez Medina i in. (1998). PodanoteZ
empiryczneanalizywydatkuwyptywu. W pracypodanoanalizgopisuempirycznego
FCB (Flow chanel Boundary)- polo2eniegranicypomigdzyplyn4cymmaterialema
stref4zastoju.
KONKLUZJA
pokazane opisy empiryczne przeplyw6w symetrycznych i
niesymetrycznychpozwolily na dopasowaniewybranych funkcji opisu parametr6w
plynigcia z wielkoSciamiuzyskanymiw pomiaracheksperymentalnych
technik4DPIV.
Zweryfikowanyparametrkinematycznyb w modeluposiadainny rozkladniz podawano
do tej pory. ZaloLenieprzeplywuradialnegonie moznastosowadw modelachzbieLnychprzeptyvv
ma inny charakter- niejest to przeplywradialny.

M6j udzial merytoryczny w poniZszychpracach polegal na wyborze i opracowaniu koncepcji,
opracowaniuukladu merytorycznego pracy, harmonogramu i zakresu eksperyment6w, odniesienia sig
do stanu wiedzy, odniesienia siq opublikowanych wynik6w przez innych badacry, dokonania
przegl4du literatury cytowanej w tekScie,wyboru metody badawczej, zgloszefrprac do wydawnictw,
udzieleniaodpowiedzirecenzentom.
Ponadto moim wkladem bylo r6wnie2 opracowanie obliczeri statystycznych, dokonanie doboru
funkcji, wykonanie analiz numerycznych, opracowanie wynik6w i analiz por6wnawczych
prezentowanychw pracach.
Prace samodzielnie opracowane dotyczq badania mechaniki plynipcia material6w ziarnistych w
plaskichmodelachsilos6w, rejestracjiobraz6w ptynipcia technik4 DPIV i zastosowaniamodelu ciala
idealnie plastycznegodo analizy wartoSci ciSnierina Sciankimodelu.

a) sielamowiczr., Ksilahowaniesig stref zastojuw grawitacyjnymwyprywie
ziarenfubinu i ,ffa w plaskim modelu silosu, ZeszytyNaukowe politechniki
Bialostockiej.
Budownictw
o, 2.18,s. 20| -216, 1998,2 pkt (tistaMNiSzW).
b) sielamowiczr., Analizanumeryczna
parciao$rodkasypkiegow leju silosuz
wykorzystaniem modelu ciala idealnie plastycznego, zesffi
Naukowe
PolitechnikiBialostockiej.Budownictwo,z. 22, s.303-316,2002,2 pkt (tista
MNiSzW).

6

Zalacznik5

AUTOREF'ERAT

Dr inZ.Irena Sielamowicz
1981-2010PolitechnikaBialostocka :
2010- Przedsigbiorstwo:
SystemySilosdwKompozytowych
ORCHIDEA w kooperacjiz Plusticon Poland i ColJibrex

Temat: AN.tr.rzA pLyNIqcIA MATERIALowcRANULowANycH
W MODELACH SILOSOW
Praca habilitacyjna

Wprowadzenie
W Iatach 1974-1980 studiowalam na Politechnice Bialostockiej na Wydziale
Budownictwa L4dowego. Pracp magisterskqzloLylam z wyr6lnieniem uzyskuj4c tytul
magistrain?yniercw specjalnoScitechno1ogia i or ganizacj
a budownictwa.

Praca naukowo -dydakty czna
Od dnia 1.02.1981 zostalam zatrudniona jako pracownik naukowo-dydaktyczny
w Zakladzie Mechaniki Budowli na Wydziale Budownictwa w Politechnice Bialostockiej
pocz4tkowo na stanowisku asystenta stazysty, asystenta a nastppnie starszego asystenta.
Prowadzilam zajgcia dydaktyczne (6wiczenia audytoryjne i projektowe) ze studentami
z przedmiotu mechanika budowli i vrrytrzymaloSdmaterial6w. Kierownikiem Zald.adu byL
docent Jerzy Kujawski, pod kierunkiem kt6rego zajmowaNam siQ analizq koncentracji
naprpLenna krawEdziach plyt. W roku 1981 docent Jerzy Kujawski wyjechal za granicq
i prace zostaNyprzerwane. Maj4c na uwadze S-letni okres zatrudnienia na wykonanie
rczprawy doktorskiej poszukiwaiam tematu do jej zrealizowania. Pocz4tkowo zajqtam sip
analrzqkomin6w stalowych. Opublikowalam kilka prac o tej tematyce. Temat ten nie okazal
sig jednak mnie interesuj4cy. Postanowilam zajqt siE zagadnieniem obliczania interakcji

konstrukcji zpodlohem i zasadom analizy konstrukcji. W tym czasiebralanudzial w kilku
ekspertyzachbudowlanych i pracachnaukowo-badawczych:
1. Analizastanutechniaznego
kablobetonowej
konstrukcjidachuodlewniFabrykiPrzyrzqdow
i Uchwyt6ww Bialymstoku,1983,Nr IBL-RNNlul84l83,
2. Ekspertyzatechnicznastanustropustacjiskraplaczydlaprzedsigbiorstwa
Przemyslu
Chlodniczego
w Elku,Nr RNN/U/23811183.
orazinwentayzacjakonstrukcjino5nejhali
3. Wykonanieanalizybadarisklerometrycznych
odlewniFabrykiPrzyrzqdowi Uchwyt6ww Bialymstoku,Nr RNN/U/238/2/83.
4. Opracowanie
wynik6w wiercefrgeologicznych
w budynkustacji skraplaczyorcz
inwentaryzacja
stanutechnicznego
w/w budynku,Nr TME/1995183. l
W roku 1986 rozpoczplam wsp6lpracq naukowq z prof. Zbigniewem Kqczkowskim
L4dowej Politechniki Warszawskiej, pod kierunkiem kt6rego
napisalam rozprawg doktorsk4 o'Analiza plyty kolowej na podlozu jednostronnym metod4
z Wydzialu Inzynierii

element6w czasoprzestrzewrych". Recenzentami rozprawy byli: prof. Marek Witkowski
z Wydzialu Inzynierii L4dowej Politechniki Warszawskiej oraz prof. RoScislaw Tribitlo
zWydzialu Budownictwa i Inzynierii SrodowiskaPolitechniki Bialostockiej. DysertacjqtE
obronilam na Wydziale Budownictwa i Inzynierii Srodowiska Politechniki Biatostockiej
w dniu 23 kwietnra I99l roku. W ramach wymog6w do uzyskania tytulu doktora nauk
technicznych w okresie od 1 lutego do 31 lipca w 1989 roku odbylam praktykq-staZ
przemyslowy w Biurze Projektowo-Badawczym Budownictwa Og6lnego Miastoprojekt
w Bialymstoku. Po obronie doktoratu decyzjqRady Naukowej Ministerstwa Nauki w Bernie
w Szwajcarir otrzymaNarnI2-miesigczne stypendium naukowe w grupie ooyoungprofessors"
do Ecole PolytechniqueFederale de Lausannew Szwajcarii. Rz4d Szwajcarii postanowil
udzieli6 wsparcia wiEkszej liczbie stypendyst6wi skr6cil okres kazdego stypendium z 12 do 9
miesiqcy. Zamtast na pelny rok wyjechatam do Ecole Polytechnique Federalede Lausannew
terminie

15.10.1992-15.07.1993. Pracowalam w

zespole konstrukcji

stalowych

prof. Manfreda Hirta. Bralam udzial w pracach naukowo badawczych wykonywanych dla
podmi ot6w zewngtrzny ch:
L Ekspertyzietechnicznejplyty poddanejobci4Zeniudynamicznemu
w fabryceelement6w
stalowychw Aigle spotkiZwahlen-Mayer,ICOM-1/93,
EPFL.
2. Pracybadawczejdotyczqcejustaleniawarunk6wzmesTsnivmateiatu,ICOM-2193,
EPFL.
3. Wyznaczaniu
naprp2eri
w belce,pracabadawcza
ICOM-3l93,EPFL.
4. Projekcietechnicznym
haliprzemyslowej
na lotniskuw Genewie,raportICOM- 4193,EPFL.
Ekspeftyzie
technicznej
mostustalowego
w Zurychu.RaportICOM- 5/93,EPFL.
Od roku

1994 pr6bowalam zastosowa6 metodE element6w czasoprzestrzennych

w zakresiediagnozowania problem6w wystgpuj4cych w czasie plynipcia ziarcn w silosach pojemnikach do magazynowania zboZa i innych material6w ziarnistych. W 1995 roku

wystqpilam na MiEdzynarodowej Konferencji w Krakowie "Zelbetowe i sprgzone zbiorniki
na materialy sypkie i ciecze" z rcferatem: "The analysis of the problem of determining the
induced bin wall pressuresby stored material with the use of the space-timeelement method",
a w roku

1995 uzyskalam finansowanie projektu badawczego ,,Analiza problemu

wyznaczania ciSnieri w modelu silosu metod4 element6w czasoprzestrzennych" ptzez
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Nie znajdowalam w literaturze odpowiedzi na wiele
zagadnien.Zjawiska wystgpujqce w czasieplyniEcia material6w ziarnistych w silosach nie s4
dokladnie rozpoznanei zdiagnozowane.SprawE utrudniajq rczmiary konstrukcji silosu oraz
dostEpdo niej. Silosy s4 ko4strukcjami olbrzymimi dlatego badania mechaniki plyniEcia
ziarcn w silosach badacze wykonujq w modelach. W ramach projektu finansowanego
z Ministerstwa wyjechalam do Karlsruhe zwizytqnaukow4. Wystqlilam takze dwukrotnie na
konferencji Komitetu Inzynierii L4dowej i Wodnej PAN w Krynicy, nastppnie
'opublikowalam pierwsze prace
z wynik6w eksperymentalnychoraz pierwsz4pr6bg obliczania
ciSnierina Sciankisilosu.
W grudniu 2000 roku w Janowicach odbylo siE Spotkanie Dyskusyjne zorganizowane
przez IPPT PAN i Komitet Mechaniki PAN, gdzie wyglosilam referat o silosach wykonanych
z tworzyw sztucznych.Zapocz{kowana w Janowicachwsp6lpraca z prof . Zenonem Mrozem
w zakresie analizy proces6w ptyniEcia material6w granulowanych w modelach zbieznych
rozszerzalasiE. W IPPT PAN wykonalam pierwsze doSwiadczeniaw modelach silos6w
z plexi rejestruj4ctechnikq DPIV (Digital Particle Image Velocimetry) obrazy plyn4cego
ziarna. Badania w zakresie wizualizacji obraz6w plynigcia ziarcn w modelach wykonalam
dziEki udostEpnieniu aparatury pomiarowej w ZakJadzie Mechaniki i Fizyki Plyn6w
kierowanymprzez prof. TomaszaA. Kowalewskiego.BadaniawytrzymaloScipr6bek plexi na
rczciryanre wykonalam w Zakladzie WytrzymaloSci Material6w prof. Lecha Dietricha.
W Zakladzie prof. Jana Holnickiego-Szulcawykonalam pomiary ciSniefrna Sciankimodelu
silosu, aw Zal<LadzieAkustykiFizycznej docenta Zbigniewa Ranachowskiegopomierzylam
warloSci ciSnieriwywierane ptzez 20400 ziaren grochu na Scianqmodelu a nastgpniewyniki
tej analizy-wartoSci zarejestrowanych ciSnieri, prEdkoSci plyn4cego materiaLu, wartoSd
wydatku wyplywu por6wnalam z symulacjq numerycznEDEM (Discrete Element Method).
Symulacjg numeryczne DEM

wykonywalam we wsp6lpracy z zespoNemnaukowym

z TechnrcznegoUniwersytetu w Wilnie. W analizie symulacji mumerycznej wykorzystano
program DEMMAT opracowany przez dr Roberta Baleviiiusa.

Wyniki w:z;ualizacjrobrazu plynigcia wykonanetechnik4 DPIV zaprezentowalam
na
miqdzynarodowym
kongresiePARTEC'2004w Norymberdzew marcu 2004 roku, kt6re
okazaNy
siEsukcesem
w skali migdzynarcdowej.

Naiwaineiszeosi4gniqciaw pracy habilitacyinei
l . Zastosowanie techniki DPIV do rejestracji obrazow plyniEcia ziaren w modelach silos6w
z zasypem i wyplywem symetrycznym oraz niesymetrycznp.
Badania wykonano
w modelach o Scianachpionowych i modelu zbieLnym.W modelu o' Scianachpionowych
rozpoznanoplyniEcie ziarcn w przeplywie symetrycznym - symetryczny zasyp i wyptyw jak
r6wniez przepLywachniesymetrycznych o zmiennym polozeniu miejsca zasypu jak i otworu
wylotowego. Wynikami takich rejestracji byty pola prqdkoSci, linie pr4du jak r6wniez
zarejestrowanestrefr Sciananiaw modelu zbieZnym, poloZenie granicy pomipd4r ptyn4cym
materialem a materialem zgromadzonym w strefie zastoju w obu modelach. W badaniach
wykorzystalam ziarna amarantusa, siemienia lnianego oraz gryki o naturalnych
zanieczyszczeniachtakie jakie jest przywozone do silos6w czy do magazynow zboilowych
bezpo6rednio z pola. Naturalne zanieczyszczenia powodowaty uzyskanie rueczywistych
obraz6w plyniEcia ziarcn jak r6wnie? zarcjestowano ciekawe zaburzenia w strumieniu
ptyn4cego ziarna.
2 . Aplikacja metody numerycznej DEM - Discrete Element Method (metoda element6w
dyskretnych) do analizy symulacji proces6w plynigcia material6w granulowanych w
modelach silos6w. Por6wnano wartoSci ci6nieri pomierzonych eksperymentalniena Scianki
modelu o Scianachpionowych z wartoSciamisymulacji numerycznejDEM. Uzyskano dobr4
zbieLno(;6 wynik6w eksperymentalnych z wynikami symulacji. Wykonano r6wniez
por6wnanie uzyskanych warto6ci ciSnieri z analizy numerycznej DEM i pomiar6w
eksperymentalnychz rozwiqzaniem zalecanym przez Eurokod I i wynikami analizy ciSnieri
Janssena. Wykonane por6wnanie warloSci ciSnief pokazalo, 2e wartoSci rzeczywiste
pomierzone w czasie eksperymentu s4 wigksze zar6wno od warto$ci obliczonych analitycznie
oraz wedlug zaleceh nonny Eurokod L Wykonano takie symulacjE n\merycznq profili
prgdko$ci, warto6ci wydatku lvyptywu oraz zasiggu stref martwych w modelu silosu,
symulacje p6l porowato5ci, wartoSci naprEheh normalnych i Scinaj4cych, kqta tarcia
wewngtrznego.W badaniacheksperymentalnychi w symulacji numerycznej wykorzystano
okreSlon4liczbg ziaren grochu 20400.
a
J.
Wykonanie analizy por6wnawczej pomierzonych eksperymentalnie wartofci ci6niefr
wywieranych przez material na $ciang modelu z wartoiciami obliczonymi analitycznie.
CiSnieniaobliczono w modelu o wymiarachjakie zastosowanow eksperymentachi symulacji
numerycznej DEM. Warto6ci ciSnieri obliczone analitycznie odbiegaj4 od warto6ci
pomierzonych eksperymentalnie.S4 mniejsze, a to spowodowanejest przyjgciem zaloaei
upraszczajqcych w analizie analitycznej: quasi statyczny charakter procesu sterowanego
napelniania i opr62niania, przyjgciajednorodnego rozkladu pola gEstoScimaterialu w modelu,
przyjqcie modelu zastgpczego o5rodka ci4glego oraz uproszczonego mechanizmu
j ednowymiarowych deformacji.
4 . Weryfikacja parametru kinematycznego 6 oraz zaloLenia przeplywu radialnego. Okre6lenie
warto6ci parametru b, jego rozklad i wielkoS6 dlaprzepLywu w modelu zbiehnym i o Scianach
r6wnolegtych. Dopasowanie opis6w empirycznych parametr6w ptyniEcia: prEdkoSci,wydatku
lvyptywu, polohenia stref zastoju w modelu na podstawie danych eksperymentalnych
uzyskanych z rejestracji obraz6w ptynigcia ziarentechnikq DPIV.

Publikaciebqd4cezakresem pracy habilitacyinei
1. SielamowiczL, Ksztaltowaniesig strefzastojuw grawitacyjnymwypfnvie ziarenlubinu i
zryta w plaskim modelu silosu, Zeszyty Naukowe Politechniki Bialostockiej.
Budownictwo,2.18,
s.201-216,1998,2pkt (listaMNiSzW).
2. Sielamowicz 1., Analiza n\meryczna parcia oSrodka sypkiego w leju silosu z
wykor4rstaniemmodelu ciala idealnieplastycznego,
Zeszyty Naukowe Politechniki
B ialostockiej
. Budownictw
o, Z. 22, s.303-316, 2002,2 pkt (lista MNiSzW).
3. Sielamowicz L, Cyfrowa technika optyczna DPIV w pomiarach przeplywu ziaren
amarantusaw plaskim modelu silosu, Zeszyty Naukowe PolitechnikiBiatostockiej.
(listaMNiSzW).
Budownictwo,Z.25,277-287,2004,2pkt
:
4. Sielamowicz1.,Blor1ski5., Kowulewski7.A., OpticaltechniqueDPIV in measurments
of
granularmaterialflows, Part I of 3 - plane hoppers,ChemicalEngineeringScience,
Elsevier,60,2,589-598,
2005,32pkt (listaMNiSzW).
5. SielamowiczL, Experimentalanalysisof granularmaterial flows using the technique
Digital PafticleImageVelocimetry,Engineering
Transactions,
53, 2, 195-227,2005,6
pkt (listaMNiSzW).
6. Sielamowicz1., KowalewskiT. A., BlorLski.S.,Digital particleimagevelocimetry@PIV)
techniquein measurements
of granularmaterialflows, paft 2 of 3-converginghoppers,
ChemicalEngineering
Science61,5307-5317,2006,32pkt (listaMNiSzW).
7. R, Baleviiiw, R, I(aiianauskas, Z. Mrdz, L Sielamowicz, Disuete elementmethod
appliedto multiobjectiveoptimizationof dischargeflow parametersin hoppers,Structural
andMultidisciplinary
Optirnization,3l,3,163-175,2006,32
pkt (listaMNiSzW).
8. R. Baleviiius, R. Kaiianauskas,Z. Mrdx I. Sielamowlce,Microscopicand macroscopic
analysisof granularmaterialbehaviourin 3d flat-bottomedhopperby the discreteelement
method,Archivesof Mechanics,
59,3, I-27, 2007, 13 pkt (lista MNiSzW).
9. R. Baleviiius, R. Kaiianauskas,Z. Mrdz, I. Sielamowl'ca,
Discrete-particleinvestigation
of friction effect in filling and unsteady/steady
dischargein three-dimensional
wedgeshaped
hopper,PowderTechnology,I87,2,
159-174,2008,32
pkt (listaMNiSzW).
10, L Sielumowicz, M. Czech,T. A. Kowalewski,Empirical descriptionof flow parameters
in eccentricflow insidea silo model,PowderTechnology,198, 381-394,2010,32pkt
(listaMNiSzW).
ll. I Sielamowicz,
M. Czech,Investigation
of the radial flow assumptionin a converging
modelsilo,Biosystems
Engineering,
106,4,412-422,2010,20
pkt (listaMNiSzW).
12. I. Sielamowicz,M. Czech, T. A. Kowalewski,Empirical descriptionof granularflow
insidea modelsilo with verticalwalls,Biosystems
Engineering,
708,334-344,2011,20
pkt (listaMNiSzW).
13. Baleviiius R., KaiianauskasR,, Mrdz 2., Sielamowicz1., AnalysisandDEM simulation
of granularmaterialflow patternsin hoppermodelsof differentshapes,
AdvancedPowder
Technology,
online,2011,20pkt (listaMNiSzW).
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Nagrodymigdzynarodowe i czlonkostwo w miqdzynarodowych
komitetach naukowych
Na kongresiePARTEC'2004w Norymberdzeamerykariska
firma DuPont nagrodzila
prace: teoretyczne obliczanie ciSnieri
mnie grantem finansowym za zaprezentowane
w modelusilosu jak i za wyniki prac eksperymentalych
uzyskanetechnik4DPIV. Nagroda
DuPontnalehalado programu"Assistanceand recognitionto excellentuniversityteachersDuPontCentrefor CollaborativeResearch& EducationUSA, EuropeanUniversity Support
Program". Firma DuPont opublikowala r6wniez artykut o mojej pracy badawczej
w periodykuDuPont(ZatqcznikIl).
W 2008 uzyskalamnominacjpdo EuropejskiejFederacjiIn?ynier6wChemik6wjako
"Invited Guest" do Working Party w sekcji ParticulateSolids we Frankfurcienad Menem,
w Niemczech. Obecnie wl4czono mnie do europejskiej grupy badaj4cej wplyw
wsp6lczynnrkatarcia
na parametryplyniEciaw modelachsilos6w.
Od roku 2004 rozpoczglamwsp6lpracEz kolegami z UniwersytetuTechnicznego
w Wilnie w zakresie symulacji parametr6wplyniEcia materialu granulowanegometod4
element6wdyskretnych(DEM). Wynikami tej wsp6lpracyse r6wniez publikacje podane
w nieniejszymautoreferacie.
W latach2006-2010bylam kierownikiemprogramuwspSlpracy
miEdzynarodowej
zTechnicznymUniwersytetemw Wilnie o temacie,,Numericalanalysisof
granularmaterialflows by DEM".
W roku 2010nominowanomniedo Who's Who,wydanielistopad2010.

Proi ekty badawczekrai owe
Kierownik projektu N0 7 T}TE

025 09, (1995-1996) finansowanego przez

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji: ,,AnaIiza problemu wyznaczania ciSnieri w modelu
silosu metod4 element6w czasoprzestrzennych".
Kierownik projektu N0 4 T07E 054 30, (2006-2008) finansowany ze Srodk6w
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego: ,,Technika DPIV w zastosowaniach do
rejestracjiptyniEciamaterial6w granulowanych.Badaniapomiar6w ciSniet'rna Scianymodelu
silosu". Wykonane pomiary ciSnieri w Scianie modelu staly siq elementem symulacji
numerycznej

metod4

element6w

dyskretnych

(DEM).

Wyniki

eksperymenatalne

pomierzonych rozkJad6w prEdkoSci, wartoSci wydatku wyptywu, zasiggu stref martwych
por6wnalam z wynikami symulacji numerycznej.

6

Proiektyi granty europeiskie
2005 czlonek konsorcjum migdzynarodowegoi koordynator projektu europejskiego
zloznegow priorytecieNANOTECHNOLOGIEw 7 ProgramieRamowym.
W roku 2008sktadalam
indywidualnyprojektw programieIDEAS.

Zgloszenia patentowe
Nr P 331912,1999.
,,Komora silosu przeznaczonegozwlaszczado magazynowaniamaterial6w i surowc6w
ziarnistychrozdrobnionychi sypkich".

Recenzentprac naukowych w czasopismachmiqdzynarodowych
- czasopismachnaukowych:
1. CandianJournal of ChemicalEngineering- od roku 2006recenzent
pracnadsylanych
do
pisma,
2. JournalofFood Engineeringod 2010.
3. InternationalSymposiumw TROMSOw Norwegii,2008.
- rozprawnaukowych:
4, Rozprawy doktorskiejAlvaro Ramireza Glmez,napisanejpod kierunkiemprof. Francisco
Ayugi Tellezaz PolytechnicUniversityof Madrid Departmentof ConstructionandRural
Roads,listopad2006.
5. Rozprawy doktorskiejCarlosa GonzfilezaMontellano,napisanejpod kierunkiemprof.
Francisco
Ayugi TellezazPolytechnic
Universityof MadridDepartment
of Construction
and
RuralRoads,listopad2010.

Kraiowe i migdzynarodowe zaangaZowaniew procesy ewaluacii
proiekt6w i rozpraw naukowych:
Ekspertw:
- programiePEOPLEprzy Komisji Europejskiejw Brukseli w 7 ProgramieRamowymw
ResearchExecutiveAgency(REA),
- MarieCourieActionsw konkursach:
ITN,IEF,IIF,IOF,IAPP,RG, COFIIND,IRSES,
- 7 ProgramieRamowymw Education,Audiovisual,CultureExecutiveAgency(EACEA),
- polskichinsfytucjachobsluguj4cychprogramfunduszyunijnychnalata2007-2013w:
1. Oirodku PrzetwarzaniaInformacji w Warszewie,czlonekZespolu ds. Merytorycznej
OcenyProjekt6ww PriorytecieXIII Infrastrukturai Srodowisko,Zatqcznikll.
2. MinisterstwieNauki i SzkolnictwaWyiszego- wykonl.walamweryfikacjgmerytoryczn4
i finansow4projekt6w naukowo-badawczych
w PriorytecieIV, jak r6wniez projekt6w
realizowanych
w InicjatywieTechnologicznej
I, ZalqczniklL
3. Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w obszarzeInfrastruktura B*R, Regionalne
Strategie Innowacyjne, Wsparcie poSrednie przedsiEbiorstw(m.in. inkubatory
przedsigbiorstw,
klastry,transferwiedzy,parki przemyslowe,
technologiczne,
naukowotechnologiczne),
ZalqcznikI l.

4 . PolskiejAgencji RozwojuPrzedsigbiorczoici,
ocenaprojekt6ww dzialaniul.4-4.1 oraz
ocena merytorycznawniosk6w i studi6w wykonalno$ciw ramach Dzialania LllI.3
ProgramuOperacyjnego
Rozw6jPolskiWschodniej
, Zalqcznik71.
5 . KomitecieBadafi Naukowych recenzjeprojekt6w badawc4tchfinansowanychprzez
MNiSzW,1997.
Narodowym Centrum Badafi i Rozwoja, ocenaraport6w koricowychi projekt6w po
zakortczeniu
realizacjiw przedsigwzipciu
Ministraw InicjatywieTec,hnologicznej
L
7 . PolskoNorweskimFunduszuBadafiNaukowych.
8 . ZespoleEkspertdwZewnQtrznychds. Analiz Delphi, NarodowegoProgramuForesight
Polska2020.

Wsp6lpr acaz przemyslem i rolnictwm
Wynikiemobserwacjisilos6wuzytkowanychprzez
polskichrolnik6wbyi wniosek,2e
na rynku polskimwystEpujqsilosybardzoprymitywne,wykonanezblachy ocynkowanejtnv.
biny.Jestto jedynaofertapolskichproducent6w.
Wrgczodwrotnasytuacjapanujew Europie
Zachodnieji na Swiecie.Rolnicy posiadaj4silosy wykonanez tworzyw sztucznych.W roku
1999dokonaLam
zgloszeniapatentowego
na pomyslsilosusktadanego
ztworzyw sztucznych,
numer zgNoszenia
P 331912,,Komorasilosu przeznaczonego
zwlaszczado magazynowania
material6wi surowc6wziarnistychrozdrobnionychi sypkich".
W roku 2008 zaproponowalamwytw6rcy silos6w metalowych wsp6lpracQw celu
wytworzenianowego produktu dla rolnictwa - silosu kompozytowegowyposazonego
w

niezbEdn4 mechatronikg, wewngtrznq powlokq o

dzialanru antybakteryjnym

i antygrzybicznym.W Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
oferowano mozliwo6ci sfinansowaniabadah naukowych skierownaychna opracowanie,
wykonaniei wdroZenienowegoproduktudo seryjnejprodukcji.Takim produktemjest silos
z tworzyw sztucznych.W roku 2009 IPPT PAN byl wnioskodawcqprojektuZe,srosoweNrp
NOWYCH INTELIGENTNYCH TECHNOLOGII W LEKKICH l BEZPIECZNYCH SILOSACH ZBOZOWYCH

z MATERIAI-owKoMpozyrowycH, gdziebyNamwskazanajako kierownik projektu.

Szkoleniamiqdzynarodowe i czlonkostwo w kraiowych organizaciach
technicznych
l. W roku2001szkoleniew Genewie:WovreNINMANAGEMENT,
prowadzonym
przez
InternationalTrainingInstitutew Genewie,Szwajcaria,12-19czerwiec2001,ZalqczniklL
2. W roku 2008 zostaLam
wybranaz gronapolskichkobietnaukowc6wdo udzialuw szkoleniu
w Brukseli: WovteNIN ScIENCE,
Encouragement
to Advance- TrainingSeminars
for
WomenScientists,
Gesis,Bruksela,Belgia,styczeh2008,
Zalqcznik11.
3. CzlonekKomitetuNauki PolskiegoZwi4zkuln2ynier6wi Technik6wBudownictwa.
4. CzlonekPolskiegoTowarzystwaMechanikiTeoretyczneji Stosowanej.
5, CzlonekPolskiegoTowarzystwa Agroftzycznego.

Czlonkowstwo w ko mitetach or ganizacyinych ko nferenci i
Czlonek komitetu organizacyjnegoKonferencji ,,Analytical Models and New
Conceptsin Mechanicsof StructuralConcrete"organizowanej6-8 maj 1993, Bialystok,
Komitet Inzynierii L4dowej i Wodnej- SekcjaKonstrukcjiBetonowychPolskiejAkademii
Nauk,Politechnika
Bialostocka,
InstytutInzynieriiBudowlanej.

ZnaiomoSt,iqzyk6wobcych:
- angielskiego- w stopniu bardzo dobrym, (Swiadectwowydane przez Ministerstwo Edukacji
Narodowejw roku 1988),Zalqcznik ll,
- francuskiego- w stopniu dobrym, (zdany egzaminw Ambasadzie Szwajcarii w 1991),
- niemiecki i rosyjski - w stopniu dobrym.

Dodatkowe uprawnienia
W roku 1994 (Zalacznik 11) uzyskalamuprawnieniado projektowaniakonstrukcji
budowlanych(8L1240194)nadaneprzez Wydziat Urbanistyki, Architektury i Nadzoru
BudowlanegoUrzgduWojew6dzkiegow Bialymstoku.
W roku 1996wpisanomnie na listg biegtrychs4dowychz zal<resu
budownictwaprzy
SqdzieOkrpgowymw Bialymstoku.

Dorobek dydaktyczny, monografie,nagrody Rektora PB
NagrodyRektoraPB w latach: 1998, 1999,2005, 2007. W roku 2008 uzyskalam
dodatekuznaniowyprzyznanyprzezRektoraPB zawyr6hniajqcydorobeknaukowy.
Monografiei skryptydydaktyczne:
1. Sielamowicz I., Kowalewski T., Application of digitalparticle image velocimety in
registrationsof central and eccentric granular material flows, A.A. Balkema: Great Britain,
2005, Powders and Grains - monograJiazwarta.
2. Sielamowicz I., Blor[ski S., ParticleImage Velocimetry Analysis of GranularMaterial Flows,
Mechanicsof the 21st Century, Springer,2005, monografiazwarta.
3. Bandyszewski W., Jarmoc D., W4dolkowska 8., Sielamowiczl.,WytrzymaloS6
material6w,cz 1,2008, wydanie PB, slcryptdla student6w.
4. Bandyszewski W., Jarmoc D., W4dolkowska 8., Sielamowiczl.,Wytrzymalo66
material6w,c22,2008, wydanie PB, slcryptdla studentfw.
5. Czech M.o Sielamowicz I. Stany sprgZysto-plastycznei noSno(i granicznauklad6w
prgtowych, podrgcznik akademicki, praca zlo2onaw PWN, po pozytywnych recenzjach
w wydawnictwiejak r6wnie2 w MinisterstwieNauki i SzkolnictwaWyhszego,2\I\.

:

Promotorstwo prac dyplomowych, opiekun praktyk studenckich
Promotor siedmiu prac dyplomowych. ZajmowalamsiE r6wnie2 pracami komisji
rekrutacyjnychna uczelni, pelnilam funkcjE opiekunapraktyk stirdenckich,bralam udzial
w egzaminach
wstgpnychna Uczelnig.
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