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Tematykawszystkich
wymienionych
wy2ejprac opublikowanych
w latachL998 - 2011 dotyczy
analizypfyniqciamaterial6wziarnistych
w modelachsilos6wi jest Sci6lezwiqzana
z zakresem
rozprawyhabilitacyjnej
Panidr in2. lreny Sielamowicz.
Zbi6r prac wchodzqcych
w skladpracy
habilitacyjnej
Panidr in2.lrenySielamowicz
dotyczydw6chistotnychproblem6wzachowanie
siq
o6rodk6wziarnistychw faziezasypywania,
magazynowania
i opr62niania
silosu.Pierwszy
z nich
procesuop162niania,
dotyczykinematyki
ale i r6wnie2zasypywania
silosu.Problemdrugidotyczy
wyznaczania
stanu naprq2enia,
a wiqc i pari o6rodkasypkiegona Sciankisilosuw trakcie
magazynowania
i opr62niania
silosu,ale r6wnie2i w trakciezasypywania
silosu.Rozwa2ania
wiqkszo5ci
tych prac dotyczqmatychi plaskichsilos6wi nie opisujqzachowania
siq o5rodk6w
ziarnistych
w silosachrzeczywistych.
Przeniesienie
wynik6wbadarimodelowychna konstrukcje
rzeczywiste
niejest mo2liweze wzglqduna brakpodobieristwa
modelowego.
Celempodstawowym
jaki stawiany
jest w kolejnych
pracach
jest
zestawuhabilitacyjnego
Panidr in2.lrenySielamowicz
weryfikacjazalo2efii wynik6wprocedurobliczeniowych
proponowanych
w literaturzenaukoweji
zaleceniach
normowych.
pracezestawuhabilitacyjnego
Dwiepierwsze
moinatraktowaijakowprowadzenie
do tematu.W
pierwszejz nich przedstawiono
wyniki bada6doSwiadczalnych
obrazujqcych
tworzeniesiq stref
pfaskiego
zastojuw trakcieopr62niania
modelusilosuwypelnionego
ziarnami
lubinui 2yta.Model
silosumiat wysokoSi660 mm, a trajektorieposzczeg6lnych
ziarenokre6lanona podstawiezdjqi
przezprzezroczystE
plaskqScianqmodelusilosuprzystosunkowo
(0,25i
dfugimczasienaSwietlenia
0,5 s), przykt6rymziarnaporuszajqce
siq dawalysmugowyobraztrajektorii,a ziarnanieruchome
dawalyostryobraz.Granica
granicq
tychdw6chobszar6w
okreSlala
strefzastoju.
Badania
wykonano
ptaskiego
dla
i wyprofilowanego
dna silosustwierdzajqc
formowaniesiq wypfywukominowego
w
poczqtkowej
faziei tworzeniesiqstrefzastojuniezale2nie
od ksztaltuprofiludnasilosu.Zastosowana
technikapomiarowadajetylkojako6ciowy
obraztrajektoriiw strefiewyplywui ksztattstrefzastoju
przylegajqcych
do Scianek
silosu.
W drugiejpracyprzeprowadzono
analizq
numerycznE
stanunaprQ2enia
dla trzecho6rodk6w,
2wiru
rzecznego,
lubinu i rudy otowiu,wypefniajqcych
osiowosymetryczny
silosze sto2kowymlejem
opr62niania.
Przyjqtoidealnieplastyczne
modeleo6rodk6w
z warunkiemplastyczno6ci
Coulomba.
Dwa r6wnaniaruchu,warunekplastycznoSci,
warunekHaarai Karmana
orazwarunekizotropiii
nie5ci6liwoSci
tworzqukladszeSciu
r6wna6z czterema
skladowymi
naprq2enia
i dwiemaskladowymi
prqdko6cipfyniqcia.Przyjqto klasycznqprocedurqrozwiqzaniazaproponowanaprzez W.W.
przyjmujqcokreSlonewarto6cikqta tarcia na Scianiesilosu.Wyniki oblicze6
Sokolowskiego
przedstawiono
jegowysokoSci
numerycznych
w postacirozklad6w
naporuna Scianq
silosuwzdfu2
dla
r62nych
fazwypfywu.
W trzeciejpracypodjqtopr6bqjako6ciowego
iilo6ciowego
przeplywu
wyznaczania,pola
oirodka
przyjegoopr62nianiu.
sypkiego
w silosie
Przedstawiono
wstqpne
polaprzeplywu
wynikiobrazowania
o6rodkaz wykorzystaniem
prqdko6ci
cyfrowejtechnikiobrazowania
czqsteczek
znanejpod nazwq
DigitalParticlelmageVelocimetry,
w kt6rejprzemieszczenia
poszczeg6lnych
punkt6wobliczasiqz
korelacjiobszar6wroboczychna zdjqciach
wykonanych
w dw6ch kolejnychchwilachczasowych.
Pomiarywykonanow ZaktadzieMechanikii FizykiPlyn6wInstytutuPodstawowych
Problem6w
TechnikiwykorzystujEc
zestawpomiarowyi oprogramowanie
w wersji dostosowanej
do analizy
proces6w
pfyn6w.Zastosowana
mechaniki
technikapomiarowa
nale2y
do grupyoptycznych
metod
pomiarowych
rozwijanych
intensywnie
pod
w ostatnichlatachi znanych
nazwqcyfrowejkorelacji
pfaskimodelsilosuo wysoko6ci
obraz6w.Wykorzystujqc
800 mm z przezroczystq
Scianqprzedniq
wykonanoseriezdjqi ruchuo6rodkaprzyotwartymotworzewylotowym.Z kolejnych
zdjqiobliczono
przemieszczenia
poszczeg6lnych
punktdww calym zarejestrowanym
na zdjqciupolu widzenia
prqdko6ci
kamery,
a nastqpnie
obliczono
chwilowe,
przemieszczefi
u5rednione
dla znanego
odstqpu
czasupomiqdzy
pomiarywykonano
kolejnymi
zdjqciami.
Wszystkie
dla silosu.zasypanego
ziarnami
amarantusa,
dla kilkuwariant6wuksztaltowania
dna silosu.Wynikipomiar6wprzedstawiono
w
postaciprofili pionowejskladowejprqdko5ci
ziaren,rozklad6wwektor6wprqdko6ci
i chwilowych

trajektoriiziaren.Uzyskane
przydatnoSi
wynikipotwierdzily
zastosowanej
technikipomiarowejdo
polapfyniqcia
wyznaczania
jego op162niania.
materiatu
zmagazynowanego
w silosie
w trakcie
Wynikisystematycznych
pomiar6wpolaplyniqciazmagazynowanego
materialuw silosiew trakcie
jego opr62niania
przedstawiono
w dw6ch pracachPani dr in2. lreny Sielamowicz
z dwoma
(S. Btodski,T.A. Kowalewski).
wsp6fautorami
Praceopublikowanymi
w czasopiSmie
Chemical
Engineering
Science
w 2005roku(poz.4)i 2006roku(poz.5).Plaski,
prostysiloso wysokoSci
800mm
zasypywano
trzemar62nymirodzajami
o6rodk6wziarnistych,
mianowicie
ziarnamiamarantusa
w
postaci
kuleczek
o Srednicy
okolo1 mm,ziarnami
siemienia
Inianego
w postaci
sptaszczonych
elipsoid
o wymiarach
4 mm x 2 mm orazziarnamigryki
piramido wysokoSci
w postaci
okolo2 mm.Wyniki
przedstawione
w postacigraficznejwskazujqna istotnywplyw rodzajumaterialuna charakter
przeplywu
oSrodka
i rozmiarystrefzastojuwzdlu2dlugoSci
Sciansilosu.Szczeg6towe
i systematyczne
wynikibadadw postacipolawektor6wptyniqcia
i chwilowych
przedstawiono
trajektoriiczqsteczek
dla wszystkichtrzech badanychmaterial6w.Wyralnie uksztaltowany,
wqski kanal wyptywuo
szeroko6ci
tylko 1/3 szerokoSci
silosuzaobserwowano
dla ziarenamarantusa.
Niecoszerszykanal
wyplywuwystqpifprzy opro2nianiu
silosuzafadowanego
ziarnamisiemieniaInianego,natomiast
ziarnagrykidawalywyplywmasowyobejmujqcy
calqszerokoSi
silosu.7ale2no3(
formywyplywuod
rodzajuoSrodkasypkiegozalegajqcego
w silosiejest wyra2niewidoczna,a zastosowana
technika
jako6ciowe
pomiarowa
umo2liwia
i iloSciowe
plyniqcia
okre6lenie
kinematyki
materialu
i granicstref
zastoju.
W drugiejz tej grupyprac(poz.6) przedstawiono
analogiczne
wynikipomiar6w
dlafazyopr62niania
silosuo Scianach
zbie2nych.
Siloszasypywano
ziarnamiamarantusa
do wysokoSci
600 mm od
poziomuotworu wylotowego.Pole prqdko5ciwyplywu przedstawiono
w postacikolorowych
kontur6wo stafejwartoSciprqdko6ci,
polawektor6wpfyniqcia,
chwilowychtrajektoriipfyniqciai
profili prqdko6ciwzdtui wybranychprzekroj6wsilosu.R6wnie2i tym przypadku,
przy zbie2nym
uksztaltowaniubocznychScian silosu stwierdzonotworzenie sie kominowegowyptywu w
poczqtkowei
fazie,kt6ry stopniowoprzechodzif
do formy promieniowego
wyplywuale dopierow
ostatniej
fazieop162niania
silosu.
Zestawienie
wynik6wdw6chpracwymienionych
w poprzednim
(poz.4 i 6) uzupefnione
akapicie
pomiaramipola kinematycznego
wyplywu trzech oSrodk6wziarnistych z silosu prostegoz
polo2onymotworem wylotowym przedstawiono
niesymetrycznie
w kolejnej,samodzielneji
pracyPanidr in2.lrenySielamowicz
obszernej
(poz.5).Wynikipomiar6w
z wykorzystaniem
tej samej
cyfrowejtechnikiobrazowaniaprqdko5ciczqsteczek
przedstawiono
w formie analogicznej
do
poprzednio
prac.W pracytej podjqtododatkowopr6bqwzbogacenia
opisanych
analizywynik6w
poprzezwyznaczenie
prqdko6ci
odksztalcefw r62nychchwilachczasowych
i r62nychprzekrojach
jednak
poprzecznych.
Ograniczono
siq
tylkodo fragmentarycznych
procedury
wynik6wnumerycznej
r62niczkowania
po wsp6lrzqdnej
dla pionowejskladowejprqdko6ci
poprzecznej
dla kilkuwykres6w,
por6wnujqcuzyskanewyniki dla symetrycznego
wyplywuz centralnieumieszczonym
otworem
wylotowymz wyplywaminiesymetrycznymi
dla otwor6wwylotowychumieszczonych
przyjednym
l u bd r u g i mb o k us i l o s u .
Drugqbardzowa2nqgrupEpraczestawuhabilitacyjnego
Panidr in2.lrenySielamowicz
sq cztery
prace(poz.7,8,9i 13)opublikowane
w bardzo
dobrych
czasopismach
naukowych,
wsp6lnie
ztrzema
(R. Balevidius,
wsp6fautorami
R. Kadianauskas,
Z. M16z).Przedstawiono
w nich wynikisymulacji
procesuzasypywania,
komputerowych
zaleganiai wysypywania
z silos6wo r62nychksztaltach
materiaf6wziarnistychprzy wykorzystaniu
oprogramowania
metodyelement6wdyskretnych
w
wersjiopracowanej
na Uniwersytecie
Technicznym
w Wilnie.Jestto calkowicie
odmiennepodej6cie
jakooSrodka
od opisywania
oSrodka
sypkiego
ciqglego.W metodzieelement6wdyskretnych
oSrodek
jest
sypki
zbioremelement6wo okre6lonym
ksztalcie,
kt6regozachowanie
w trakcieopr62niania
silosuwynikaz uwzglqdnienia
oddziatywania
na siebiesqsiednich,
stykajqcych
siq element6w.
We
wszystkich,
czterechpracachtej seriioSrodek
sypkibyf odwzorowany
kulkamio r62nychSrednicach
wykonanych
z materialulepkosprq2ystego.
Uwzglqdniano
tarciepomiqdzy
stykajqcymi
siq kulkami

problemu
orazpomiqdzy
kulkamii Sciankami
plyniqcia
silosu.Rozwiqzane
i oddzialywania
materialu
sypkiegow silosieuzyskano
z algorytm6woptymalizacji
wielokryterialnej
czasi
minimalizujqc
prqdko6iwyplywumaterialu
sypkiego
z silosu.W pierwszej
z tej seriiprac(poz.7)przedstawiono
wynikisymulacjizasypywania,
osiadania
materialusypkiegoi opr62niania
silos6wo prostychi
pod r62nymikqtamibocznych
nachylonych
Sciansilosu.OSrodek
sypkiodwzorowano
kulkamio
Srednicy
od 60 do 70 mm, przyjmujqc
1980kulekzasypanych
w silosiedo wysokoSci
L700mm.
Szczeg6lowa
analizawynik6wsymulacjikomputerowej
fazy napelniania
i opr62niania
silosuo
prostych
Scianach
bocznych
zostalaprzedstawiona
w drugiejpracyz tej serii(poz.8).W trzeciejpracy
pelnqanalizq
z tej serii(poz.9) przedstawiono
stanuodksztatcenia
i naprq2enia
o6rodka
sypkiego
w
fazienapelniania
iopr62niania
silosuo zbie2nych
pod kqtem22".W
Scianach
bocznych
nachylonych
przyjqto20400kuleko Srednicy
symulacji
komputerowej
zachowania
siqoSrodka
sypkiego
od 25 do
34 mm zasypanych
do wysoko6ci
1200mm.Wynikiprzedstawiono
w postaciobraz6wwektor6wp6l
prqdkoSci
plyniqciaczqstek,rozktad6wrozmieszczenia
czqsteki rozklad6wporowato6ci,
rozktad6w
gl6wnych
po napelnienia
skfadowych
i kierunk6w
naprq2enia
i w r62nych
stadiach
opr62niania
silosu
dla r62nychwartoSci
wsp6fczynnika
tarciapomiqdzy
czEsteczkami.
W czwartejpracyz tej serii(poz.
pelnq analizestanu odksztatcenia
13) przedstawiono
i naprq2enia
o6rodkasypkiegow fazie
plaskich
napetniania
i opr62niania
dla trzechsilos6w.Silos6w
o prostychi zbie2nych
Scianach
bocznych
orazsilosuo zbie2nych
Scianach
w dw6chprostopadlych
bocznych
kierunkach.
W symulacji
komputerowej
zachowania
siq oSrodkasypkiegoprzyjqto1980kuleko Srednicy
od 60 do 70 mm
zasypanych
do wysokoSci
od 700 mm do 1500mm, w zale2noSci
od ksztattusilosu.Dodatkowow
pracypodjqtopr6bqpor6wnania
polaprqdko6ci
plyniqcia
i wartoScinaporuna Scianybocznesilosu
z symulacji
uzyskane
komputerowej
metodyelement6wdyskretnych
dla 20400kulekz wartoSciami
uzyskanymi
z przeprowadzonego
doSwiadczenia
dla pfaskiego
silosuz prostymiScianami
bocznymi
grochemo Srednicy
zasypanego
od7,2 do7,8 mm. Uzyskano
dobrqzgodno6i
wynik6wsymulacji
z
pola
prqdko6ci
ptyniqcia
wynikamido6wiadczalnymi
dla
o6rodkaw fazie ustalonego
wyptywu.
Wiqksze
rozbie2noSci
obserwujesiqw poczqtkowej
i koricowej
fazieopr62niania
silosu,co przypisuje
siq w pracy oddzialywaniupojedynczych
czqstek.Szczeg6lowe
wyniki po16wnaniasymulacji
komputerowej
metodqelement6wdyskretnych
i danychdo6wiadczalnych
polaprqdko5ci
w zakresie
i
naporuna Sciany
silosuprzedstawione
bytyna dw6chkonferencjach
naukowych
i zostalypominiqte
prac.
w habilitacyjnym
zestawie
grupqpraczestawu
Trzeciq
habilitacyjnego
Panidr in2.lrenySielamowicz
sqtrzyprace(poz.t0,11.,i
12)opublikowane
w r6wniedobrychczasopismach
naukowych,
wsp6lniez dwomawsp6tautorami
(M. Czech,
T.A.Kowalewski).
W pracachtych przedstawiono
wynikistatystycznej
analizypomiar6w
pola przemieszczef
i prqdko6cipfyniqcia
oSrodk6wziarnistychw trakcieopr62niania
silos6w
przypomocycyfrowejtechnikiobrazowania
prqdko6ci
uzyskane
czqsteczek
znanejpod nazwqDigital
ParticlelmageVelocimetry.
W pierwszej
z practej serii(poz.10) przedstawiono
wynikipomiar6w
polaprqdkoSci
dla silosuo prostychScianach
polo2onym,
bocznych
z niesymetryczne
przyjednymz
bok6w, otworem wylotowym, a nastqpniezaproponowano
procedurqwygladzaniapoprzez
opisywaniewartoScidoSwiadczalnych
przekrojach
w poszczeg6lnych
odpowiedniodobranymi
(poz.
funkcjamiwyktadniczymi.
W drugiejpracvz tej serii
11) przedstawiono
analogiczne
wyniki
przetwarzania
i wygfadzania
danychdoSwiadczalnych
dla silosuo zbie2nych
Scianach
bocznych.
podwa2enia
Uzyskane
wyniki upowa2niajq
Autor6w do pewniejszego
przyjmowanego
wcze6niej
jak
poluprqdko6cidla
zalo2enia
o radialnym
silos6w
zbie2nych, to przyjmowaf
Jenike(1961),
a zanim
wielu innych autor6w.Trzeciapraca (poz. 12) dotyczyprzetwarzania
i wygfadzania
wynik6w
pomiar6w
dla procesu
opr62niania
silosuo prostych
Scianach
z ptaskim
dnemi centralnym
otworze
wylotowym.
Ocenarozprawyhabilitacyjnej.
Silosysq powszechnie
wykorzystywane
do przechowywania
material6wziarnistych w wielu
gospodarki,a zwlaszcza
dziedzinach
w przemySlebudowlanym,chemicznymi w rolnictwie.
Wyznaczenie
i odksztafcenia
stanu naprq2enia
w materialeprzechowywanym
w silosiejest

podstawowym
parametryprojektowekonstrukcji
zadaniem
okreSlajqcym
wytrzymato6ciowe
silos6w.
punktuwidzeniaze wzglqduna skalqzastosowaf
Problemjest wa2nyz technicznego
tego typu
konstrukcjiw praktyce,ale jest te2 istotnyz naukowegopunktuwidzeniaze wzglqduna brak
procedury
akceptowalnej
i prawidlowej
wyznaczania
teoretycznego
stanunapre2enia
i odksztalcenia
w r62norodnych
oSrodkach
ziarnistychmagazynowanych
w silosach.Proceduryobliczeniowe
stosowanew praktycein2ynierskiej
wynikajqz przyjqciaszereguzalo2efiupraszczajqcych,
kt6re
powinnybyi weryfikowane
jestbardzobogata.
doSwiadczalnie.
Literatura
naukowa
tegozagadnienia
Podejmowano
wiele pr6b uzyskania
rozwiqzafkompletnych
zestawur6wnafiteorii plastyczno6ci,
stosowano
r62norodne
technikidoSwiadczalne
procedury
i numeryczne
obliczeniowe.
Uproszczone
pod obciq2eniem
modelezachowania
siq oSrodk6wziarnistych
i trudne do okreSlenia
warunki
brzegowe,zwlaszczawarunki tarcia na Scianachsilosu uniemo2liwiajq
uzyskanierozwiqzah
punktuwidzenia
kompletnych
problemu.
tegotak wa2nego
z technicznego
Podejmowane
w wielu
oSrodkach
naukowychna Swiecielicznepr6by rozwiqzania
tego zagadnienia
doprowadzify
do
przybli2onych,
rozwiqzan
wynikajqcych
z przyjqciaszereguzaloienuproszczajqcych.
R6wnie2i w
ju2 ponadtrzydzie6ci
Polsceinicjowano
du2eprojektybadawcze
lat temu, a uzyskane
wynikiw
syntetycznej
pt. ,,Metodyobliczef pari i przepfywu
formie opisanow monografiiA. Dreschera
material6wziarnistych
w zbiornikach",
wydanejprzezPWN w 1983 roku. Wyznaczenie
pari i
przepfywuo6rodk6wziarnistychw silosachniezbqdneprzy projektowaniu
silos6wuzyskujesiq
przybliionych.
dotychczas
z rozwiqzart
jestwyznaczenie
Celemrozprawy
habilitacyjnej
Panidr in2.lrenySielamowicz
stanuodksztalcenia
i
naprq2enia
w oSrodkach
ziarnistych
w silosach
w trakcieich napelniania
i opr62niania.
Znaczenie
problematyki
jest
rozprawyhabilitacyjnej
Panidr in2.lrenySielamowicz
dla praktykiin2ynierskiej
podkreSlone
przypadku
dobitnie
licznymi
katastrofami,
kt6rew
du2ych
silos6wprowadzq
zawsze
do
bardzodu2ychstrat.Motywacjete sq te2 przytoczone
w skr6conym
opisierozprawyhabilitacyjnej
Panidr in2.lrenySielamowicz
i jeSlinawetuwzglqdni{2e znaczna
czq6itych katastrofma nature
proces6wzachodzqcych
innq od mechanicznej,
a wynika z r62norodnych
w przechowywanych
prowadzqcych
materialach
np. do samozapfonu
czy wybuchunagromadzonych
pyl6w,to i tak
jest oczywista
problematyki
naukowai techniczna
aktualnoSi
rozprawyhabilitacyjnej
i potwierdzona
liczbqpracpublikowanych
w najlepszych
czasopismach
naukowych.
Syntetyczne
om6wienie
zakresu
i
jest bardzo
wynik6wdotychczasowych
badafiprowadzonych
w r62nych
o6rodkach
na catymSwiecie
dobrzeprzedstawione
w kolejnychpracachzestawurozprawyhabilitacyjnej
Panidr in2. lreny
Sielamowicz,zwlaszcza
poprzednio
w pracach
ostatnichprzedstawionej
listy.
jest staranniedobranyi
Wyb6r prac rozprawyhabilitacyjnej
Pani dr in2. lreny Sielamowicz
dopasowany
do tytufu calegozbioru.Precyzja
sformufowafwymagajednakzastqpienia
w tytule
rozprawystowa,,granulowanych"
slowem,,ziarnistych".
Ztychsamychwzglqd6wuwa2am,
2eu2ycie
w tytulerozprawyhabilitacyjnej
okre6lenia
silos6w"jest mylqceze wzglqduna brak
,,w modelach
podobiefstwa
modelowego.
Faktycznie
ka2dezzadanrozpatrywanych
pracachzestawu
w kolejnych
habilitacyjnego
dotyczy innej skali. Pomiarypola prqdko6ciprzy pomocy cyfrowej techniki
prqdko6ci
obrazowania
czqsteczek
dlaplaskiego
silosuwykonano
dlazbioruco najmniej
30 milion6w
ziarenamarantusa
o Srednicy
1 mm.Obliczenia
metodE
element6w
dyskretnych
wykonano
dlazbioru
1980kuleko Srednicy
60 mm,w pierwszym
itrzecimzadaniu,
oraz2O4OO
kuleko Srednicy
25 mm w
drugimzadaniu.
Ten braksp6jnoSci
warunk6wbrzegowych
ma oczywiScie
swojeuzasadnienie
w
poszczeg6lnych
ograniczeniach
metod badawczych,
ale uniemo2liwia
por6wnanie
bezpo6rednie
wynik6w.
Zasadniczym
celemrozprawyhabilitacyjnej
Panidr in2.lrenySielamowicz
niejestjednakilo6ciowe
por6wnanie
wynik6wbadafprzywykorzystaniu
r62nych
technikpomiarowych
i obliczeniowych,
ale
ocena poprawno6cizalo2ert procedur obliczeniowych,a zwlaszczazaleceri normowych
wykorzystywanych
w projektowaniu
silos6w.Uwa2am,2e postawionycel rozprawyhabilitacyjnej
Panidr in2. lreny Sielamowicz
zostafosiqgniqty,
przedstawione
co potwierdzajq
wyniki badad
puterowych.
doSwiadcza
Inychi symulacjikom

Wa2nymi indywidualnym
osiqgniqciem
Panidr in2. lreny Sielamowicz
byfo dobranietechnik
pomiarowych
i obliczeniowych
odpowiednich
proces6w
do precyzyjnej
analizy
pfyniqciaoirodk6w
ziarnistych
w silosach.
Wynikidw6chpierwszych
praczestawupublikacji
habilitacyjnych
wskazywaly
na ograniczonemo2liwoSciposzukiwanianumerycznychrozwiqzafikompletu r6wnaf teorii
plastyczno6ci,
czyjako6ciowej
ocenystrefplyniqcia
metodamifotografiitradycyjnej.
Poszukujqc
skutecznych
metodjakoSciowej
i ilo6ciowej
analizyp6l plyniqcia
oSrodk6w
ziarnistych
w
trakcieopr62niania
silos6wPanidr in2.lrenaSielamowicz
zdecydowata
siqnawykorzystanie
techniki
cyfrowejkorelacjiobraz6w,rozwijanejintensywnie
w wielu o6rodkach
naukowych,
zwfaszcza
do
wizualizacji
deformacjimateria16w
i element6wkonstrukcji.
Skutecznym
i szybkimsposobem
sprawdzenia
mo2liwoScitej
nowoczesnej
technikipomiarowej
okreSlajqcej
wektoryprzemieszczefi
w
cafym polu obserwacji,a nie tylko punktowo,bylo bez wqtpieniawciqgniqciedo wsp6lpracy
do6wiadczonego
zespofu
dysponujqcego
specjalistycznym
oprzyrzqdowaniem
ioprogramowaniem
do
tegotypupomiar6w.
Wsp6ipraca
z zespolem
Zakladu
Mechaniki
i FizykiPfyn6wtPPTw tym wzglqdzie
przyniosla
oczekiwane
rezultaty,a wynikiwsp6lnych
badaf wizualizacji
p6l plyniqciaw trakcie
opr62niania
silos6wdla r62nychmaterial6w
dla plaskich
silosdwo r62nychksztaftach
przedstawiono
w piqciupublikacjach
wlqczonych
prachabilitacyjnych
do zestawu
(poz.3,4,5,6iIO).
jest do analizyptyniqcia
Technika
cyfrowejkorelacjiobraz6wwykorzystywana
oSrodk6w
ziarnistych
w silosachw coraz szerszymstopniuod poczqtkulat dwutysiqcznych.
Doskonalono
uklady
gromadzenia
i przetwarzania
danychdoSwiadczalnych.
Powstafowiele nowychfirm oferujqcych
aparaturei oprogramowanie
dedykowane
do specjalizowanych
zagadniefbadawczych.
Zestaw
aparatury
i oprogramowania
wykorzystywany
prowadzonych
w badaniach
przezPaniqdr in2.lrenq
Sielamowicz
dedykowanybyt do pomiar6wp6l pfyniqciacieczyi gaz6w.Wynikalystqd pewne
ograniczenia
przetwarzania
mo2liwoSci
danychdo6wiadczalnych.
pomiar6w
Podstawowym
wynikiem
cyfrowejkorelacjiobraz6wjest pole przemieszczef
w calym obszarzeobserwacjiw kolejnych
sekwencjach
ruchuw jakichzrobionozdjqcia.
polaodksztalced
Wyznaczenie
wymagastosowania
procedurnumerycznego
przemieszczef
r62niczkowania
po wsp6lrzqdnych.
Procedury
te sq zwykle
wbudowanew oprogramowanie
cyfrowejkorelacjiobraz6w,co w polqczeniuz procedurami
wygladzania
umo2liwia
latwq wizualizacjq
przemieszczed
nie tylko skladowych
ale i odksztalced
w
cafympoluobserwacji.
Mo2liwo6ci
takiegoprzedstawienia
pomiar6w
wynik6w
nie wykorzystano
w
2adnejz wymienionych
wy2ejz tej grupy prac,jedyniew pracywymienionejna pozycji5 spisu
publikacjihabilitacyjnej
pokazanorozkladyprqdkoSci
odksztalceri
Scinaniaw kilku pojedynczych
przekrojach
poprzecznych
silosu.
NiedogodnoSciq
technikicyfrowejkorelacji
obraz6w,zresztqwskazanq
w pracysq blqdypomiarowe
przydu2ychgradientach
przemieszcze6.
Sytuacja
takama miejscebezpoSrednio
po otwarciuotworu
wylotowego,gdy w ulamkachsekundyrozwijasiq pole pfyniqciana cafej wysokoScisilosu.
pierwszy
Tymczasem
pokazany
obrazpola plyniqcia
w kolejnych
pracachuchwycono
dopieropo
prawieczterechsekundach
od otworzeniaotworu wylotowego.
Jestto wynik znacznie
gorszyod
prezentowanego
w innychpracachprzytej samejtechnicepomiarowej,
gdziepierwszyobrazpola
plyniqciazarejestrowano
po czasie0,3 s. Druganiedogodno66
zastosowanej
technikipomiarowej
zwiqzanajest z blqdamiodwzorowaniaprqdko6ciczqstekw bezpoSrednim
otoczeniuotworu
wylotowego.
W przypadku
silosuklinowegopewniez tego wlaSniepowoduograniczono
pole
powy2ejotworu wylotowego(rys,4, poz.6). Brakwyja6niefw pracystwarza
obserwacji
znacznie
wqtpliwoScico do przydatnoSci
pomiarowejwykorzystanej
wersji zestawu pomiarowego.Z
powod6wszersza
oczywistych
dyskusja
tych ograniczed
zastosowanej
metodypomiarowejzostata
pominiqtaw publikacjach
wchodzqcych
w sktadzestawuhabilitacyjnego
i jestemprzekonany,
ie
wqtpliwo6cizostanEwyja6nionew dalszejdyskusji.Uzupefniajqcego
komentarzawymagatez
practej seriio mo2liwo5ci
autorska
obietnica
wszystkich
wyznaczenia
stanunapre2enia
na podstawie
p6lprqdkoSci
pfyniqcia
przypomocy
okreSlonych
opisanej
technikipomiarowej.
Kolejnymetapemrozprawyhabilitacyjnej
jest grupa czterech
Pani dr in2. lreny Sielamowicz
prac (poz. 7, 8, 9 i 13) stanowiqcych
wsp6lautorskich
zbi6r eksperyment6w
numerycznych
6

opisujqcych
zachowanie
siq r62nychoSrodk6wziarnistych
w ptaskichi przestrzennych
silosacho
r62nychksztaltach.
Poszukujqc
sposob6wopisaniazachowania
siq oSrodk6wziarnistych
w silosach
Panidr in2.lrenaSielamowicz
siqgnqfa
do metodyelement6w
dyskretnych,
w kt6rejuwzglqdnia
siq
ju2
poszczeg6lnych
oddzialywanie
czqsteko6rodkaziarnistego.
Spos6bten byl
wykorzystywany
polaplyniqcia
wcze6nie
do symulacji
w silosach
i mo2nasiqbyfospodziewai
dobregoodwzorowania
przydobrzedobranych
zachowania
siq calegoo6rodkaziarnistego
wla6ciwoSciach
mechanicznych
pojedynczego
jest
ziarna.Skuteczno$6
metodyelement6wdyskretnych uwarunkowano
z jednej
stronymodelemoddziafywania
stykajqcych
siqziaren,a z drugiejstronyefektywno5ciq
stosowanych
algorytm6w okreSlajqcych
chwilowy stan plyniqciaz wykorzystaniemmetod optymalizacji
jak poprzednio,
wielokryterialnej.
Podobne
skutecznym
i szybkim
sposobem
sprawdzenia
mo2liwo6ci
tej trudnejtechnikiobliczeniowej
w pelniokre5lajqcej
standeformacji
i naprq2enia
w calymsilosie
w
r62nychfazachjego pracybyfo bez wqtpieniawciqgniqcie
do wsp6lpracyspecjalist6w
z IPPTi z
Uniwersytetu
Technicznego
w Wilniedysponujqcego
specjalistycznym
oprogramowaniem
do tego
przyniosla
typu obliczed.Wsp6tpraca
w tym wzglqdzie
oczekiwane
rezultaty,a wynikiwsp6lnych
badarizachowania
siqcategozbiorusferycznych
element6w
w trakcienapetniania,
magazynowania
i
op162niania
silos6w o 162nychksztaltachprzedstawionow czterech,wymienionychwy2ej
publikacjach
wfqczo
nychdo zestawuprachabilitacyj
nych.
Uzyskane
wyniki obliczedsq bez wqtpieniaoryginalnei warto6ciowe.
Zastosowana
technika
pofo2enia
prqdko6ci
plyniqcia
obliczeniowa
poszczeg6lnych
umo2liwia
okreSlenie
i
ziarenorazsif z
jakimidziafajq
wzajemnie
na siebiestykajqce
siqziarna.
Metodaelement6w
dyskretnych
okazala
siq
parametr6w
bardzoskutecznym
narzqdziem
analizywplywuposzczeg6lnych
na zachowanie
siq
jest
o6rodk6wziarnistychw silosach,czego przyktadem
ocena wpfywu wsp6lczynnika
tarcia
przedstawiona
we wszystkichpracachdla 162nychksztalt6wsilosu.Wa2nymwynikiemjest
symulowanie
fazynapelniania
silosu,
fazyosiadania
o6rodka
wskutekuwzglqdnia
lepkichcechziaren
oraz fazy wysypywania
oSrodkaprzezotw6r spustowy.lstotnymi wa2kimelementemprzyjqtej
jest mo2liwo6ibezpoSredniego
procedury
par6oSrodkana Scianysilosuz
obliczed
wyznaczenia
poszczeg6lnych
przekroju.
uwzglqdnieniem
oddzialywania
ziarenw rozpatrywanym
Wynikioblicze6
jak i do
przybli2onych
mo2nawiqcwykorzystai
pari naSciany
do weryfikacji
metodobliczania
silosu,
weryfikacji
zalo2efupraszczajqcych.
W obliczeniach
mo2nate2 uwzglqdniipodatno6iSciansilosu i
jakie generowanesE przy napelniania,
jak i przy opr62nianiu,
efekty dynamiczne
a zwlaszcza
po otworzeniuotworu wylotowego.Sq to bez wqtpliwezaletymetodyelement6w
bezpo5rednio
dyskretnych
w odniesieniu
do zagadnied
stanuodksztalcenia
i naprq2enia
w o6rodkach
ziarnistych
w
silosach.
Metoda element6wdyskretnychma te2 swoje ograniczenia,
kt6re powinnybyi nieco szerzej
jest liczba
om6wioneni2 jest to przyjqtew publikacjach
naukowych.
lstotnymograniczeniem
(poz.7 i 8) i trzecim(poz.13) zadaniu
element6wdyskretnych,
kt6rawynosifa1980w pierwszym
oraz204OO
w zadaniu
drugimopisanym
w pracy(poz.9).Liczba
element6w
okreSla
czasobliczefi
ize
zrozumiatych
wzglqd6wnie mo2e byi nadmierniedu2a.W wiqkszoSci
rozpatrywanych
w pracy
zadaniach
silosybyly plaskie,jedyniew ostatniejz pracsymulacjakomputerowa
dotyczylasilosu
przestrzennego
z klinowymi6cianami
lejaw dw6chkierunkach.
Wartowiqc zapytaidlaczego
dla
plaskich
przypadku
silos6wnie rozpatrywano
dwuwymiarowego.
Przyjmujqc
w metodzieelement6w
dyskretnych
kr6tkiewalcezamiastsfer kulistych
wprowadzamy
istotneuproszczenie
i skr6cenie
czasuobliczeri
z mo2liwo6ciq
wprowadzenia
wiqkszej
znacznie
liczbyelement6w.
Cowiqcejobliczone
pole plyniqciamo2naw6wczaspor6wnywa(,
z obrazamipomierzonymi
do6wiadczalne
dla plaskich
jako
przeplyw6w.
przeplyw6w
Traktowanie
dwuwymiarowych przeplywy
3D w obliczeniach
metody
element6wdyskretnychwprowadzazaburzeniaprzeplywuw postacizawirowaf czqstek,co
znakomicieilustruje rys. 3 z pozycji9, Efekt zawirowadjest zale2nyod przyjqtejwarto6ci
wsp6tczynnika
tarcia.
pracwchodzqcych
Sfabo5ciq
zestawu
w skladrozprawy
habilitacyjnej
Panidr in2.lrenySielamowicz
sq
ju2wczeSniej.
poszczegdlnych
162nice
warunk6wbrzegowych
zadari,
o czymwspominalem
R62nice
te

to inne rodzajeziaren(Srednica
i ksztaft)oraz szeroko6iotworu wylotowegoprzyjmowane
w
do6wiadczalnej
pracy.Dopierow ostatniejpracy(poz.13)wykonanowstepne
i symulacyjnej
czqSci
obliczenia
dla 20400ziarenekgrochuo Srednicy
okofo 7 mm, dziqkiczemuwyniki obliczeri
por6wnano
z wynikamipomiar6wpolaplyniqcia,
a obliczone
warto6cinaporuna Scianki
silosuw
jegoprzekrojach
dw6ch162nych
por6wnano
pomiar6w
z wynikami
tensometrycznych.
grupqpracrozprawyhabilitacyjnej
Ostatniq
Panidr in2.lrenySielamowicz
sq trzy wsp6lautorskie
prace(poz. !O, tt, 12) opisujqceprocedurywygfadzania
p6l pfyniqciaoSrodk6wziarnistych
w
pfaskich
silosach
o r62nychksztattach
wyznaczonych
do6wiadczalnie
przypomocycyfrowejtechniki
prqdkoSci
obrazowania
czqsteczek.
Wyniki obliczef zilustrowano
dla przyktadowych
przekroj6w
poprzecznych
punktamido6wiadczalnymi
z zaznaczonymi
i przebiegami
funkcjiaproksymujqcych
dla
jak rozumiem,
kolejnych
etap6wregresji.
jest dobraniepostacii parametr6w
Celemnadrzqdnym,
funkcji najlepiejopisujqcejpunkty doSwiadczalne,
a nastqpniewprowadzenie
opracowanych
procedur
ju2w spos6b
procedura
przetwarzajqcego
do programu
automatyczny
danedo6wiadczalne.
umo2liwieliminacjqr62norodnych
zaburzefprzeplywu,
zmniejszy
pomiarowe,
blqdy
zwlaszcza
w
obszarach
o malychprzemieszczeniach
w otoczeniustrefzastoju,a tym samymuproSciprocedury
numerycznego
r62niczkowania.
Z przedstawionego
opisunie wynikaczy wszystkie
te cele zostaty
osiqgniqte.
Podkre6lono
wyralnie,2ezaproponowany
schemat
pewno6iwniosk6w
obliczeri
zwiqksza
potwierdzajqcych
lub zaprzeczajqcych
zalo2eniom
upraszczajqcym
zalecanym
uprzednio
w literaturze
przedmiotu.
Tym zato2eniem
upraszczajqcym,
kt6re nie zostatopotwierdzone
pomiarach
pola
w
plyniqciaprzy pomocycyfrowejtechnikiobrazowania
prqdko6ciczqsteczek
okazafsiq przeptyw
radialny w silosach klinowych, przynajmniejw odniesieniudo o6rodk6w ziarnistych
wykorzystywa
nychw poszczeg6
|nychpracyzestawuhabiIitacyjnego.
Rozprawahabilitacyjna
Pani dr in2. lreny Sielamowicz
przedstawiona
w postaciczterech
samodzielnych
i dziewiqciu
publikacjinaukowych
wsp6lautorskich
dotyczymechaniki
oSrodk6w
ziarnistych
w silosachi zgodniez przytoczonq
wy2ejargumentacjq
stanowi znaczEcy
wklad do
rozwojumechaniki.
Wktadposzczeg6lnych
autor6wzostal6ci5le
sprecyzowany
w ichindywidualnych
panidr in2.lreny
o5wiadczeniach
i pokrywasiqz opisemzakresu
pracyhabilitacyjnej
w autoreferacie
Sielamowicz.
lstotnymi indywidualnym
jest w moim
osiqgniqciem
Panidr in2.lrenySielamowicz
przekonaniu
zaimplementowanie
dw6chnowoczesnych
metodbadawczych,
a mianowicie
cyfrowej
prqdkoSci
technikiobrazowania
czqsteczek
do pomiar6wp6l plyniqciamaterial6wziarnistych
w
silosachoraz metody element6wdyskretnych
do symulacjikomputerowych
zachowania
siQ
o6rodk6w
ziarnistych
w silosach.
Umiejqtno6i
stosowania
i wykorzystania
wynik6wzaawansowanych
technikdoSwiadczalnych
i koncepcji
opisuteoretycznego
zachowania
siq o6rodk6wziarnistych
w
silosach
stanowiistotnei wyr62niajqce
osiqgniqcie
Panidr in2.lrenySielamowicz.
Szczeg6lowe
wyniki
kolejnychpublikacji
zestawuhabilitacyjnego
Panidr in2. lreny Sielamowicz
potwierdzity
pelnq
przydatnoSi
i wzajemnqkomplementarno6i
obu metod badawczych
analizystanudeformacjii
naprq2enia
w oSrodku
ziarnistym
w silosie.
przezPaniqdr in2.lrenqSielamowicz
Zaproponowana
procedura
komplementarnego
stosowania
tych dw6chprocedurbadawczych
umo2liwia
uzyskanie
rozwiqzafkompletnychmechanikioSrodk6wziarnistych
w malychi Srednichsilosach,ale tei
umo2liwiaocenei weryfikacjqzalo2enupraszczajqcych
przyjmowanych
przezr62nychautor6ww
jak
przybli2onych i zaleceniach
rozwiqzaniach
normowych
przyprojektowaniu
stosowanych
silos6w.
Uwa2am,
2e sq to znaczqce
osiqgniqcia
w dziedzinie
mechaniki,
a zwfaszcza
w zakresiemechaniki
o6rodk6w
ziarnistych
w silosach.
Ocenadorobkunaukowego
PanilrenaSielamowicz
studiowala
na Wydziale
Budownictwa
Lqdowego
Politechniki
Biafostockiej.
Tytufmagistrain2yniera
o specjalnoSci
technologii
i organizacji
budowyuzyskata
w 1980roku.Tytut
doktora nauk technicznych
w dyscyplinienaukowejbudownictwauzyskalana politechnice
Biafostockiej
w dniu 24 kwietnia199Lroku na podstawierozprawydoktorskiejpt. ,,Analiza
pfyty
kolowo- symetrycznej
na podto2ujednostronnym
metodqelement6wczasoprzestrzennych",
kt6rej
promotorem
byl prof.ZbigniewKqczkowski.

przeddoktoratem
DorobeknaukowyPanilrenySielamowicz
obejmuje,lqczniez rozprcwE
doktorskq
8 prac z zakresubudownictwa
opublikowanych
w czasopismach
bran2owych
i wydawnictwach
Politechniki
Bialostockiej
w latach1983- 1991.W latach80.PanilrenaSielamowicz
uczestniczyla
w
realizacji
czterech
ekspertyz
i zlecefz zakresubudownictwa,
kt6rychwynikizostalyopublikowane
w
raportachPolitechniki
Biafostockiej.
po doktoracie
DorobeknaukowyPanidr in2. lrenySielamowicz
obejmujefqcznie31 publikacji
naukowych,w tym 13 publikacjistanowiqcych
zestaw rozprawyhabilitacyjnejszczeg6lowo
punkcie
om6wionych
w poprzednim
niniejszej
recenzji.
W tym zestawie
13 publikacji
habilitacyjnych,
dziewiq6
opublikowano
w wysokopunktowanych
czasopismach
z listyfiladelfijskiej.
DrugqgrupQ
publikacji
stanowidziesiqi
naukowych
z zakresu
mechaniki
oSrodk6w
ziarnistych
w silosach,
ale nie
wlqczonych
do zestawuprachabilitacyjnych,
z kt6rychpiqdopublikowano
w wysokopunktowanych
czasopismach
z listy filadelfijskiej,w tym trzy prace opublikowanow monograficznych
(2005i 2007)orazA.A.Balkema(2005).Pozostalq
wydawnictwach
Springera
grupqo6miupraco
charakterzepopularyzatorskim
opublikowanow lokalnych czasopismach
bran2owychi
jestautorkqzgloszenia
politechnicznych.
wydawnictwach
Panidr in2.lrenaSielamowicz
patentowego
z 1999 roku Nr P 331912pt. ,,Komorasilosuprzeznaczonego
zwfaszcza
do magazynowania
materiat6wi surowc6wziarnistych
rozdrobnionych
i sypkich".Do petnegokompletutrzebajeszcze
dodai5 ekspertyz
i raport6wzbada6,w kt6rychPanidrin2.lrenaSielamowicz
bralaudziafw trakcie
rocznego
stypendium
w Szwajcarii.
jestobszerny
lstotnymuzupelnieniem
dorobkupublikacyjnego
Panidr in2.lrenySielamowicz
wykaz
jej prackonferencyjnych
obejmujqcy
38 pozycji,zczego28 pracdotyczykonferencjizagranicznych,
a
10 konferencji
w kraju.
UdziafPanidr in2. lreny Sielamowicz
w licznychmiqdzynarodowych
konferencjach
to przede
wszystkim
upowszechnianie
wynik6wwlasnych
badariz zakresu
mechaniki
o6rodk6w
ziarnistych,
ale
r6wnie2systematyczne
zdobywanie
uznaniaw 6rodowisku
Swiatowych
autorytet6wz tej dziedziny,
jest, zalqczonymi
co potwierdzone
do material6whabilitacyjnych,
listamireferencyjnymi
czterech
wybitnychspecjalist6w.
Dwaz tych list6wsq kolejno,zaproszeniem
(2008),a nastepne
na spotkanie
(2010)potwierdzeniem
wyboruPanidr in2.lrenySielamowicz
do GrupyRoboczej
Mechaniki
Ciaf
jej
Rozdrobnionych
podpisanym
Europejskiej
Federacji
przez Przewodniczqcego
In2ynierii
Chemicznej
Prof.MassimoPoletto.Dwa nastepnelisty,podpisaneprzezPrezydenta
firmy Jenike&Johanson
Prof.JohnaW. Carsonaoraz przezProf.Francisco
AyugaTellezaz Uniwersytetu
Technicznego
w
jakospecjalistki
Madricie,
sq potwierdzeniem
uznania
wysokiej
rangiPanidr in2.lrenySielamowicz
w
dziedziniepfyniqciamateriaf6wziarnistychoraz podziqkowaniem
za Jej recenzjedw6ch prac
podpisanyprzezTimothyA. Bellaz grupybadadfirmy
Piqtyz list6wreferencyjnych,
doktorskich.
DuPontpodkre5la
wysokqwarto6ipracPanidr in2.lrenySielamowicz,
przyznanie
Jejw 2004roku
stypendiumbadawczego
firmy DuPontorazJej wyb6r na czfonka30 osobowejGrupyRoboczej
MechanikiCial Rozdrobnionych
Europejskiej
Federacji
In2ynierii
Chemicznej.
Panidr in2. lrena
jestjedynymprzedstawicielem
Sielamowicz
gremium.
z Polski
w tym specjalistycznym
W latach1981- 2010 Panidr in2.lrenaSielamowicz
pracowafa
na WydzialeBudownictwa
na
jakoasystent,
jakoadiunkt.
Politechnice
Bialostockiej,
najpierw
a po obroniepracydoktorskiej
Jest
wsp6lautorkq
trzechpodrqcznik6w
akademickich,
dw6chz wytrzymaloSci
materiaf6wwydanychw
- plastycznych
2008 roku i jednegoz zakresustan6wsprq2ysto
granicznejuklad6w
i no6no6ci
prqtowychz 20tI roku. Bylapromotoremsiedmiupracdyplomowych
oraz opiekunempraktyk
studenckich.
Wielokrotnie
(1991,1998,1999,
otrzymafa
nagrodqRektoraPolitechniki
Biafostockiej
200si 2007l'.
Panidr in2.lrenySielamowicz
jest
bylaczfonkiem
komitet6worganizacyjnych
konferencji
naukowych,
te2czfonkiem
trzechkrajowych
towarzystw
naukowych.
Panidr in2.lrenaSielamowicz
wielokrotnie
powolywanabyla na recenzentaprac kierowanych
do miqdzynarodowych
czasopism,
w tym do
Canadian
Journalof Chemical
Engineering,
Journalof FoodEngineerng,
International
Symposium
w

Tromso w Norwegii.Recenzowala
te2 dwie, wspomnianewczeSniej,prace doktorskiedla
Technicznego
Uniwersytetu
w Madrycie
w 2005i 2010roku.Panidr in2.lrenasielamowicz
uzyskafa
statusekspertai recenzenta
wieluprogram6w
badawczych
i instytucjifinansujqcych
badania,
w tym
w trzechprogramach
7 Programu
Ramowego
UE,w Komitecie
BadafNaukowych
i Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa
polskiejAgencjiRozwoju
Wy2szego,
MinisterstwieRozwojuRegionalnego,
PrzedsiqbiorczoSci,
NarodowymCentrumBadadi Rozwoju,PolskoNorweskimFunduszu
Badari
programie
polska
Naukowych
iw Narodowym
Foresight
2020.
Panidr in2.lrenaSielamowicz
uczestniczyfa
w realizacji
wielu projekt6wbadawczych,
krajowychi
miqdzynarodowych.
Byla kierownikiemdw6ch projekt6w badawczychfinansowanychprzez
Ministerstwo
Nauki,pierwszyNr 7 TOTE025 09 (1995- 199G)dotyczytanalizyproblem6w
wyznaczania
ciSniefw modelusilosumetodqelement6w
czasoprzestrzennych,
drugiNr 4 T07E054
30 (2006- 200s) dotyczyltechniki DPIVw zastosowaniu
do rejestracjiplyniqciamateriat6w
granulowanych
i pomiar6w
ci6nied
naSciany
modelsilosu.
Zgodniez danymiz bazyJournalCitationReportslSl z dnia r4-rz-zott pracepani dr in2.lreny
Sielamowicz
byfycytowane44 razy,a indeksHirschawynosi4. CzterynajczqSciej
cytowaneprace
z e s t a w u r o z p r a w y h a b i l i t a c y j n e j P al rnei nd yr iSni2e.l a m o w i c z t o p o z . gp- 1
o3
z ., 7 - ! \ , p o z . 4 - g i
poz.8-7.
Wniosekkofcowy
Z zamieszczonej
wy2ejocenydorobkunaukowego
Panidr in2.lrenySielamowicz
wynikajqjej uznane
w Srodowisku
akademickim
na 6wiecieosiqgniqcia
naukowew zakresiemechanikio6rodk6w
ziarnistych
w silosach.
Wynikitych pracsq nale2ycie
upowszechnione
w publikacjach
naukowych
w
czasopismach
zagranicznych
i krajowycho uznanejrandze,w tym w znacznejczqSciw wysoko
punktowanych
czasopismach
z tzw.Listyfiladelfijskiej.
Rozprawa
habilitacyjna
Pani dr in2. lreny Sielamowicz
na temat analizyplyniqciamateriaf6w
granulowanych
w modelach
silos6wzostataprzedstawiona
w postacizbioru13 publikacji,
w tym
czterechsamodzielnych
i dziewiqciuwsp6tautorskich.
Wklad poszczeg6lnych
auto16wzostal
jednoznacznie
okre6lony
w ich indywidualnych
panidr in2.lreny
oSwiadczeniach
i w autoreferacie
Sielamowicz'
Tematyka
rozprawyhabilitacyjnej
Panidr in2.lrenySielamowicz
jest bezwqtpienia
jednymz wa2niejszych
problem6w
wspdlczesnej
technikii mimointensywnie
prowadzonych
bada6
na calymSwiecieprocespfyniqcia
o5rodk6wziarnistych
w silosach
wciq2nie jest w petnipoznany.
Zastosowane
w rozprawiehabilitacyjnej
Pani dr in2. lreny Sielamowicz
technikibadawcze,
doSwiadczalne
i obliczeniowe,
umo2liwiq
pelnegoopisukinematyki
uzyskanie
i statykioSrodk6w
ziarnistych
w silosach,
a uzyskane
wynikiumo2liwiajq
ocenqi weryfikacjqzalo2ert
upraszczajqcych
przyjmowanych
w rozwiqzaniach
przybli2onych
jak i zaleceniach
normowychstosowanych
przy
projektowaniu
silos6w.Uwa2am,
2esqto znaczEce
osiqgniqcia
w dziedzinie
mechaniki,
a zwfaszcza
w
zakresie
mechaniki
oSrodk6w
ziarnistych
w silosach.
Uwa2am,
2ezgodniez UstawAo stopniach
naukowych
i tytulenaukowymorazo stopniach
i tytulew
zakresie
sztukiz dniaL4 marca2003(Dz.u. nr 65,poz.595,z poiln.zm.Dz.U. z 2005r. Nr L64,poz.
1365,z 2OtOr. Nr 96, poz.62Oi Nr L82, poz.!228 otazz ZOLLr. Nr 84, poz.455),pracastanowi
znacznywkfad do rozwoju nauki w zakresiemechaniki.Uwzglqdniajqc
powy2szezgodniez
przedlo2onq
ocenEdorobkunaukowego
i rozprawy
habilitacyjnej
stawiamwnioseko dopuszczenie
Pani dr in2' lreny Sielamowicz
do kolokwiumhabilitacyjnego
przed RadqNaukowqinstytutu
polskiej
Podstawowych
Problem6w
Techniki
Akademii
Naukw warszawie.
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