
SZKOŁA NUMER DYSCYPLINA WIODĄCA PROMOTOR TEMAT OPIS

SD4 1
Inżynieria Środowiska, 

Górnictwo i Energetyka
 dr hab. inż. Wojciech Bujalski

Optymalizacja parametrów i struktury sezonowego 

magazynu ciepła dla potrzeb ciepłownictwa

Rozwój źródeł odnawialnych wymaga magazynowania sezonowego energii w tym ciepła. Opracowanie koncepcji systemu z wykorzystaniem magazynowania energii wymaga zdefiniowania szeregu

parametrów takiego systemu jak wielkość magazynu, temperatura magazynowanego ciepła. Parametry te implikują również strukturę tj. w szczególności stosowanie pomp ciepła lub brak

konieczności stosowania pomp ciepła czy wielkość izolacji magazynu. W związku z tym rodzi się potrzeba opracowania modelu matematycznego kompletnego sytemu do wytwarzania ciepła wraz z

sezonowym magazyn pozwalającego prowadzić optymalizację struktur i parametrów. Rezultatem takiego działanie będzie wypracowanie rekomendacji optymalnej struktury i parametrów systemu

wytwarzania ciepła dla systemów ciepłowniczych

SD4 2
Inżynieria Środowiska, 

Górnictwo i Energetyka
prof. dr hab. inż. Konrad Świrski

Optymalizacji gospodarki biogazowej przy wykorzystaniu 

prognoz

Gospodarka biogazowa jest obszarem uwzględniającym szeroki zakres procesów zarówno ze strony popytowej jak również podażowej. Mnogość czynników, które należy uwzględnić podejmując

decyzję o wybraniu sposobu wykorzystania biogazu sprawia, że są one często nieoptymalne. Projekt ten będzie się skupiał na uwzględnieniu wszystkich kluczowych czynników ekonomicznych i

technicznych w celu stworzenia algorytmu, który w optymalny sposób będzie określał sposób wykorzystania wyprodukowanego biogazu. Optymalizacja w tym przypadku rozumiana jest jako

maksymalizacja zysków. Kluczowym problemem jest również uwzględnienie wielu źródeł wytwarzania, posiadających swoje charakterystyki i ograniczenia techniczne, które muszą one zostać

uwzględnione. Kolejnym problemem do rozwiązania będzie otrzymywanie danych dotyczących produkcji biogazu w uwzględnianych źródłach z rozróżnieniem charakterystyki danego surowca, co

wymagać będzie stworzenia algorytmu prognozującego produkcję biogazu.

SD4 3
Inżynieria Środowiska, 

Górnictwo i Energetyka
prof. dr hab. inż. Konrad Świrski

Smard Grid - gazowe sieci dystrybucyjne - projektowanie i 

praca sieci przy wykorzystaniu biogazu, biometanu lub 

wodoru

Zielony Ład i zmiany energetyki wymuszają odejście od paliw kopalnych i szersze wykorzystanie "zielonych" nośników energii jak biogaz, biometan i wodór. W kolejnych latach przebudowuje się sieci

gazowe (zarówno sieć przesyłowa i dystrybucyjną) dla wykorzystania domieszek "zielonych" gazów do gazu naturalnego. Ta zmiana rodzi wiele problemów związanych zarówno ze zmianą parametrów

czynnika jak i zmiennym profilem produkcji (biogazownie, biometanownie) szczególnie w sieciach dystrybucyjnych o niskim ciśnieniu. Rozwiązaniem jest możliwość budowy inteligentnych sieci

gazowniczych (smart grid) i optymalizacja pracy sieci (także przy wykorzystaniu nowoczesnych algorytmów SI) 

SD4 4
Inżynieria Środowiska, 

Górnictwo i Energetyka
prof. dr hab. inż. Konrad Świrski

Zastosowanie handlu algorytmicznego na rynkach 

energetycznych

Celem doktoratu wdrożeniowego miałoby być przygotowanie środowiska umożliwiającego stosowanie handlu algorytmicznego na rynkach energii, gazu oraz uprawnień do emisji z wykorzystaniem

algorytmów sztucznej inteligencji w tym uczenia maszynowego. W ramach projektu planowana jest identyfikacja potrzebnych danych wraz z ich automatycznych aktualizowaniem, opracowanie

algorytmów opartych na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym, mających podejmować decyzję o kupnie i sprzedaży produktów uwzględniając strategię zakupową przedsiębiorstwa oraz ryzyka

rynkowe. Stworzenie tego narzędzia przyczyni pozwoli na się do szybszego reagowanie na zmiany rynkowe w czasie rzeczywistym, możliwość symulacji i testowania różnych strategii handlowych,

uniknięcie czynnika ludzkiego podczas transakcji handlowych, a także ograniczenie ryzyka operacyjnego. Ponadto w ramach pracy planowana jest analiza aktualnego stanu legislacyjnego dotyczącego

poszczególnych rynków, które umożliwią wykorzystanie algorytmów do handlu na rynkach energetycznych.

SD4 5
Inżynieria Środowiska, 

Górnictwo i Energetyka
dr hab. inż.Piotr Łapka

Development of a model and investigation of heat and 

moisture transport in the multilayer protective clothing

In the proposed topic continuum-based dynamic model of heat and moisture transfer in the multilayer protective clothing, used, e.g., in firefighting, will be developed, verified and validated and then

applied for parametric studies of transport phenomena in a single and multilayer protective garment. The model will be formulated for 3D section of the clothing and body, e.g., part of an arm, a leg, a 

chest, etc. The proposed model will account for following effects: heat conduction and thermal radiation in fabrics and air gaps which separate clothing layers; heat convection in air gaps and porous

fabrics resulting from temperature difference and changes in the air gap thickness; diffusive and convective transport of vapour in fabrics and air gaps with sorption and desorption of water by

hygroscopic fibres; periodic variation (movement simulation) of thickness of the widest air gap between the inner clothing and skin or skin imitating material; anisotropic and variable hygro-thermal

and optical properties of fabrics. Moreover, the model will be coupled with a heat transfer model either in the skin or in elements of the experimental stand. 

The developed thermal model of the protective clothing will be validated using the experimental stand developed parallelly. The stand will allow for investigations of interactions of radiative heat flux

with a single and multilayer protective clothing and for simulation of stationary and variable thickness of the air gap between inner clothing and skin imitating material.

SD4 6
Inżynieria Środowiska, 

Górnictwo i Energetyka
dr hab. inż.Piotr Łapka

Development of a method for prediction of effective 

(macroscopic) hygro-thermal and optical properties of highly 

anisotropic medium

The topic is devoted to development of a method for prediction of effective (macroscale) hygro-thermal and optical properties of highly anisotropic materials. The method will be based on the

development of discrete scale (microscale) models of heat, moisture and thermal radiative transfer, application of averaging techniques as well as on knowledge about medium microstructure and its

anisotropy. The microstructure will be obtained from CT scans for real samples. The following properties will be taken into consideration: thermal conductivity, vapour diffusivity, permeability,

absorption coefficient, scattering coefficient and scattering phase function. The anisotropic macroscopic properties will be predicted for several different materials, e.g., fabrics exhibit significant

directional dependence. The calculated hygro-thermal and optical properties will be validated by experimental data from properties measurements.  

SD4 7 Inżynieria Mechaniczna dr hab. inż. Wojciech Presz
Predykcja zużycia narzędzi w procesie wykrawania i 

mikrowykrawania stali wysokowytrzymałych

Od początku XXI wieku w przemyśle samochodowym coraz powszechniej wykorzystywane są stale o podwyższonej wytrzymałości (stale klasy: HSLA, AHSS, UHSS, PHS). W chwili obecnej wykorzystanie

tych materiałów w typowej strukturze nośnej samochodu (BIW- body in white) wynosi ponad 50%. Przy produkcji wytłoczek stanowiących elementy składowe BIW jedną z operacji technologicznych

jest operacja wykrawania. Kluczowym jest, aby w trakcie procesu produkcyjnego prawidłowo określić moment regeneracji narzędzia. 

Praca pomyślana jest także w szerszym aspekcie analizy procesów wykrawania jakim jest ich skalowanie w dół, aż do procesów mikrowykrawania. W ostatnich latach obserwuje się lawinowo rosnące

zapotrzebowanie na metalowe mikroczęści (mikroczujniki, mikroroboty itp.). Są one masowo produkowane z taśmy, za pomocą narzędzi postępowych. 

W praktycznie, każdym procesie występują operacje mikrowykrawania/cięcia. Bardzo ważne jest więc wczesne wykrywanie zużycia narzędzia i zatrzymanie procesu.

Określone zostaną mechanizmy zużycia narzędzi dominujące w procesie wykrawania i mikrowykrawania stali wysokowytrzymałych oraz wpływ na nie czynników takich jak: skład chemiczny, cechy

plastyczne, wytrzymałościowe i strukturalne oraz parametry technologiczne procesu. 

Badaniom będzie podlegać ocena efektywności powszechnie stosowanych powłok narzędziowych w procesach wykrawania stali wysokowytrzymałych. 

Praca pozwoli na zbudowanie, za pomocą modelowania numerycznego i w oparciu o uzyskane wyniki doświadczalne, modeli predykcyjnych do określania stanu narzędzia w trakcie jego eksploatacji.



SD4 8 Inżynieria Mechaniczna dr hab. inż. Dawid Myszka Modelowanie perkolacji składników struktur materiałowych

Biorąc pod uwagę zjawisko perkolacji należałoby traktować wszystkie wielofazowe materiały polikrystaliczne jako kompozyty o niejednorodnej strukturze. Podejście to nie jest nowe, co dokumentuje

literatura. Każda faza krystaliczna ma bowiem swoje osobliwe właściwości, które synergicznie oddziałują i ostatecznie kształtują właściwości materiału wielofazowego. Podstawowa metoda bazująca

na określeniu objętości danej fazy w materiale daje pewien pogląd na stopień jej wpływu na właściwości końcowe tego materiału. Nie jest to jednak metoda pełnowymiarowa ponieważ nie bierze pod

uwagę morfologii faz, od której zależy niezmiernie dużo. Podobnie jak w klasycznych kompozytach, gdzie kształt oraz ułożenie cząstek zbrojących ma zasadniczy wpływ na właściwości, tak również w

dwufazowych strukturach istotne znaczenie będzie miało to, czy ta sama objętość danej fazy występuje np. w postaci płytkowej lub zwartej, skupionej, wyspowej lub pasmowej. Już samo inżynierskie

wyczucie podpowiada, że struktury o różnej morfologii będą różnić się właściwościami. Eksperymenty zrealizowane na fizycznych modelach oraz analiza za pomocą metody elementów skończonych

mogą pokazać wspomniane różnice. Praca doktorska obejmuje swoim zakresem projektowanie i budowę wirtualnych i fizycznych modeli oraz możliwości ich weryfikacji poprzez użycie narzędzi MES

oraz metod badawczych opartych na badaniach mechanicznych oraz tomografię komputerową i ocenę mikroskopową wspartą zaawansowaną analizą obrazu.

SD4 9 Inżynieria Mechaniczna dr hab. inż. Dawid Myszka Wpływ perkolacji fazowej na właściwości stopów metali

Teoria perkolacji zaliczana jest do grupy uniwersalnych metod opisu złożonych zagadnień w mechanice płynów, np. zachowanie powietrza lub wody w filtrze. Często odniesienia do tego tematu

znajdowano w materiałach związanych z analizą porowatości gleby. Dziś jest używana do opisu wielu zjawisk, które często wywodzą się z zupełnie innych dyscyplin np. do oceny rozprzestrzeniania się

wirusa COVID-19. Począwszy od nauk społecznych, geologii, gleboznawstwa, po złożone problemy związane z materiałami, próby wykorzystania teorii perkolacji prowadzone są w wielu ośrodkach

naukowych na całym świecie. Opanowanie zasad perkolacji struktur przestrzennych może przynieść szereg wymiernych efektów naukowych i ekonomicznych. Przykładem może być materiał porowaty

o nazwie Aerożel o niezwykłych właściwościach fizyko-chemicznych. Zrozumienie zjawisk zachodzących w materiałach w mikroskali na bazie teorii perkolacji jest niezmiernie ważne dla materiałów

wielofazowych takich jak np. odlewane stopy żelaza poddane obróbce cieplnej w wyniku której powstaje przenikająca się mieszanina ferrytu i austenitu. Na bazie teorii perkolacji można w tym

wypadku wnioskować o właściwościach materiału. Praca doktorska obejmuje swoim zakresem projektowanie i budowę wirtualnych modeli struktury oraz ich weryfikację poprzez użycie narzędzi MES,

a także prace doświadczalne polegające na fizycznym wytworzeniu i badaniach mechanicznych materiału badawczego, np. odlewanego, obrobionego cieplnie, etc. Praca ta może umożliwić odkrycie

nowego sposobu oceny właściwości materiałów inżynierskich.

SD4 10 Inżynieria Mechaniczna dr hab. inż. Arkadiusz Krajewski
Badanie wpływu drgań mechanicznych na właściwości złączy 

spawanych stopów metali

Przedmiotem rozprawy będzie badanie wspomaganego drganiami mechanicznymi spajania metali i ich stopów, przykładowo trudno spawalnych stopów aluminium i niklu.

Parametry fizyczne stosowanych drgań, ich postać, sposób wprowadzania i kierunek powinny być jednoznacznie określone i uzasadnione przed podjęciem prób eksperymentalnych.

Do spajania stosowane będą alternatywnie metody spawania łukowego i/lub laserowego.

Planuje się przeprowadzenie koniecznych badań strukturalnych uzyskanych połączeń, pomiary twardości i innych własności mechanicznych charakteryzujących jakość połączeń.

SD4 11 Inżynieria Mechaniczna dr hab. inż. Elżbieta Jarzębowska

Projekt sterowania satelitą przeznaczonego do misji 

serwisowych z uwzględnieniem zmiany masy satelity/układu, 

z którym współpracuje w trakcie misji. Design of a Control 

Strategy Dedicated to a Satellite Servicing Mission with 

Inclusion of the Mass Change of the Co-operating Objects. . 

Zadanie badawcze polega na zaproponowaniu i zaprojektowaniu strategii sterowania dla misji serwisowych z uwzględnieniem zmiany masy satelity i

układu, z którym współpracuje w trakcie misji. Zadanie badawcze obejmuje działania w zakresie: modelowanie złożonych układów mechanicznych o zmiennej masie i bezwładności, metody mechaniki

analitycznej, metody sterowania nieliniowego, metody opisu ruchu na orbicie (elementy dynamiki orbitalnej) symulacje w środowisku Matlab, Simulink, lub innym do wyboru. Kandydaci: LiK, MiPM,

Robotyka. 

The research project aims to propose and develop of a control strategy for servicing mission of a satellite, when the mass change is part of the mission. The research project encompasses activity

within modeling of complex rigid and variable mass systems, methods of analytical mechanics, nonlinear control methods, methods of spacecraft description w.r.t. orbital dynamics, simulation in

Matlab/Simulink environment.

Candidates: LiK, MiPM, Robotics 

SD4 12
Inżynieria Środowiska, 

Górnictwo i Energetyka
dr hab. inż. Jan Kindracki

Modelowanie  numeryczne  procesów  transferu  oraz  

rozkładu  rakietowych  materiałów pędnych z 

wykorzystaniem technik uczenia maszynowego

Tematyka pracy doktorskiej związana będzie z procesami tworzenia mieszanin hipergolicznych paliwo-utleniacz w napędach rakietowych. Praca obejmować będzie badania numeryczne z

wykorzystaniem technik uczenia maszynowego w oparciu o sieci neuronowe lub algorytmy uczące się metodą regresji. Nieodłączną częścią doktoratu będą badania eksperymentalne umożliwiające

pozyskanie odpowiedniej ilości i jakości danych do stworzenia i przetestowania modelu numerycznego. Cały proces badań eksperymentalnych i numerycznych prowadzić ma do usprawnienia procesu

projektowego układów wtryskowych dla mieszanin hipergolicznych z uwzględnieniem szeregu procesów tam zachodzących jak: zderzenie strug, zderzenia pojedynczych kropel i wpływu tych zjawisk

na opóźnienie czasu zapłonu.

SD4 13
Automatyka, Elektronika i 

Elektrotechnika
dr hab. inż. Marcin Szewczyk

Modeling of magnetic rings with AI/ML methods at nonlinear 

conditions

Obtaining a complete model of the magnetic element requires the knowledge of complex impedance Z of such an element as a function of frequency f. For non-linear systems, this impedance

depends on the rate of rise of the driving signal (frequency in harmonic analysis), the magnitude of the driving signal (effect of saturation), and the history of the driving signal trace (effect of

hysteresis). Creating such models requires mathematically complicated multi-parameter modeling and a large amount of measurement data necessary to determine these parameters. 

The project concerns the development of novel methods for building equivalent models of magnetic systems (rings). The models will be based on the ladders of lumped non-linear elements L, R. Input 

data to the models will be provided by two sources. 1) A conventional impedance analyzer, which will be employed to perform Z(f) measurements for various operating points of the magnetic rings.

The measurements will be made for several values of the magnetizing current i, until the rings are saturated. The information obtained, i.e. the impedance Z(f,H(i)) as a function of f in the range from

several Hz to several MHz and as a function of the operating point H(i) will be used to build a complete dynamic model of the magnetic ring. 2) Data will be gathered from a dedicated measuring stand

allowing to obtain the current of several hundred Amperes in the frequency range from kHz to MHz, being also used for verification of the models.

SD4 14 Inżynieria Mechaniczna dr hab. inż. Marcin Żugaj

Zastosowanie metod sterowania optymalnego i 

adaptacyjnego w sterowaniu obiektami latającymi / Optimal 

and adaptive control methods for flying objects

Tematyka rozprawy doktorskiej dotyczy opracowania i implementacji algorytmów sterowania optymalnego i/lub adaptacyjnego do starowania obiektami latającymi, które wykazują wrażliwość

właściwości lotnych na zmianę warunków lotu lub parametrów technicznych. Efektywne sterowanie takimi obiektami możliwe jest dzięki wykorzystaniu złożonych algorytmów sterowania, które

zapewniają dostateczną odporność (ang. robustness) na zmienne warunki lotu i zaburzenia atmosferyczne oraz zmienną konfigurację konstrukcji i zmienny stan techniczny obiektu latającego. Celem

rozprawy doktorskiej będzie modelowanie zjawisk, które mają istotny wpływających na właściwości wybranego obiektu latającego, analiza wpływu tych zjawisk na właściwości dynamiczne tego

obiektu oraz opracowanie algorytmów sterowania, które umożliwią efektywne sterowanie dla zadanego kryterium optymalizacji realizowanego zadania.

The scope of the research concerns the development and implementation of optimal and / or adaptive control algorithms of flying object, in which the sensitivity of flying characteristic to the flight

conditions or object configuration are significant. An effective control of such flying object is possible only using advanced control laws, that provide the robustness to the variability of flight

conditions atmospheric disturbances as well as technical condition of the flying object.

The aim of the doctoral thesis will be to model the phenomena that have a significant impact on the properties of a selected flying object, analyze the impact of these phenomena on the dynamic

properties of this object and to develop control algorithms that will enable effective control for a given optimization criteria.



SD4 15
Inżynieria Środowiska, 

Górnictwo i Energetyka
prof. dr hab. Inż. Piotr Furmański

Modelowanie procesu magazynowanie ciepła  w 

niskotemperaturowych przemianach chemicznych

Zasadniczą rolą układów magazynowania energii jest zmniejszenie różnic między dostępnością energii pochodzącej z różnych źródeł (w tym odnawialnych) a jej zapotrzebowaniem. Spośród układów

magazynowania energii akumulacja ciepła jest uznawana za ważny sposób jego wykorzystania do ogrzewania lub chłodzenia w późniejszym okresie czasu. Ciepło może być gromadzone poprzez

zwiększenie temperatury substancji akumulującej, jej przemianę fazową czy chemiczną lub poprzez kombinację tych metod. Termochemiczne magazynowanie ciepła (TChMC), które jest przedmiotem

oferty, należy do najmniej zbadanych metod, ale jednocześnie jest traktowane jako metoda najbardziej obiecująca i atrakcyjna ze względu na wysoką gęstość gromadzonej energii. Dla nisko-

temperaturowych zastosowań, np. w budownictwie, zaproponowano wykorzystanie hydratów soli jako materiałów termochemicznych (MTC) w reakcjach dehydratacji/hydratacji, w której

uwalniana/pochłaniana jest para wodna stanowiąca czynnik obojętny dla środowiska. Układy TChMC zawierają zwykle MTC w postaci złóż ziarnistych lub fluidalnych. Jednym z bardzo istotnych

problemów magazynowania ciepła, i to bez względu na metodę jego gromadzenia,  jest intensyfikacja dostarczania/odbioru ciepła z magazynu.

Celem pracy jest zbudowanie modeli matematycznego i numerycznego układu magazynowania ciepła opartego o niskotemperaturowe przemiany hydratów soli oraz ośrodki porowate. Pozwoli on na

ocenę ilości ciepła możliwej do zmagazynowania, czasu ładowania/rozładowania magazynu oraz wielkości strumienia ciepła możliwej do pozyskania podczas rozładowania magazynu. W trakcie pracy

przewidywane jest przeprowadzenie badań doświadczalnych na specjalnie zbudowanym stanowisku badawczym. Do symulacji numerycznych przewiduje się wykorzystanie oprogramowania

komercyjnego Ansys-Fluent jak i własnych kodów stworzonych do projektu.

SD4 16
Inżynieria Środowiska, 

Górnictwo i Energetyka
prof. dr hab. inż. Piotr Furmański

Modelowanie  zjawisk transportowych w procesie 

ciśnieniowo powstrzymywanej osmozy w zastosowaniu do  

generacji użytecznej energii

Tematyką projektu jest modelowanie i analiza zjawiska osmozy w zastosowaniu do wytwarzania użytecznej energii z różnic w stężeniach substancji rozpuszczonej w dwóch roztworach przy

zastosowaniu procesu ciśnieniowo powstrzymywanej osmozy (PRO). Celem projektu jest opracowanie mikro-makroskalowego modelu numerycznego przepływu cieczy przez półprzepuszczalną

membranę i jej oddziaływanie ze strugami roztworów o niskim i wysokim stężeniu substancji rozpuszczonej i różnych temperaturach. Model zostanie następnie wykorzystany w układzie PRO do

poprawy efektywności konwersji energii wewnętrznej roztworów do energii użytecznej. Po zweryfikowaniu i walidacji model posłuży do zbadania wpływu wielu czynników na ilość energii, którą

można uzyskać z różnicy stężeń roztworów przepływających z obu stron membrany.

SD4 17 Inżynieria Mechaniczna dr hab. inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska

Research on optimization of conductive printing ink recipe 

for ink-jet printing technology; Badania nad optymalizacją 

receptury farb przewodzących przeznaczonych do druku w 

technologii ink-jet

Ink-jet printing technology can be used for industrial and home purposes due to ink-jet's broad ability to deposit various chemical materials on multiple substrates. This technique was successfully

applied for printing electronics. For this purposes, conductive printing ink containing different nanoparticles (i.e., graphene, copper, silver) is used. The usage of nanoparticles causes some problems,

for example, separation of the ink, nozzle clogging etc. To prevent this problem, metallic organic precursors, which are reduced at elevated temperature, could be used.

This doctoral project aims to develop nanoparticles free ink-jet ink with a conductive organic precursor as a metal precursor. The printing ink will be cured by elevated temperaturę and UV light to

obtain printed patterns. Future PhD candidate will be involved in ink preparation and characterization, followed by ink coating and optimization of the curing process. Finally, the patterns will be

printed with a piezoelectric drop-on-demand ink-jet printer. 

SD4 18 Inżynieria Mechaniczna dr hab. inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska

Analysis of the influence of vibrations frequency on the 

properties of starch-nanocellulose composite dedicated for 

biodegradable packaging; ; Analiza wpływu częstotliwości 

drgań na właściwości kompozytu skrobiowo-

nanocelulozowego przeznaczonego do opakowań 

biodegradowalnych

One of the fundamental challenges of modern technologies is reducing the negative influence of human involvement on the natural environment. Hence, there is considerable interest in

biodegradable films made from renewable and natural polymers, such as starch and cellulose. 

The purpose of this work is to understand the influence of ultrasonic treatment of starch solution on the selected properties of starch-nanocellulose composites dedicated for biodegradable

packagings. The ultrasonic reactor will allow to set the frequency in the range 20–160 kHz and simultaneously monitor the amplitude and the power of ultrasonic treatment of the starch solution. The

proposed range of ultrasonic frequency will allow us to estimate the impact of the ultrasonic treatment on the selected properties of obtained starch films, including starch films' chemical and

mechanical properties. The future PhD candidate will be involved in the preparation and characterization of the starch-nanocelluose composites, followed by the study of their packaging and

degradation properties.

SD4 19 Inżynieria Mechaniczna prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilczyński

Modelowanie przepływu tworzyw polimerowych w 

wytłaczarkach jednoślimakowych ze ślimakami 

specjalizowanymi  

Wytłaczanie jest najbardziej masową i najważniejszą obok wtryskiwania techniką przetwórstwa tworzyw polimerowych. Stanowi złożone reologicznie, trójwymiarowe, nienewtonowskie i

nieizotermiczne zagadnienie mechaniki płynów. Projektowanie wytłaczania jest coraz częściej realizowane na podstawie symulacji procesu        

z zastosowaniem specjalizowanych programów symulacyjnych. Zasadniczo, te programy umożliwiają symulację procesu w przypadku typowych tworzyw i klasycznych ślimaków. Brakuje

odpowiednich modeli procesu               

w przypadku wytłaczania tworzyw zaawansowanych, np. kompozytów polimerowych i tworzyw napełnionych, czy wytłaczania za pomocą ślimaków specjalizowanych. Celem pracy jest rozwiązanie

wybranego zagadnienia modelowania przepływu tworzyw w wytłaczarkach jednoślimakowych ze ślimakami specjalizowanymi.

SD4 20 Inżynieria Mechaniczna prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilczyński
Modelowanie płynięcia zaawansowanych tworzyw 

polimerowych w formach wtryskowych

Wtryskiwanie jest najważniejszą obok wytłaczania techniką przetwórstwa tworzyw polimerowych. Stanowi złożone reologicznie, trójwymiarowe, nienewtonowskie i nieizotermiczne zagadnienie

mechaniki płynów. Projektowanie form wtryskowych jest obecnie realizowane na podstawie symulacji procesu z zastosowaniem programów CAD/CAE, np. Moldflow, Moldex3D. Zasadniczo, te

programy umożliwiają symulację procesu w przypadku typowych tworzyw. W bazach materiałowych tych programów brakuje danych w odniesieniu do tworzyw zaawansowanych, np. kompozytów

polimerowych czy tworzyw napełnionych. Celem pracy jest opracowanie charakterystyk reologicznych (modeli reologicznych) wybranych tworzyw zaawansowanych oraz symulacyjno-doświadczalna

weryfikacja ich poprawności oraz użyteczności przy modelowaniu procesu wtryskiwania..

SD4 21
Inżynieria Środowiska, 

Górnictwo i Energetyka
dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł

Monitoring obecności i aktywności głównych grup 

funkcyjnych biorących udział w biologicznym usuwaniu azotu 

ze ścieków

Głównym celem pracy będzie ocena możliwości wykorzystania testów technologicznych do pośredniego śledzenia zmian w zbiorowiskach mikroorganizmów występujących w układach

technologicznych do usuwania ze ścieków związków azotu. Eksperymenty przeprowadzone zostaną dla co najmniej trzech układów technologicznych (układ nitryfikacyjny, układ deamonifikacyjny,

układ do zintegrowanego usuwania C, N i P), oraz dla różnych form w jakich mikroorganizmy rozwijają się w reaktorach (kłaczkowaty osad czynny, osad granulowany, błona biologiczna). Badania będą

polegały na równoległym prowadzeniu szeregu testów technologicznych oraz badań mikrobiologicznych wykorzystujących najnowsze metody biologii molekularnej w celu śledzenia zmian obecności

oraz aktywności mikroorganizmów prowadzących procesy nitryfikacji, denitryfikacji i anammox. Ponadto oceniana będzie efektywność usuwania zanieczyszczeń w badanych układach

technologicznych oraz wydajności wymienionych powyżej procesów jednostkowych. 

SD4 22 Inżynieria Mechaniczna prof. dr hab. inż. Robert Zalewski

Badania modelowe i eksperymentalne materiałów 

inteligentnych oraz ich zastosowanie w aplikacjach 

inżynierskich

Materiały inteligentne to struktury, których właściwości fizyczne można zmieniać za pomocą czynnika zewnętrznego. Przykładem tego typu materiałów są piezoelektryki, ciecze reologiczne czy

Pakowane Próżniowo Granulaty (Vacuum Packed Particles), będące głównym zainteresowaniem naukowym kierowanego przeze mnie zespołu. VPP to struktury utworzone z luźnego materiału

granulowanego, zamkniętego w szczelnej przestrzeni, w której generuje się tzw. podciśnienie. Zmiana ciśnienia wewnętrznego powoduje makroskopowe zmiany właściwości fizycznych struktur, co

pozwala wpisać je w poczet tzw. materiałów "inteligentnych". Realizowane prace skupiają się na zastosowaniu tego typu struktur w semi-aktywnym tłumieniu drgań i hałasu. Inne prace dotyczą

modelowania zachowań materiałów nieklasycznych (cieczy magnetoreologicznych, stałych paliw rakietowych, granulowanych kompozytów). Potencjalna tematyka prac badawczych może obejmować

także obszary szeroko rozumianego modelowania systemów adaptronicznych, modelowanie procesów dynamicznych z wykorzystaniem MES i MED (DEM).



SD4 23
Inżynieria Środowiska, 

Górnictwo i Energetyka
dr hab. inż. Maciej Witek

An influence of corrosion degradation of underground steel 

pipeline on structural reliability.

The research subject is an influence of steel pipe wall losses resulted from electrochemical corrosion in the service period, detected with magnetic flux leakage diagnostic tool, on the failure

probability of high pressure pipeline. The structural reliability of underground pipeline calculated in long time operation is considered as a stochastic process consisted in a random degradation

degree of the pressure elements. Utilization of methods such as Bayesian updating as well as Monte Carlo simulation is predicted for calculation of structural reliability of steel pipeline in long time

operation.The aim of the doctoral dissertation is to improve theoretical knowledge of pipeline wall corrosion degradation and develop a steel pipeline structural reliability calculation method for

practical engineering applications. 

The selected publications from this topis are as follows:

– Zhang S., Zhou W. “System reliability of corroding pipelines considering stochastic process-based models for defect growth and internal pressure”, International Journal of Pressure Vessels and Piping,

Volume 111-112 (2013), doi: doi.org/10.1016/j.ijpvp.2013.06.002

– Witek M. “Gas transmission pipeline failure probability estimation and defect repairs activities based on in-line inspection data”, Engineering Failure Analysis, Volume 70 (2016), doi:

doi.org/10.1016/j.engfailanal.2016.09.001

– Witek M., Batura A., Orynyak I., Borodii M. “An integrated risk assessment of onshore gas transmission pipelines based on defect population”, Engineering Structures, Volume 173 (2018), doi:

10.1016/j.engstruct.2018.06.092.

–	Witek, M.; Uilhoorn, F. “Influence of gas transmission network failure on security of supply”, Journal of Natural Gas Science and Engineering, Volume 90 (2021), doi:10.1016/j.jngse.2021.103877.

Przedmiotem badań jest wpływ ubytków ścianki rur stalowych powstałych w okresie eksploatacji na skutek korozji elektrochemicznej, stwierdzonych tłokami działającymi na zasadzie rozproszenia

strumienia magnetycznego, na prawdopodobieństwo awarii gazociągu wysokiego ciśnienia. Niezawodność strukturalna rurociągu podziemnego w długoletnim okresie eksploatacji jest rozpatrywana

jako proces stochastyczny o losowym stopniu degradacji elementów poddanych ciśnieniu wewnętrznemu. W badaniach przewidziane jest zastosowanie metod Bayesowskich oraz Monte Carlo do

obliczeń niezawodności strukturalnej rurociągów stalowych w długim okresie eksploatacji. 

Celem pracy doktorskiej jest poszerzenie wiedzy teoretycznej wytrzymałości ścianki rurociągu poddanej degradacji korozyjnej oraz opracowanie metody obliczeń niezawodności strukturalnej

rurociągów stalowych do praktycznych zastosowań inżynierskich. 

SD4 24
Inżynieria Środowiska, 

Górnictwo i Energetyka
dr hab. inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski

Wpływ stopnia biostabilizacji pryzm odpadów w instalacjach 

MBP na wartości stężenia zapachu

Badania olfaktometryczne in situ mogą być odpowiednią, adekwatną techniką do monitorowania procesu tlenowej stabilizacji odpadów komunalnych. Problemem badawczym pracy doktorskiej

będzie scharakteryzowanie zależności pomiędzy stężeniem zapachu emitowanym z pryzm poddawanych biostabilizacji w wybranych instalacjach MBP a wybranymi parametrami stopnia (fazy) tego

procesu (m.in. AT4, temperatura wewnątrz pryzmy, zawartość substancji organicznej i in.). 

SD4 25
Inżynieria Środowiska, 

Górnictwo i Energetyka
dr hab. inż. Jan Kindracki

Badania układu napędowego do pocisku rakietowego ziemia-

ziemia krótkiego zasięgu

Tematyka pracy doktorskiej związana będzie z technologią silników rakietowych na stały materiał pędny. Praca obejmować będzie proces projektowania a następnie badania układu napędowego do

pocisku typu ziemia-ziemia krótkiego zasięgu. Zbadane zostaną możliwości modyfikacji materiału pędnego w oparciu o możliwości dostępne na rynku polskim. Przeprowadzona zostanie analiza

wytrzymałościowa i termiczna komory spalania i dyszy wylotowej. Odpowiedni dobór materiałów konstrukcyjnych: komory i dyszy wylotowej, pozwoli na zoptymalizowanie w pewnym stopniu masy

konstrukcji, co pozwoli na zwiększenie zasięgu bądź udźwigu. Cały proces badań zarówno eksperymentalnych i numerycznych doprowadzić ma do opracowania modelu/procesu projektowania

opartego na nowoczesnych materiałach, technikach wytwarzania i technikach projektowania.

SD4 26 Inżynieria Mechaniczna dr hab. inż. Dariusz Więckowski

Stateczność i kierowalność samochodu osobowego z 

napędem elektrycznym wyposażonym w elektromechaniczny 

mechanizm różnicowy

Obecnie samochody osobowe z napędem elektrycznym mają najczęściej zabudowane zestawy ogniw elektrochemicznych w podłodze pojazdu. Dzięki temu możliwe było obniżenie położenie środka

masy oraz uzyskać równomierny rozkład nacisków na osie pojazdu. Jednak jeżeli taki samochód wyposażony jest w elektromechaniczny mechanizm różnicowy jest kwestia otwarta, jak taki mechanizm

(sterowany elektrycznie lub elektronicznie) będzie funkcjonował w ruchu krzywoliniowym samochodu. W przypadku samochodów z napędem klasycznym sprawa jest rozwiązana przez stosowanie

klasycznego mechanicznego mechanizmu różnicowe. Natomiast w przypadku samochodów osobowych z napędem elektrycznym ten temat nie jest rozpoznany w zakresie kierowalności i stateczności

pojazdu w ruchu krzywoliniowym. Zakres pracy obejmował by badania eksperymentalne na rzeczywistym samochodzie oraz badania modelowe komputerowe.

SD4 27
Inżynieria Środowiska, 

Górnictwo i Energetyka
dr hab. inż. Małgorzata Loga

Opracowanie metodyki oceny stanu ekologicznego, 

chemicznego oraz oceny stanu jednolitych części wód nie 

objętych monitoringiem.

Ograniczenia logistyczne i ekonomiczne, towarzyszące powstawaniu i funkcjonowaniu systemów monitoringu wód powodują, że występuje problem oceny stanu wód jednolitych części wód (jcwp),

które nie są objęte monitoringiem. Problem ten dotyczy głównie krajów UE ale ma także charakter powszechny. Wobec 4500 jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych oraz ponad 1000

jcwp jeziornych, wyodrębnionych na obszarze Polski w cyklu wodnym 2016-2021, rozbieżność pomiędzy przyjętym obowiązkiem raportowania, wynikającego z Ramowej Dyrektywy Wodnej, o stanie

wszystkich wód a możliwościami pomiarowej kontroli jedynie około 2000 jcwp oznacza, że w odniesieniu do pozostałych jcwp przyjmowane są różne formy prognozy stanu albo ich stan jest

szacowany poprzez ekstrapolację stanu z jcwp monitorowanych. 

Już w pierwszym rozporządzeniu wdrażającym zalecenia RDW (Dz.U. 2008 Nr. 162 poz. 1008) pojawiło się  bardzo ogólne sformułowanie, że ocenę niemonitorowanej jcwp  „dokonuje się na podstawie 

wyników uzyskanych dla innej jednolitej części wód powierzchniowych należącej do tej samej kategorii, typu i będącej pod takim samym wpływem wynikającym z działalności człowieka”. Aktualne

rozporządzenie (Dz.U.2019 poz.2149) rozszerza możliwości rozwiązania tego problemu o: wyniki modelowania matematycznego oraz ocenę ekspercką.

W celu skutecznego rozwiązania postawionego zadania badawczego należałoby przeprowadzić analizy przestrzenne w oparciu o bazy presji przygotowaną w 2020 r przez Krajowy Zarząd Gospodarki

Wodnej oraz baz danych o stanie wód prowadzonej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. W oparciu o takie analizy można by zaproponować i przetestować efektywne metody oceny jcwp

niemonitorowanych oraz niepewności tej oceny, jak również opracować metodykę uwzgledniającą wody płynące całego kraju.

SD4 28
Inżynieria Środowiska, 

Górnictwo i Energetyka
dr hab. inż. Małgorzata Loga

Decreasing of uncertainty for rainfall-runoff hydrological 

modeling by incorporation of remotely sensed hydro-meteo 

data.

One of the main side effects of the ongoing climate change is the increase in water vapor content in the air, leading to the greater probability of intense storms and flooding. The heavy rainfall

combined with the progressing urbanization processes leads to greater exposure of mountain catchments to the flash flood occurrence. Therefore, there is a great need for reliable rainfall-runoff

hydrological simulations that can be used in early warning systems. Usually, the data required for the modeling are acquired from in-situ measurement networks. Still, incorporation of the remotely

sensed data can considerably decrease the uncertainty of hydrological forecasts. However, this  topic has not yet been well investigated. 

The main goal of the thesis will be to investigate the possibilities to improve the accuracy of hydrographs simulation using rainfall-runoff modeling by applying the data acquired via remote sensing

techniques. That will include a detailed investigation of the available remotely sensed data and their applicability to the hydrological modeling process. The suggested remote-sensing areas for

improvement in the modeling process incorporate the remotely sensed soil moisture and precipitation. Another aspect that should be investigated is the link between drought phenomena and its

impact on the hydrological modeling results. 

Implementation of the Ph.D. dissertation will be based on the open-source software required for both hydrological modeling (e.g., HEC-HMS) and data processing (R or Python). All the data necessary

for the analysis and investigation can be accessed from publicly available data banks at the national (IMGW database) or worldwide level (e.g., NASA database). 



SD4 29 Inżynieria Mechaniczna dr hab. inż. Adam Rogowski
Wizyjne rozpoznawanie przedmiotów w zrobotyzowanym 

gnieździe produkcyjnym na podstawie odręcznych szkiców

Bazująca na sztucznych sieciach neuronowych wizyjna identyfikacja i klasyfikacja przedmiotów, które ma chwycić robot przemysłowy obsługujący gniazdo produkcyjne, może być utrudniona na skutek

odmienności proporcji i wymiarów obiektów należących na jednej klasy, jak również podobieństwa obrazów przedmiotów należących do różnych klas. Z tego względu baza danych powinna

obejmować także zadawane a priori informacje dotyczące występujących pomiędzy elementami konturów relacji geometrycznych i topologicznych, które muszą być spełnione, aby zaliczyć obiekt do

konkretnej klasy. W ramach pracy należy opracować metodę automatycznego generowania modeli obiektów na podstawie analizy obrazów odręcznych szkiców przedmiotów. Należy też

zaimplementować opracowaną metodę na rzeczywistym robocie, realizującym typowe czynności manipulacyjne przy obsłudze maszyn technologicznych.

SD4 30
Automatyka, Elektronika i 

Elektrotechnika
dr hab. inż. Grzegorz Iwański

Analiza pracy układu wytwarzania energii wspomaganej 

hybrydowym bateryjno-superkondensatorowym magazynem 

energii

Nowoczesne źródła energii elektrycznej wykorzystujące konwersję elektromechaniczną są najczęściej źródłami o zmiennej/regulowanej prędkości. Zmiana prędkości wynika z warunków pracy (np. siły

wiatru w turbinach wiatrowych czy dopasowania punktu pracy do najlepszej sprawności dla danego obciążenia w spalinowych zespołach prądotwórczych). Zmienność warunków pracy oraz mocy

obciążenia wymusza stosowanie magazynów energii, zwłaszcza w warunkach pracy wyspowej i pracy w mikrosieci.

Tematyka badań związanych z pracą doktorską będzie dotyczyć analizy metod zarządzających rozdziałem energii między magazyny składowe z uwzględnieniem tego, że dynamika zmian obciążenia

może być duża, tj. większa niż dynamika zalecanych zmian prądu baterii elektrochemicznych. Spośród metod zarządzania energią między źródłem, obciążeniem i magazynami analizowane będą

metody logiki rozmytej uwzględniające zapotrzebowanie na energię przez obciążenie, możliwą produkcję energii przez źródło, stan naładowania magazynów, oraz możliwości zapewnienia energii

przez sieć (w przypadku pracy sieciowej).

SD4 31
Automatyka, Elektronika i 

Elektrotechnika
dr hab. inż. Grzegorz Iwański

Bezczujnikowe układy sterowania maszyną synchroniczną z 

magnesami trwałymi

Maszyny synchroniczne z magnesami trwałymi są obecnie dominującą technologią w napędach mobilnych. W napędach samochodów wykorzystanie czujników kąta położenia wirnika jest powszechne

ze względu na wymagania dotyczące precyzji sterowania momentem i prędkością od prędkości zerowej. W napędach innych środków transportu takich jak samoloty czy łodzie, prędkości niskie są

osiągane tylko przy starcie i nie jest wymagana w tym stanie precyzja. Po osiągnięciu kilkunastu procent prędkości znamionowej, silnik może być sterowany metodami bezczujnikowymi. Celem prac

badawczych w ramach rozprawy doktorskiej będą badania metod sterowania prędkością silnika synchronicznego w takich właśnie zastosowaniach, tj. dla napędów śmigieł lub śrub napędowych bez

użycia czujników prędkości mechanicznych.

SD4 32
Automatyka, Elektronika i 

Elektrotechnika
dr hab. inż. Grzegorz Iwański

Układ sterowania prądnicą bezszczotkowa dwustronnie 

zasilaną ze sprzężeniem od wektora stanu

Prądnica dwustronnie zasilana jest jednym z typów generatorów stosowanych w układach wytwarzania energii elektrycznej. Ze względu na konieczność okresowej konserwacji styków ślizgowych

(obrotowego złącza ze ścierającymi się szczotkami grafitowymi dociskanymi do pierścieni) konstrukcja została rozwinięta do postaci bezszczotkowej, koncepcyjnie tożsamej z układem dwóch

połączonych wirnikami maszyn dwustronnie zasilanych. Wyeliminowanie styków ślizgowych powoduje brak dostępu do uzwojeń wirnika i stanowi wyzwanie dla sterowania taką maszyną. Sterowanie

ze sprzężeniem od wektora stanu jest interesującą koncepcją w przypadku, gdy nie wszystkie zmienne stanu są dostępne. W ramach pracy porównywane będą struktury sterowań w przypadku

teoretycznym gdy wszystkie zmienne stanu są dostępne oraz w przypadku praktycznym gdy prąd wirnika nie jest dostępny. Celem jest opracowanie metody sterowania ze zredukowaną liczbą

zmiennych stanów posiadającego cechy pełnego sprzężenia od stanu.

SD4 33 Inżynieria Mechaniczna dr hab. inż. Marek Wojtyra

Metody przeplanowywania działań redundantnego układu 

wielorobotowego operującego w nieustrukturyzowanym i 

zmiennym środowisku

Proponowany temat dotyczy opracowania i zaimplementowania metod planowania w przestrzeni zadań trajektorii redundantnego układu wielorobotowego przeznaczonego do pracy w środowisku

zmieniającym się dynamicznie i w sposób nieprzewidywalny. Celem jest umożliwienie bezpiecznego wykonywania złożonych zadań manipulacyjnych we współpracy z człowiekiem lub z

autonomicznymi, niezależnymi od robotów urządzeniami. Drogą do celu jest dostarczenie nowych, działających w czasie rzeczywistym, metod przeplanowywania trajektorii robota, umożliwiających

reakcję na zmiany w jego otoczeniu.

Podstawowym zagadnieniem będzie opracowanie metod planowania trajektorii dla układu wielorobotowego. Będzie ono rozpatrywane w dwóch wariantach – sterowania scentralizowanego, w

którym roboty wymieniają się informacjami oraz sterowania rozproszonego, gdy nie istnieje komunikacja miedzy robotami, a każdy z nich samodzielnie planuje swoje ruchy. Dodatkowo uwzględniana

będzie obecność człowieka w strefie ruchu robotów oraz konieczność podjęcia z nim współpracy. Dane o stanie otoczenia będą czerpane z różnego typu czujników i systemu wizyjnego. 

Realizacja zamierzeń, oprócz intensywnych badań teoretycznych i symulacyjnych, będzie wymagała przygotowania robota do współpracy z różnorodnymi czujnikami i systemem wizyjnym

monitorującym obszar pracy, zaimplementowania opracowanych algorytmów oraz przeprowadzenia serii badań eksperymentalnych, służących przetestowaniu opracowanych metod. 

SD4 34 Inżynieria Mechaniczna dr hab. inż. Marek Wojtyra
Metody planowania trajektorii optymalnych manipulatora 

redundantnego działającego w zmiennym środowisku

Proponowany temat dotyczy opracowania i zaimplementowania metod sterowania redundantnego robota przeznaczonego do pracy w środowisku zmieniającym się dynamicznie i w sposób

nieprzewidywalny. Celem jest umożliwienie bezpiecznego wykonywania złożonych zadań manipulacyjnych we współpracy z człowiekiem lub z autonomicznymi, niezależnymi od robota urządzeniami.

Drogą do celu jest dostarczenie nowych metod planowania trajektorii optymalnych, działających w czasie rzeczywistym.

Podstawowe zagadnienie badawcze polega na stworzeniu algorytmów umożliwiających planowanie w czasie rzeczywistym trajektorii w taki sposób, by jej realizacja nie przekraczała możliwości

dynamicznych robota oraz nie naruszała ograniczeń wynikających z aktualnego stanu otoczenia robota i wymogów bezpiecznej współpracy z człowiekiem. Konieczne będzie nadanie priorytetów

zadaniom realizowanym przez robota i zapewnienie pełnej realizacji celów uznanych za najistotniejsze (np. unikania kolizji) przy możliwie dobrym częściowym spełnieniu celów pobocznych (np.

cykliczności ruchu).

Realizacja zamierzeń, oprócz intensywnych badań teoretycznych i symulacyjnych, będzie wymagała zaimplementowania opracowanych metod w układzie sterowania redundantnego robota

przemysłowego. oraz przeprowadzenia w laboratorium robotyki serii badań eksperymentalnych, służących przetestowaniu opracowanych algorytmów. 

SD4 35 Inżynieria Mechaniczna dr hab. inż. Elżbieta Jarzębowska
Spacecraft Dynamics and Control Designs Accounting for 

Mass Change and Sloshing Effects 

The research problem is related to spacecraft dynamics and control when additionally mass change, during e.g. mission, and on board fuel sloshing is to be accounted for. The project aims to propose

the effective dynamic modeling approach and designing motion controller. The project encompasses activity within dynamics modeling of complex rigid and variable mass systems, nonlinear control

methods, simulation in Matlab/Simulink or other software environment. 

SD4 36 Inżynieria Mechaniczna dr hab. inż. Elżbieta Jarzębowska
Variable Configuration UAV Dynamics and Control 

Architecture for Reconnaissance Missions

The research problems refers to UAV formation control when performing its mission. It is aimed for proposing a reconfigurable UAV formation dynamics and control architecture for reconnaissance

missions. Yet, it is expected to  make it applicable from, e.g. remote operators point of view. The research combines activities in flight dynamics, control and intensive simulation studies. 

SD4 37
Inżynieria Środowiska, 

Górnictwo i Energetyka
dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł

 Analiza uwarunkowań technologicznych i ekonomicznych 

odzysku wody ze ścieków niebiodegradowalnych z obróbki 

powierzchni metali

Biorąc pod uwagę obecne trendy w polityce ekologicznej Unii Europejskiej coraz większy nacisk kładzie się na odzysk wody ze ścieków i jej ponowne wykorzystanie. Takie działania pozwalają na

ograniczenie poboru wody ze źródeł pierwotnych, odpowiadając na obecne oczekiwania wobec zasobooszczędnej gospodarki o obiegu zamkniętym. Dla ich szerokiego wdrożenia potrzebne są prace

nad doborem i optymalizacją układów technologicznych pozwalających na zamykanie obiegów wodno-ściekowych w zakładach przemysłowych. W proponowanej dysertacji przeprowadzona zostanie

analiza uwarunkowań technologicznych i ekonomicznych odzysku wody ze ścieków powstających w procesach obróbki powierzchniowej metali i jej ponownego wykorzystania w zakładzie

produkcyjnym. Zakłada się, iż analiza przeprowadzona będzie dla ścieków z galwanizerni i lakierni, a głównym elementem układów technologicznych będą systemy membranowe. Planuje się

przeprowadzenie badań nad wpływem wybranych zanieczyszczeń zawartych w ściekach po wstępnym oczyszczaniu fizyko-chemicznym na parametry pracy membran oraz na uzyskiwaną efektywność

oczyszczania. Ponadto analizie poddane zostaną instalacje wyparne do destylacji koncentratów powstających w procesach membranowych. Oprócz aspektów technologicznych wzięte zostaną pod

uwagę zagadnienia ekonomiczne, oraz wpływ na realizację europejskich wyzwań gospodarki o obiegu zamkniętym. Istotnym elementem pracy będzie również porównawcza dyskusja technologii

oczyszczania ścieków z obróbki powierzchniowej metali, uwzględniająca układy konwencjonalne bez odzysku wody do produkcji, układy z rozdziałem osadów związków metali, i układy z częściowym

lub całkowitym zawróceniem wody do produkcji.



SD4 38 Inżynieria Mechaniczna prof. dr hab. inż. Jacek Szumbarski
Chaotyczne mieszanie laminarne powstające w wyniku 

niestabilności hydrodynamicznych

Proponowane zagadnienie badawcze związane jest z realizowanym w Zakładzie Aerodynamiki grantem Sonata “Od niestabilności hydrodynamicznej do chaotycznej adwekcji i mieszania w

przepływach laminarnych”. Zadanie badawcze polega na rozwoju metod, zarówno obliczeniowych jak i eksperymentalnych, oraz ich zastosowaniu w badaniach nad powstawaniem chaotycznej

adwekcji w przepływach laminarnych poprzez wykorzystanie naturalnie powstających niestabilności hydrodynamicznych. Celem proponowanego zagadnienia badawczego jest zbadanie dynamiki

przepływu oraz nieliniowych mechanizmów hydrodynamicznych w nim się pojawiających w wyniku zastosowania prostych modyfikacji geometrycznych w postaci wielkoskalowej chropowatości.

Planowane zadania badawcze będą oparte na wykorzystaniu technik obliczeniowych mechaniki płynów z zastosowaniem hydrodynamicznej teorii stabilności, metodach zapożyczonych z teorii

systemów dynamicznych (wykorzystywanych do charakteryzacji powstającej chaotycznej adwekcji) oraz metodach kwantyfikacji procesu mieszania zarówno z perspektywy Lagrangowskiej jak i

poprzez klasyczne podejście oparte na normach. Część eksperymentalna zadania będzie wykorzystywać obecnie dostępną infrastrukturę oraz nowo pozyskany sprzęt. Zadanie badawcze skupi się na

konstrukcji stanowiska oraz pomiarach przepływów z wykorzystaniem metod nieinwazyjnych takich jak PIV czy anemometria laserowa (LDA) oraz technik wizualizacji fluorescencyjnej. 

SD4 39
Inżynieria Środowiska, 

Górnictwo i Energetyka
dr hab. inż. Andrzej Kulig

Analiza (diagnoza) przyczyn powstawania i emisji odoru w 

systemie kanalizacji sanitarnej w warunkach miejskich – 

rozwiązania metodyczne Analysis (diagnosis) of causes and 

odour emission in the sanitary sewage system in urban 

conditions – methodological solutions

Jednym ze źródeł odczuwalnego i niekiedy uciążliwego oddziaływania zapachowego na obszarach zamieszkałych może być m.in. system kanalizacji sanitarnej/miejskiej (grawitacyjnej lub

ciśnieniowej). Wraz ze wzrostem oczekiwań społecznych (mieszkańców) w stosunku do komfortu środowiskowego, kierowane są do organów administracji lokalnej i ochrony środowiska skargi

mieszkańców. Przyczyny powstawania odorów (odorantów) i ich okresowej emisji mogą być różne. Analiza obejmie wpływ rozwiązań projektowych, konstrukcyjnych (wykonawczych) i

eksploatacyjnych, a także środowiskowych (zmiany temperatury, wilgotności i ciśnienia powietrza atmosferycznego). Badania przeprowadzone z wykorzystaniem metody olfaktometrii terenowej na

obiekcie rzeczywistym pozwolą sformułować wnioski w celu ograniczenia uciążliwości zapachowej i określić metody zapobiegania niekorzystnym zjawiskom.

One of the sources of perceptible and sometimes onerous odour effects in residential areas may include sanitary/municipal sewage system (gravity or pressure). Together with the increase in social

expectations (residents) in relation to environmental comfort, complaints of residents are directed to the local administration and environmental protection authorities. The causes of odours

(odorants) and their periodic emission may be different. The analysis will cover the impact of design, construction (performance) and operational as well as environmental solutions (changes in

temperature, humidity and atmospheric air pressure). Research conducted using the field olfactometry method on the real object will allow to formulate conclusions in order to reduce odour

nuisance and determine methods for preventing adverse phenomena.

SD4 40 Inżynieria Mechaniczna prof. dr hab. inż. Jacek Szumbarski
Badanie przejścia laminarno-turbulentnego w przepływie 

Couetta-Poiseuille

Zadanie badawcze Proponowane zagadnienie badawcze skupia się na badaniu przejścia laminarno-turbulentnego w przepływie Couette-Poiseuille. Proces badawczy wykorzystywać będzie połączenie

symulacji numerycznych i wysiłków eksperymentalnych z wykorzystaniem istniejącej w Zakładzie Aerodynamiki infrastruktury badawczej. Do celów obliczeniowych zaadaptowana zostanie biblioteka

metod spektralnych Nektar++ pozwalająca na prowadzenie obliczeń typu DNS, obecnie aktywnie współtworzona przez pracowników zakładu. W wyniku symulacji numerycznych mają zostać określone

postaci niezmienniczych rozwiązań równań Naviera-Stokesa oraz towarzyszących im struktur koherentnych (Lagrengian Coherent Structures), uważanych za podstawowy składnik turbulentnej

dynamiki. W dalszej części planowane jest przeprowadzenie badań nad interakcję tych struktur i formacji zlokalizowanych przestrzennie pasm turbulentnych, czasowo-przestrzennej intermitencji oraz

zjawiskami zanikania i podziału tworów turbulentnych mających kluczowe znaczenie dla proliferacji turbulencji w przepływie. Część eksperymentalna skupi się na stworzeniu stanowiska badawczego i

pozwoli na zbudowanie statystycznego obrazu turbulencji w rozważanym przepływie jak i mechanizmu przejścia do niej. Badania eksperymentalne stanowić będą odniesienie i weryfikację dla

wyników uzyskanych w części obliczeniowej. Praca będzie się odbywała pod łączonym nadzorem pracowników zakładu posiadających doświadczenie w zakresie numerycznej jak i eksperymentalnej

mechaniki płynów. 

SD4 41
Inżynieria Środowiska, 

Górnictwo i Energetyka
dr hab. inż. Piotr Marcinowski

Zastosowanie katalizatorów heterogenicznych w 

oczyszczaniu ścieków przemysłowych

Przedmiotem prac badawczych będzie zastosowanie wysokoefektywnych metod utleniania chemicznego z wykorzystaniem katalizatorów heterogenicznych do oczyszczania ścieków przemysłowych.

Badania będą realizowane z wykorzystaniem rzeczywistych próbek ścieków niepodatnych na oczyszczanie metodami biologicznymi. Zastosowanie heterogenicznych katalizatorów do zainicjowania

wytwarzania in-situ reaktywnych rodników ma umożliwić rozkład substancji występujących w ściekach, które wykazują właściwości toksyczne oraz nie są podatne na utlenianie biochemiczne z

wykorzystaniem mikroorganizmów. Proponowany temat badawczy w wielu przypadkach może przyczynić się do wzrostu zainteresowania tego typu procesami w oczyszczaniu ścieków, mając na

uwadze coraz większe wymagania w odniesieniu do jakości ścieków oczyszczanych i poszerzania listy substancji priorytetowych.

Temat będzie realizowany wspólnie ze ekspertami z zakresu inżynierii materiałowej i w ścisłej współpracy z partnerami przemysłowymi. Koszty realizacji badań będą pokrywane w ramach współpracy

z przemysłem (kontynuacja) oraz środków pozyskanych w ramach planowanego wystąpienia o grant.

SD4 42 Inżynieria Mechaniczna dr hab. inż. Tomasz Goetzendorf-GrabowskiResearch and optimization of VTOL unmanned aerial vehicles

Unmanned VTOL type of aircraft are new and promising aircraft configurations. They offer unique opportunity of combining ability to take-off and land in a limited space with good flight performance.

This benefits come at a price of increased aircraft complexity and additional mass from VTOL propulsion system. VTOL propulsion system is used only for a limited time compared to the total time of

the mission. Take-off endurance and the way the aircraft is controlled has significant impact on the mass penalty from the VTOL system.

The goal of the research is to investigate influence of VTOL system components on the take-off mass increase, energy consumption and system complexity increase. Another research goal is to build

mathematical model of energy consumption dependent on the take-off profile and conduct simulations. Finally optimization of the VTOL system to achieve best operating performance with short

times of take-off and landing.

SD4 43 Inżynieria Mechaniczna dr hab. inż. Jarosław Seńko

Modelowanie niegładkich charakterystyk elementów 

sprężysto-dyssypacyjnych stosowanych w zawieszeniu 

pojazdu szynowego

Ze względu na swoją specyfikę zawieszenia pojazdów szynowych posiadają elementy sprężysto-dyssypacyjne opisywane przy użyciu niegładkich charakterystyk konstytutywnych. Wysoki poziom

skomplikowania mechanizmów podwozi pojazdów szynowych, sprawia że istnieje konieczność poszukiwania metod i sposobów realizacji szybkich obliczeń oddziaływań pomiędzy poruszającymi się

elementami. Wykorzystanie formalizmu mechaniki niegładkiej umożliwia jakościową zmianę realizacji badań symulacyjnych pojazdów szynowych. Badania symulacyjne pojazdów szynowych

prowadzone z wykorzystaniem metody układów wieloczłonowych stanowią obecnie podstawową formę wsparcia prac inżynierskich w tym zakresie. Oprogramowanie typu MBS (Multibody System),

szczególnie w przypadku pojazdów szynowych, umożliwia realizację badań skomplikowanych układów dynamicznych dyssypujących energię z wykorzystaniem jednolitego opisu oddziaływań zarówno

dla różniczkowalnych jak i nieróżniczkowalnych charakterystyk. 

SD4 44 Inżynieria Mechaniczna dr hab. inż. Jarosław Seńko

Optymalizacja wybranych parametrów multimateriałowych 

struktur nośnych, nadwozi wagonów szybkich zespołów 

trakcyjnych

Współczesne pojazdy szynowe uzyskują niespotykane dotychczas właściwości w zakresie parametrów ruchu i bezpieczeństwa podróżujących nimi pasażerów. Poprawa właściwości w dużej mierze

wynika ze zmian koncepcji projektowania ich nadwozi, a także możliwości technologicznych wytworzenia pudeł wagonów kolejowych w zadowalającej ilości i jakości. Wyzwaniem stawianym przed

nowymi konstrukcjami nośnymi pojazdów szynowych jest redukcja masy, wzrost sztywności skrętnej i giętnej przy zachowaniu pożądanej estetyki wykonania oraz zdolności do przenoszenia sił

skupionych pochodzących od podwozia i innych wagonów. Wynikające ze współczesnych wymagań, optymalne konstrukcje wagonów, powinny cechować multimateriałowe struktury nośne.

Małoseryjna skala produkcji pojazdów szynowych sprawia, że optymalna konstrukcja nadwozia zawierać będzie spawane z profili stalowych struktury nośne, komórkowe, ekstrudowane płyty ze

stopów aluminium oraz kompozytowe wzmocnienia obszarów nieciągłych. 



SD4 45 Inżynieria Mechaniczna dr hab. inż. Jarosław Seńko
Kształtowanie elementów pojazdów w oparciu o przyrostowe 

technologie wytwarzania

Upowszechnienie się technologii addytywnych w prototypowaniu i wytwarzaniu pojazdów otwiera nowe potrzeby w zakresie badań i wsparcia projektowania części. Elementy strukturalne

wytwarzane z materiału izotropowego ze względu na sposób ich produkcji mogą uzyskiwać właściwości anizotropowe w gotowym wyrobie. Uwzględniające cech proces i specyfiki konkretnej

technologii wytwarzania przyrostowego, otwiera nowe możliwości kształtowania struktur i mechanizmów pojazdów. Zarówno w przypadku struktur nośnych (np. drukowane węzły konstrukcji

ramowych) jak i mechanizmów (np. nierozbieralne podzespoły mechanizmów pojazdów) wykorzystanie możliwości anizotropowego kształtowania właściwości materiałowych otwiera nowe

możliwości w projektowaniu części pojazdów. Badania i modelowanie anizotropowych właściwości materiałów w wytwarzanych przyrostowo częściach maszyn jest aktualnym zagadnieniem

badawczym szczególnie w związku z rozwojem metod druku materiałów metalowych.

SD4 46 Inżynieria Mechaniczna dr hab. inż. Jarosław Seńko
Optymalizacja warunków pracy turbin wiatrowych 

wykorzystujących wirniki z rotorami flettnera

Wymagania stawiane współczesnej gospodarce dotyczą zarówno jakości produkcji, jej energochłonności jak i źródeł pochodzenia energii niezbędnej do produkcji. Wiele firm motoryzacyjnych

deklaruje że już wkrótce całość produkcji realizowana będzie dzięki OZE czyli tzw. zielonej energii. Tym samym niezwykle ważnym zadaniem jest poszukiwanie nowych form pozyskiwania energii

odnawialnej. Wiatraki z wirującymi rotorami zamiast łopat reakcyjnych znane są co najmniej od 1926, wtedy powstał projekt wiatraka opracowany przez niemieckiego konstruktora Flettnera. Na

przestrzeni blisko stu lat zmiany technologii produkcji oraz metod projektowania sprawiły, że wiele z zapomnianych rozwiązań technicznych zyskało drugą szansę. W oparciu o współczesną wiedzę

ponowne zaprojektowanie wiatraków z rotorami Flettnera i sprawdzenie ich efektywności w warunkach symulacyjnych i doświadczalnych stanowi ciekawe wyzwanie naukowe.

SD4 47 Inżynieria Mechaniczna prof. dr hab. inż. Janusz Narkiewicz Rotorcraft modelling, dynamics and control

The research will be directed to improve flying and control qualities of a vertical take-off platforms, which use multiply rotor for producing propelling and lifting forces and control moments. The main

activity will be focused on implementing electrical systems for propelling and control and implementing modern control methods based on artificial intelligence approach. After actual state of the art

review the rotorcraft configuration will be defined and simulation model developed using FIGHTLAB modelling environment. Next the sensors configuration will be defined for attitude and navigation

systems. The control methodology will be developed using the sensors data. This is the key aspects of the research. Complete model of platform with sensors and control systems will be used for

performing optimal trajectory flight. 

Tematem badan w ramach pracy doktorskiej będą zagadnienia związanie z poprawą własności lotnych i pilotażowych statków powietrznych pionowego startu i lądowania, w szczególności

wykorzystujących wirujące powierzchnie nośne do wytwarzania sił napędu i nośnej oraz momentów sterujących. Działalność badawcza będzie dotyczyć wykorzystania systemów elektrycznych do

napędu i sterowania oraz zastosowaniu nowoczesnych metod sterowania opartych o sztuczną inteligencję. Po uaktualnieniu przeglądu stanu wiedzy, zdefiniowana zostanie konfiguracja wiropłata dla

której zostanie opracowany model symulacyjny w środowisku obliczeniowym FLIGHTLAB. Następnie wybrane zostaną czujniki dla systemu nawigacji i orientacji przestrzennej. Metody sterowania

zostaną dostosowane do danych uzyskiwanych z wybranych czujników pomiarowych. Jest to główny aspekt badań w tej pracy.Model platformy z czujnikami i systemem sterowania zostanie

wykorzystany w badaniu zagadnień związanych z optymalizacją trajektorii lotu.

SD4 48
Inżynieria Środowiska, 

Górnictwo i Energetyka
dr hab. inż. Artur Badyda

Potencjał rozwoju elektromobilności w ograniczaniu emisji 

zanieczyszczeń powietrza na terenie miast

Celem realizacji przedmiotowego zagadnienia będzie ocena skuteczności wdrażania różnych scenariuszy rozwoju elektromobilności w wybranych polskich miastach w ograniczaniu emisji

zanieczyszczeń powietrza pochodzenia komunikacyjnego. Przeprowadzone zostaną analizy scenariuszy rozwoju elektromobilności, jak również szczegółowe analizy dotyczące konkretnych rodzajów

pojazdów, także w ujęciu cyklu życia produktu. 

Ze względu na współpracę PW z polską firmą działającą na rynku elektrycznych urządzeń transportu osobistego (UTO), głównym przedmiotem zainteresowania będą elektryczne UTO, ale przewiduje

się również wzięcie pod uwagę innych pojazdów elektrycznych (np. samochody, autobusy), mających istotne znaczenie w podziale zadań przewozowych na terenie miast. 

Rozważania będą również dotyczyć pojazdów z napędem wodorowym, jak również procesów związanych z produkcją wodoru z zastosowaniem OZE i oczyszczaniem wodoru. 
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Zastosowanie regulacji przepływu strumienia spalin w 

kotłach małej mocy jako metoda ograniczania emisji 

zanieczyszczeń

Celem realizacji niniejszego zagadnienia będzie weryfikacja przydatności regulatorów ciągu kominowego (nasad kominowych), stosowanych w celu poprawy sprawności procesu spalania paliw w

kotłach małej mocy, w szczególności w kotłach stosowanych do zaopatrzenia w energię cieplną indywidualnych budynków mieszkalnych. Badania zostaną zrealizowane we współpracy z polskim

producentem nasad kominowych, w celu oceny na ile powszechne zastosowanie tego typu rozwiązań może przyczynić się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza z sektora komunalno-

bytowego. 

W toku realizacji prac badaniom poddane zostaną wybrane urządzenia grzewcze, w tym w szczególności kocioł węglowy, kocioł zasilany biomasą (pellet), czy kocioł zasilany gazem ziemnym. Zakłada

się, że badaniom poddane zostaną również wybrane rodzaje kominków i inne urządzenia, w których w celach energetycznych spalane jest drewno. Pomiar emisji obejmie typowe zanieczyszczenia

gazowe (jak np. CO, NO, NO2, SO2), a w przypadku urządzeń spalających paliwa stałe, również zanieczyszczenia pyłowe. 

W zależności od możliwości pozyskania dodatkowego finansowania, rozważa się również rozszerzenie obszaru badań o inne rozwiązania techniczne mające na celu ograniczenie emisji wybranych

rodzajów zanieczyszczeń powietrza z wytypowanych rodzajów kotłów małej mocy. 
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Badania współpracy mikroinstalacji kogeneracyjnych z siecią 

elektroenergetyczną

Praca będzie dotyczyła badań wybranych zagadnień dotyczących współpracy instalacji mikrokogenreacyjnych przeznaczonych do użytku indywidualnego z siecią elektroenergetyczną. W ramach pracy

rozważane będą również aspekty związane z tworzeniem oraz pracą mikrosieci zasilanych z kilku źródeł kogeneracyjnych. Zakłada się, że rozważanymi źródłami energii będą głównie elektrociepłownie

biomasowe oparte na silnikach Stirlinga.
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Analiza przeprowadzenia Zielonego Ładu w polskim 

przemyśle

Dążenie do ograniczania zmian klimatu wiąże się z transformacją energetyczną. Dotyczy ona zarówno energetyki zawodowej jak i lokalnych, rozproszonych źródeł i odbiorców energii. Ważnym

ogniwem zarówno po stronie popytu jak i podaży na rynku energii są przedsiębiorstwa, w szczególności przemysłowe.

Polityki Unii Europejskiej związane z planem Europejskiego Zielonego Ładu stawiają także przed polską gospodarką wyzwanie ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Ważną rolę w dążeniu do celu

osiągnięcia neutralności klimatycznej będą miały decyzje podejmowane w zakresie transformacji gospodarek energetycznych zakładów przemysłowych tak w zakresie dostaw energii elektrycznej oraz

sposobów wytwarzania ciepła, w tym technologicznego jak i produkcji oraz autokonsumpcji energii elektrycznej w układach rozproszonych.

W rozprawie zostaną przeanalizowane zagadnienia metod dążenia do neutralności klimatycznej przez polskie przedsiębiorstwa przemysłowe wraz z określeniem horyzontu czasowego możliwych do

podjęcia działań i szacunkiem kosztów transformacji energetycznej polskiego przemysłu.
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Wpływ procesu magazynowania ciepła w akumulatorach 

krótkoterminowych na parametry pracy sieci ciepłowniczej w 

stanach nieustalonych

Zakres badań obejmuje analizę matematycznych modeli opisu procesu magazynowania ciepła w akumulatorach ciepła typu TES a także badania symulacyjne współpracy akumulatora/ akumulatorów

ciepła z siecią ciepłowniczą pracującą w stanie nieustalonym.

Procesy magazynowania ciepła są istotną cechą systemu ciepłowniczego w procesie ewolucji poprzez kolejne generacje systemów ciepłowniczych od poziomu III generacji, przez IV do V generacji.

Magazynowanie ciepła umożliwia efektywną integrację z systemem elektroenergetycznym i gazowniczym, poprzez podwyższenie efektywności wykorzystania ciepła z procesów kogeneracyjnych,

ciepła odpadowego i eksploatację elektrycznych kotłów/podgrzewaczy wody ciepłowniczej bazującej na zagospodarowaniu nadwyżki wygenerowanej energii elektrycznej (nadpodaży) – projekty

Power to Heat. Tak różnorodne źródła ciepła o zmiennej wydajności cieplnej współpracują z zasobnikami ciepła krótkoterminowymi tzw. centralnymi.

Wykorzystanie rozproszonych zasobników ciepła krótkoterminowych jest natomiast  niezbędne w procesie obniżania poziomów temperatury wody ciepłowniczej zasilającej i powrotnej. 

W pracach badawczych zostanie wykorzystany symulator obliczeń hydraulicznych sieci ciepłowniczych w stanie nieustalonym rozbudowany o moduł magazynowania ciepła – środowisko programu

komputerowego  SimNet Heat producenta Fluidsystems Sp. z o.o.. 

W badaniach analizie będą poddane m.in. następujące zagadnienia:

- bilans strat ciepła w procesie transportu i dystrybucji ciepła w sieci ciepłowniczej współpracującej z zasobnikami rozproszonymi vs bez zasobników rozproszonych,

- koszty pompowania wody w systemie z zasobnikami ciepła vs bez zasobników,

- czas opóźnienia transportowego w sieci ciepłowniczej współpracującej z zasobnikami ciepła rozproszonym vs bez zasobników,

- przebiegi obciążenia mocą cieplną (wykorzystania)  źródeł z zasobnikami centralnymi vs bez zasobników.

Wyniki analiz teoretycznych zostaną zweryfikowane na bazie danych rzeczywistych  pochodzących od operatorów systemów ciepłowniczych.  

SD4 53 Inżynieria Mechaniczna dr hab. inż. Szymon Gontarz
Diagnostyczna analiza koderów magnetycznych bazująca na 

wizualizacji pola magnetycznego.

Zagadnienie badawcze dotyczy diagnostycznej analizy magnetycznych koderów magnetycznych. Zagadnienie pozycjonowania oraz pomiaru parametrów ruchu obrotowego stanowi istotne

zagadnienie we współczesnej inżynierii mechanicznej. Obecne rozwiązania kompletnych magnetycznych enkoderów odznaczają się niespotykaną przy innych metodach, dokładnością, rozdzielczością i

dynamiką. Żeby można było zapewnić niezawodność tego typu urządzeń na oczekiwanym poziomie, niezbędne jest opracowanie metod analiz i oceny domen magnetycznych koderów. Proponowana

praca badawcza dotyczy obserwacji, analizy i oceny stopnia uszkodzeń pierścieni magnetycznych, rozumianych jako nierównomierne rozmieszczenie/zdyspergowanie proszku ferromagnetycznego w

tych koderach. Problematyka zagadnienia obejmuje diagnostykę wspartą modelowo bazującą na modelach w skali mikro oraz makro. Za pomocą analizy oddziaływań wielkości opisujących wektory sił

pola magnetycznego: kąta oraz ich współrzędnych w układzie kartezjańskim, będzie możliwa ocena stopnia uszkodzenia pierścienia magnetycznego, w którym rozmieszczony jest proszek

magnetyczny. Zostaną przeprowadzone eksperymentalne pomiary laboratoryjne z wykorzystaniem macierzy magnetometrów, w różnych/zmiennych odległościach od źródła pola magnetycznego oraz

wyznaczony zostanie model pomiarowy z użyciem estymatorów. Przeprowadzone badania będą podstawą pozyskania informacji diagnostycznej o koderach magnetycznych uwzględniającej zarówno

wady produkcyjne jak i ich degradację podczas eksploatacji.

SD4 54 Inżynieria Mechaniczna dr hab. inż. Rafał Świercz
Modelowanie procesu obróbki elektroerozyjnej materiałów 

konstrukcyjnych z powłoką z nadstopów niklu

Postęp technologiczny zdeterminowany jest w wielu aspektach przez zastosowanie nowych trudnoobrabialnych materiałów w konstrukcji maszyn i urządzeń. Kluczowym warunkiem wdrożenia

nowych materiałów jest opracowanie odpowiednich metod ich obróbki. Jedną z nowoczesnych technik wytwarzania umożliwiających kształtowanie przewodzących materiałów bez względu na ich

twardość jak i skład chemiczny jest obróbka elektroerozyjna.

Głównym celem pracy jest opracowanie modeli fizycznych i matematycznych definiujących wpływ energii i mocy wyładowania elektrycznego na wskaźniki technologiczne procesu obróbki

elektroerozyjnej nowych materiałów konstrukcyjnych z powłokami na bazie stopów niklu. 

W ramach pracy planowane jest opracowanie modeli numerycznych procesu obróbki elektroerozyjnej uwzględniających oddziaływanie pojedynczego i zwielokrotnionego wyładowania elektrycznego

na cechy stereometryczne powierzchni, wydajność usuwania materiału oraz grubość warstw zmienionych.
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Modele i metody obliczeń zintegrowanych systemów energii 

elektrycznej, gazu i ciepła

Oferta dotyczy problemu modelowania przepływów w systemach multienergetycznych na potrzeby planowania i operatorstwa zintegrowanego systemu energetycznego (ZSE). Rosnąca złożoność

problemów projektowania i prowadzenia ruchu ZSE wymaga narzędzi do symulacji procesów zachodzących jednocześnie w sieciach elektroenergetycznych, gazowych i ciepłowniczych. Motywem

przewodnim pracy będą badania procesów akumulacji oraz transportu masy i ciepła, odpowiednio w systemach gazowniczych i ciepłowniczych, pozwalające na integrację infrastruktury.

Przewidywane sprzężenia sektorowe gazownictwa i ciepłownictwa oraz gazownictwa i elektroenergetyki wynikają z polityki stopniowego zastępowania węgla kamiennego gazem ziemnym w

krajowym koszyku energetycznym, jak również ze zwiększenia udziału energetyki gazowej jako wsparcia OZE w sektorze elektroenergetycznym. Dodatkowym elementem integrującym podsystemy

elektroenergetyczny i gazowniczy będzie technologia magazynowania energii Power-to-gas. Proponowane badania obejmą sformułowanie modeli przepływu w podsystemach energetycznych

(ciepłowniczym, gazowniczym i elektroenergetycznym), oraz modeli elementów sprzęgających dla ZSE, m.in.: układów kogeneracyjnych, pomp ciepła, elektrolizerów. Zaproponowane zostaną modele

na poziomie sieci rozdzielczych do budynków oraz na poziomie sieci przesyłowych. Analizowane będą uproszczone modele i metody obliczeń w oparciu o koncepcję redukcji modelu ZSE.

SD4 56 Inżynieria Mechaniczna dr hab. inż. Rafał Świercz
Modelowanie procesu mikroobróbki wycinania 

elektroerozyjnego

W ostatnich latach obserwowane są istotne zmiany technologiczne ukierunkowane na miniaturyzację produktów i budowę mikromechanizmów. Zasadniczo rozwój mikromechanizmów związany jest

z opracowaniem podstaw technologii ich wytwarzania z nowych trudnoobrabialnych materiałów o specjalizowanych własnościach. Spośród różnego typu mikrotechnologii mikroobróbka

elektroerozyjna umożliwia kształtowanie złożonych geometrycznie mikroelementów z materiałów trudnoobrabialnych. Jednym z kluczowych problemów opracowania technologii mikro-wycinania

elektroerozyjnego jest wyznaczenie wpływu energii i mocy wyładowania na dokładność wymiarowo geometryczną wykonywanych elementów i stanu warstwy wierzchniej. Wiąże się to bezpośrednio

ze stochastycznym charakterem wyładowań elektrycznych i odmiennymi warunkami usuwania materiału, które zależą w istotny sposób nie tylko od parametrów obróbki ale również od własności

materiału (takich ja: temperatura topnienia, temperatura wrzenia, przewodność cieplna). Wprowadzenie nowych materiałów w produkcji mikroelementów i mikro narzędzi takich jak stopy tytanu i

nadstopy niklu wymagają zatem wyznaczenia nowych podstaw technologicznych obróbki.

Celem pracy jest opracowanie modeli termofizycznych i empirycznych opisujących wpływ energii i mocy wyładowania elektrycznego na wydajność usuwania materiału, dokładność wymiarowo

kształtową wykonywanych elementów, zużycie elektrody oraz cechy topografii powierzchni. Uzyskane dane będą stanowiły podstawę do opracowania zawansowanej technologii kształtowania

mikroelementów z wymienionych materiałów. 
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Badanie sprawności procesów konwersji energii na potrzeby 

magazynowania energii chemicznej w systemach 

gazowniczych

Oferta zagadnienia badawczego obejmuje badania współpracy elektrolizera z odnawialnymi źródłami energii i magazynem energii chemicznej w postaci wodoru zatłaczanego do sieci gazowej. Projekt

dotyczy produkcji tzw. zielnego wodoru, wykorzystując energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, wliczając w to siłownie wiatrowe i ogniwa fotowoltaiczne. Analizowana będzie możliwość masowej

produkcji wodoru jako „wektora energii” charakteryzującego się łatwością w realizacji procesów magazynowania energii i nieprzynoszącego istotnych szkód dla środowiska w procesie transportu

siecią gazową. Sformułowany zostanie model matematyczny procesów produkcji i zatłaczania wodoru do sieci gazowej oraz odpowiednie modele układów energetycznych (wiatraki i PV). W badaniach

uwzględnione zostaną specyficzne uwarunkowania dla wdrożenia proponowanego rozwiązania w Polsce. Celem badań będzie kompleksowa ocena sprawności procesów konwersji energii

obejmujących produkcję i zatłaczanie wodoru do sieci gazowej, w tym określenie miar ilościowych umożliwiających ocenę wolumenu produkowanego wodoru i optymalizację współpracy elektrolizera

ze źródłem energii i instalacją zatłaczającą, w wariancie zasilania z sieci elektroenergetycznej i pracy poza siecią (on-grid i off-grid). Określony zostanie bilans energetyczny elektrolizera na potrzeby

oceny możliwości wykorzystania ciepła odpadowego przy pełnym i częściowym obciążeniu układu, uwzględniając przyszłą skalowalność urządzenia.
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Wpływ zanieczyszczeń powietrza na ryzyko rozwoju astmy 

oskrzelowej u dzieci w wieku rozwojowym

Celem realizacji przedmiotowego zagadnienia będzie ocena ryzyka wystąpienia i rozwoju astmy oskrzelowej u dzieci w wyniku narażenia na wybrane rodzaje zanieczyszczeń powietrza. Planuje się

realizację badań epidemiologicznych, we współpracy z Wojskowym Instytutem Medycznym, w wybranych grupach dzieci zamieszkujących tereny cechujące się wysokimi stężeniami zanieczyszczeń

powietrza (w szczególności pyłów PM2,5, NO2 i O3), jak również wśród dzieci mieszkających na obszarach o relatywnie niskim poziomie zanieczyszczenia powietrza. 

Ze względu na fakt, że jednym z kluczowych elementów badania będzie ocena sprawności wentylacyjnej płuc, badaniem planuje się objąć dzieci w wieku szkolnym. Uzupełnieniem badania będzie

kwestionariusz, w którym zawarte zostanie szereg informacji uzupełniających, mogących stanowić istotne znaczenie w ocenie narażenia dzieci na zanieczyszczenia powietrza. W zależności od

możliwości finansowych, rozważa się również uwzględnienie pobrania od badanych dzieci próbek materiału biologicznego, w których oznaczone zostaną stężenia wybranych metabolitów

charakterystycznych dla długotrwałego narażenia na zanieczyszczenia powietrza. 

Ze względu na prowadzenie badań z udziałem ludzi, niezbędne będzie uzyskanie stosownej zgody komisji bioetycznej. 
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Proponowany obszar zagadnień obejmuje:

1.	przepływy przez pompy wirowe i turbiny wodne

2.	powstawanie sił hydraulicznych

3.	stany przeciążeniowe

4.	optymalizacja pracy maszyny i układu

5.	stany awaryjne

6.	uderzenie hydrauliczne

7.	uszkodzenia w układach pompowych

8.	efektywność energetyczna układów pompowych

9.	optymalizacja pracy strumienic

10.   magazynowanie energii 
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Wielo-skalowe modelowanie procesów transportu ciepła i 

masy w układach z przemianą fazową ciecz-ciało stałe w 

piankach metalicznych

Tematem rozprawy doktorskiej jest opracowanie i implementacja modeli mikro-skalowego i makro-skalowego przemian fazowych (krzepnięcie, topnienie) zachodzących w materiale

zmiennofazowym (PCM) wypełniającego pory pianki metalicznej (o otwartych porach). Wymienione pianki metaliczne charakteryzują się, w przeciwieństwie do PCMów, wysokimi wartościami

współczynnika przewodzenia ciepła. Są wykorzystywane, między innymi, do intensyfikacji transportu ciepła pomiędzy źródłem/odbiornikiem ciepła a materiałem zmiennofazowym. 

Mikro-skalowy model obliczeniowy będzie pozwalał na prowadzenie symulacji numerycznych procesów transportu masy, pędu i energii w skali pojedynczych porów pianki w warunkach przemian

fazowych i histerezy entalpii (ciepła właściwego). Symulacje zostaną przeprowadzone w geometrii 3D odzwierciedlającej uproszczoną strukturę pianki oraz w geometrii rzeczywistej. W tym celu

opracowany zostanie generator geometrii pianek, umożliwiający również tworzenie niestrukturalnej siatki objętości kontrolnych z wykorzystaniem bibliotek Gmsh. 

Makro-skalowy model obliczeniowy będzie umożliwiał przeprowadzenie symulacji w skali całego analizowanego układu, w oparciu o uśrednione równania transportu w obrębie Elementarnej

Objętości Reprezentatywnej. W ramach modelu makro-skalowego opracowane zostaną modele równowagowy i nierównowagowy. Efektywne właściwości materiałowe oraz parametry opisujące

intensywność wymiany ciepła między obszarami (materiał zmiennofazowy, pianka metaliczne) określone zostaną na podstawie wnikliwej analizy numerycznej za pomocą modelu mikro-skalowego.

Powyższe modele zostaną zaimplementowane w ramach własnych kodów numerycznych (języki programowania C/C++, Fortran, ew. inne) i zrównoleglone z wykorzystaniem OpenMP, MPI, CUDA.

Przeprowadzona zostanie weryfikacja i walidacja modeli. 
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Energetyka odnawialna/zagadnienia funkcjonowania i 

efektywności energetycznej. / Renewable Energy / Problems 

of operation and energy efficiency 

Analizy potencjału teoretycznego i technicznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w zadanych warunkach jej dostarczania i wykorzystania. Formułowanie i rozwiązanie zagadnień bilansu

energetycznego różnych obiektów – zapotrzebowanie na ciepło, chłód i energię elektryczną. Modelowanie i symulacja funkcjonowania oraz wyznaczania wydajności energetycznej systemów

energetycznych wykorzystujących OZE służących zaspokojeniu potrzeb energetycznych danego obiektu. Analiza możliwości wielowariantowego funkcjonowania wieloźródłowego systemu

energetycznego danego obiektu i jego składowych instalacji. Tworzenie podstaw i metod wyznaczania zintegrowanej wydajności energetycznej systemów OZE w obiektach o danej funkcji użytkowej./

Analysis of theoretical and technical potential of renewable energy utilization in specific circumstances of the energy supply and use. Elaboration and solution of energy balance of different objects -

determination of heating, cooling and electrical energy demand. Mathematical modeling and simulation of operation and energy performance of energy systems based on renewable energy sources

and used to provide energy needs of different types of energy users. Analysis of multi-modes operation of the integrated multi-source energy systems and their components. Formulation of basis for

evaluation of the energy performance of renewable energy systems and methods for their determinations with regard to functions to be fulfilled through the systems.


