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1. Imię i Nazwisko 

Mirosław Piotr Seredyński 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca i roku ich 

uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 

Stopień naukowy doktora nauk technicznych, Energetyka 

Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Warszawa, 

2010 r., z wyróżnieniem 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Mikro-makroskopowy model krzepnięcia roztworu 

dwuskładnikowego.  

Promotor:  

Prof. dr hab. inż. Jerzy Banaszek 

Recenzenci: 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Nowak (Politechnika Śląska) 

Prof. dr hab. inż. Piotr Furmański (Politechnika Warszawska) 

Tytuł zawodowy magister inżynier, Mechanika i Budowa Maszyn 

Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Warszawa, 

2001 r. 

Tytuł pracy dyplomowej: Analiza wpływu halonów na statyczne i dynamiczne parametry 

detonacji.  

Promotor:  

Prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk 

Recenzent: 

Prof. dr hab. inż. Rudolf Klemens 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

10.2010 – do chwili obecnej 

Adiunkt, Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, 

Instytut Techniki Cieplnej 

06.2005 – 09.2010 

Asystent, Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, 

Instytut Techniki Cieplnej 
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4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016r. poz. 1311) 

4.1. Tytuł osiągnięcia naukowego 

Moim głównym osiągnięciem naukowym wynikającym z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 

marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.) jest jednotematyczny 

cykl 14 publikacji naukowych, który można zatytułować następująco: Wieloskalowe 

modele obliczeniowe procesów wymiany ciepła i masy w układach o złożonej 

strukturze. 

 

4.2. Lista publikacji powiązanych tematycznie 

[A1] M. Seredyński, M. Rebow, J. Banaszek, The role of the dendritic growth model 

dimensionality in predicting the Columnar to Equiaxed Transition (CET), Heat and 

Mass Transfer, 2018, vol. 54(8), pp. 2581-2588. IF2018 = 1.494, PMNiSW = 25 pkt. (lista 

A).  

Szacowany wkład: 65% [udział w opracowaniu koncepcji badawczej, opracowanie 

modelu numerycznego krystalizacji stopu w warunkach dyfuzyjnej wymiany ciepła, 

implementacja modelu w ramach autorskiego kodu źródłowego, opracowanie 

i implementacja procedur śledzenia frontu w oparciu o metodę zanurzonego brzegu, 

weryfikacja i walidacja modelu obliczeniowego, przeprowadzenie symulacji, 

opracowanie i implementacja skryptów w programie MATLAB pozwalających na 

generację wykresów, opracowanie i interpretacja wyników, udział w przygotowaniu 

tekstu publikacji, korekty edytorskie i nomenklaturowe].  

[A2] M. Seredyński, S. Battaglioli, R.P. Mooney, A.J. Robinson, J. Banaszek, S. 

McFadden, Code-to-code verification of an axisymmetric model of the Bridgman 

solidification process for alloys, International Journal of Numerical Methods for Heat 

& Fluid Flow, 2017, vol. 27(5), pp. 1142-1157. IF2017 = 2.45, PMNiSW = 25 pkt. (lista 

A).  

Szacowany wkład: 40% [zaproponowanie koncepcji badawczej, opracowanie modelu 

numerycznego w ramach oprogramowania komercyjnego krystalizacji stopu w piecu 

Bridgmanna w warunkach zmiennej prędkości wysuwania formy, opracowanie 

warunków brzegowych i początkowych, implementacja makr (user defined function - 

UDF) opisujących zmienne warunki brzegowe, przeprowadzenie symulacji w 

oprogramowaniu komercyjnym, opracowanie skryptów w programie MATLAB 

pozwalających na generację wykresów, udział w opracowaniu i interpretacji wyników, 

udział w przygotowaniu tekstu publikacji, korekty edytorskie i nomenklaturowe]. 

[A3] M. Seredyński, P. Łapka, J. Banaszek, P. Furmański, Front tracking method in 

modeling transport phenomena accompanying liquid–solid phase transition in binary 

alloys and semitransparent media, 2015, International Journal of Heat and Mass 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00231-017-2070-z
https://link.springer.com/article/10.1007/s00231-017-2070-z
https://link.springer.com/article/10.1007/s00231-017-2070-z
https://link.springer.com/article/10.1007/s00231-017-2070-z
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Transfer, vol. 90, pp. 790-799. IF2015 = 2.857, PMNiSW = 40 pkt. (lista A).  

Szacowany wkład: 35% [udział w zaproponowaniu koncepcji badawczej, 

opracowanie modelu matematycznego, opracowanie i implementacja modelu 

obliczeniowego krystalizacji stopu w którym obszar dendrytów kolumnowych ma 

właściwości anizotropowe, analiza i dobór właściwości materiałowych, 

przeprowadzenie walidacji modelu i analizy parametrycznej dla różnych 

przepuszczalności obszaru dendrytów kolumnowych, opracowanie skryptów w 

programie MATLAB pozwalających na generację wykresów, opracowanie 

i interpretacja wyników, udział w przygotowaniu tekstu publikacji]. 

[A4] M. Seredyński, J. Banaszek, Front tracking approach to modeling binary alloy 

solidification: Accuracy verification and the role of dendrite growth kinetics, 

International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow, 2014, vol. 24(4), 

pp. 920-931. IF2014 = 1.399, PMNiSW = 20 pkt. (lista A).  

Szacowany wkład: 85% [udział w zaproponowaniu koncepcji badawczej, 

opracowanie przeglądu literatury, opracowanie modeli matematycznych krystalizacji 

stopu w geometriach dwu- i trójwymiarowej, opracowanie modeli prędkości wzrostu 

wierzchołków dendrytów kolumnowych, opracowanie i implementacja modeli 

numerycznych krystalizacji stopu dwuskładnikowego w geometrii dwuwymiarowej 

wykorzystujących technikę śledzenia frontu oraz koncepcję punktu koherencji w 

ramach autorskiego modelu obliczeniowego, opracowanie i implementacja modelu 

numerycznego krystalizacji stopu dwuskładnikowego w geometrii trójwymiarowej 

wykorzystującego technikę śledzenia frontu w ramach autorskiego modelu 

obliczeniowego, opracowanie i implementacja procedur związanych ze śledzeniem 

frontu w geometrii trójwymiarowej, przeprowadzenie walidacji i symulacji 

numerycznych dla różnych kinetyk wzrostu dendrytów kolumnowych, opracowanie 

skryptów w programie MATLAB pozwalających na generację wykresów i graficzną 

reprezentację wyników, redakcja rysunków, udział w przygotowaniu tekstu 

publikacji]. 

[A5] J. Banaszek, M. Seredyński, The accuracy of a solid packing fraction model in 

recognizing zones of different dendritic structures, International Journal of Heat and 

Mass Transfer, 2012, vol. 55(15-16), pp. 4334-4339. IF2012 = 2.315, PMNiSW = 40 pkt. 

(lista A).  

Szacowany wkład: 70% [udział w zaproponowaniu koncepcji badawczej, 

opracowanie przeglądu literatury, opracowanie modeli matematycznych krystalizacji 

stopu wykorzystujących procedurę śledzenia frontu i koncepcję punktu koherencji, 

opracowanie i implementacja obu modeli numerycznych w ramach autorskiego 

modelu obliczeniowego, analiza i dobór właściwości materiałowych, przeprowadzenie 

walidacji modeli i analizy parametrycznej dla różnych wartości punktu koherencji, 

opracowanie skryptów w programie MATLAB pozwalających na generację wykresów 

i graficzną reprezentację wyników, udział w przeprowadzeniu analizy wyników, 

opracowanie wniosków, redakcja rysunków, udział w przygotowaniu tekstu 

publikacji].    

https://www.emeraldinsight.com/doi/pdf/10.1108/HFF-02-2013-0069
https://www.emeraldinsight.com/doi/pdf/10.1108/HFF-02-2013-0069
https://www.emeraldinsight.com/doi/pdf/10.1108/HFF-02-2013-0069
https://www.emeraldinsight.com/doi/pdf/10.1108/HFF-02-2013-0069
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0017931012002414
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0017931012002414
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0017931012002414
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0017931012002414


Załącznik nr 2A  dr inż. Mirosław Seredyński 

5 
 

[A6] M. Seredyński, J. Banaszek, Front tracking based macroscopic calculations of 

columnar and equiaxed solidification of a binary alloy, Journal of Heat Transfer – 

Transactions of the ASME, 2010, vol. 132(10), article number 102301. IF2010 = 0.942, 

PMNiSW = 32 pkt. 

Szacowany wkład: 75% [udział w opracowaniu koncepcji badawczej, opracowanie 

przeglądu literatury, opracowanie modelu matematycznego krystalizacji stopu 

dwuskładnikowego wykorzystującego procedurę śledzenia frontu, opracowanie 

i implementacja modelu numerycznego w ramach autorskiego modelu 

obliczeniowego, przeprowadzenie walidacji modelu i weryfikacji kodu, analiza 

wyników, udział w przygotowaniu tekstu publikacji].   

[A7] M. Seredyński, P. Łapka, Front tracking based modeling of the solid grain growth on 

the adaptive control volume grid, AIP Conference Proceedings, vol. 1863, 030036, 

(2017). PMNiSW = 15 pkt. (konferencja indeksowana w WoS Core Collection).  

Szacowany wkład: 90% [współudział w zaproponowaniu koncepcji badawczej, 

opracowanie modelu matematycznego krystalizacji ziaren równoosiowych opartego na 

technice śledzenia frontu, implementacja procedur związanych z generacją, 

zagęszczaniem i rozrzedzaniem adaptacyjnej, niezgodnej siatki objętości kontrolnych, 

opracowanie i implementacja algorytmów śledzenia frontu na siatce adaptacyjnej 

wykorzystujących metodę zanurzonego brzegu, implementacja równania bilansu 

energii na siatce adaptacyjnej, opracowanie i implementacja iteracyjnej, rekurencyjnej 

procedury rozwiązywania równań na siatce adaptacyjnej, przeprowadzenie symulacji 

numerycznych i analizy wyników, weryfikacja kodu numerycznego, opracowanie 

wniosków, współudział w redakcji rysunków i przygotowaniu tekstu publikacji].  

[A8] P. Furmański, M. Seredyński, P. Łapka, J. Banaszek, Micro-macro model for 

prediction of local temperature distribution in heterogeneous and two-phase media, 

Archives of Thermodynamics, 2014, vol. 35(3), pp. 81-103. PMNiSW = 13 pkt. (lista B). 

Szacowany wkład: 30% [udział w opracowaniu koncepcji badawczej, opracowanie 

modelu obliczeniowego nieustalonej wymiany ciepła w materiale kompozytowym 

w ramach oprogramowania komercyjnego, opracowanie makr UDF pozwalających 

na wyznaczanie efektywnych współczynników przewodzenia ciepła materiału 

kompozytowego, opracowanie skryptów w programie MATLAB pozwalających 

na generację wykresów i analizę wyników, przeprowadzenie analizy wyników, udział 

w przygotowaniu tekstu publikacji].  

[A9] M. Seredyński, J. Banaszek, Front tracking based macroscopic modeling of equiaxed 

and columnar zones in a binary alloy solidification, Journal of Power Technologies, 

2011, vol. 91(2), pp.  77-81. PMNiSW = 4 pkt. (lista B).  

Szacowany wkład: 85% [udział w opracowaniu koncepcji badawczej, opracowanie 

przeglądu literatury, opracowanie modelu matematycznego krystalizacji stopu 

wykorzystującego technikę śledzenia frontu, opracowanie i implementacja modelu 

numerycznego w ramach autorskiego modelu obliczeniowego, opracowanie skryptów 

w programie MATLAB pozwalających na generację wykresów i analizę wyników, 

udział w przeprowadzeniu analizy wyników, edycja rysunków i udział 

w przygotowaniu tekstu publikacji]. 
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[A10] M. Seredyński, A finite volume modelling of alloy solidification based on the front 

tracking approach, pp. 891-752, 2017, w: Współczesne problemy termodynamiki ed. T. 

Bury, A. Szlęk, Wydawnictwo Instytutu Techniki Cieplnej, Gliwice, 2017, ISBN: 

978-83-61506-41-6, PMNiSW = 5 pkt. (recenzowane materiały konferencyjne).  

Wkład: 100% [zaproponowanie koncepcji badawczej, opracowanie przeglądu 

literatury, opracowanie modelu matematycznego krystalizacji stopu, 

wykorzystującego technikę śledzenia frontu, opracowanie i implementacja modelu 

obliczeniowego krystalizacji stopu dwuskładnikowego, wykorzystującego technikę 

śledzenia frontu, w ramach własnego kodu numerycznego, opracowanie 

i implementacja procedur obliczeniowych dostosowanych do niestrukturalnej 

i nieortogonalnej siatki objętości kontrolnych, opracowanie i implementacja procedur 

śledzenia frontu dostosowanych do niestrukturalnych siatek objętości kontrolnych, 

dobór warunków brzegowych i początkowych, dobór właściwości materiałowych, 

opracowanie skryptów w programie MATLAB pozwalających na generację wykresów 

i analizę wyników, przeprowadzenie analizy wyników, weryfikacja kodu 

numerycznego, analiza wyników symulacji, opracowanie wniosków, przygotowanie 

tekstu publikacji, korekta językowa i edytorska tekstu publikacji]. 

[A11] M. Seredyński, Numerical investigation of passive stabilization of the surface 

temperature using PCM and metal foam, MATEC Web of Conferences 240, 05027 

(2018), https://doi.org/10.1051/matecconf/201824005027,   

Wkład: 100% [opracowanie koncepcji badawczej, opracowanie przeglądu literatury, 

opracowanie modelu matematycznego wymiany ciepła i masy w układzie stabilizacji 

temperatury wykorzystującym materiał zmiennofazowy do akumulacji ciepła, 

wykonanie geometrii i siatki objętości kontrolnych czterech konfiguracji układu 

stabilizacji temperatury, opracowanie modelu obliczeniowego wymiany ciepła i masy 

w układzie stabilizacji temperatury obejmującym elementy obudowy, zasobnik 

zawierający materiał zmiennofazowy oraz elementy intensyfikujące wymianę ciepła 

(żebra, spieniony metal), opracowanie skryptów w programie MATLAB 

pozwalających na generację wykresów i graficzną reprezentację wyników, 

przeprowadzenie walidacji modelu i weryfikacji kodu, analiza wyników, redakcja 

rysunków, przygotowanie i korekta językowa tekstu publikacji]. 

[A12] M. Seredyński, J. Banaszek, Influence of crystal growth kinetics on prediction of 

macro-segregation by micro-macroscopic simulation of binary alloy solidification, 

MATEC Web of Conferences 240, 03013 (2018),  

https://doi.org/10.1051/matecconf/201824003013,   

Szacowany wkład: 85% [zaproponowanie koncepcji badawczej, opracowanie 

przeglądu literatury, opracowanie modelu matematycznego krystalizacji stopu, 

wykorzystującego technikę śledzenia frontu, opracowanie i implementacja modelu 

obliczeniowego krystalizacji stopu dwuskładnikowego, wykorzystującego technikę 

śledzenia frontu, w ramach własnego kodu numerycznego, opracowanie 

i implementacja procedur obliczeniowych dostosowanych do niestrukturalnej 

i nieortogonalnej siatki objętości kontrolnych, opracowanie i implementacja procedur 

śledzenia frontu dostosowanych do niestrukturalnych siatek objętości kontrolnych, 

https://doi.org/10.1051/matecconf/201824005027
https://doi.org/10.1051/matecconf/201824005027
https://doi.org/10.1051/matecconf/201824003013
https://doi.org/10.1051/matecconf/201824003013
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dobór warunków brzegowych i początkowych, dobór właściwości materiałowych, 

opracowanie skryptów w programie MATLAB pozwalających na generację wykresów 

i analizę wyników, przeprowadzenie analizy wyników, opis wyników symulacji, 

częściowe opracowanie wniosków, udział w przygotowaniu tekstu publikacji].  

[A13] M. Kubiś, M. Seredyński, Ł. Cieślikiewicz, T. Wiśniewski, A. Boczkowska, 

Experimental and numerical investigation on the impact of vacuum level on effective 

thermal conductivity and microstructure of carbon fibre reinforced epoxy composites 

manufactured by vacuum bag method, MATEC Web of Conferences, vol. 240, 01015 

(2018), https://doi.org/10.1051/matecconf/201824001015   

Szacowany wkład: 35% [współudział w opracowaniu koncepcji badawczej, 

zaproponowanie oraz opracowanie modelu matematycznego efektywnej przewodności 

cieplnej materiału kompozytowego, opracowanie modelu obliczeniowego procesu 

transportu ciepła w kompozycie węglowo-epoksydowym, obejmującego geometrię 

kompozytu, siatkę dyskretyzacji przestrzennej i modelu obliczeniowego, dobór 

właściwości materiałowych, warunków brzegowych i parametrów symulacji, 

przeprowadzenie symulacji i wykonanie analizy wyników wraz z weryfikacją 

i walidacją modelu, przeprowadzenie analizy parametrycznej modelu, opracowanie 

wniosków, współudział w przygotowaniu i redakcji rysunków oraz tekstu publikacji, 

korekta językowa tekstu publikacji].  

[A14] M. Seredyński, M. Kubiś, Ł. Cieślikiewicz, T. Wiśniewski, A. Boczkowska, The 

numerical investigation of the effective thermal conductivity of the carbon fiber 

reinforced epoxy composites manufactured by the vacuum bag method, 735-743, 

2018, w: Proceedings of the 5th International Conference Contemporary Problems of 

Thermal Engineering. Energy Systems in the Near Future: Energy, Exergy and 

Economics, ed. W. Stanek, L. Czarnowska, W. Kostowski, P. Gładysz, 18-21 

September 2018, Gliwice, Poland, Wydawnictwo Instytutu Techniki Cieplnej, ISBN 

978-83-61506-46-1.  

Szacowany wkład: 45% [współudział w opracowaniu koncepcji badawczej, 

zaproponowanie oraz opracowanie modeli matematycznego i numerycznego procesu 

transportu ciepła w kompozycie węglowo-epoksydowym, implementacja modelu w 

oprogramowaniu komercyjnym, dobór właściwości materiałowych, warunków 

brzegowych i parametrów symulacji, przeprowadzenie symulacji i wykonanie analizy 

wyników wraz z weryfikacją i walidacją modelu, współudział w przygotowaniu 

i redakcji rysunków oraz tekstu publikacji].    

https://doi.org/10.1051/matecconf/201824001015
https://doi.org/10.1051/matecconf/201824001015
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Tabela 1. Zestawienie prac składających się na jednotematyczny cykl publikacji. 

Pozycja  

literaturowa 

Rok  

wydania 

Udział  

(%) 

Impact  

factor 

Punkty  

MNiSW 

[A1] 2018 65 1.494 25 

[A2] 2017 40 2.45 25 

[A3] 2015 35 2.857 40 

[A4] 2014 85 1.399 20 

[A5] 2012 70 2.315 40 

[A6] 2010 75 0.942 32 

[A7] 2017 90 - 15 

[A8] 2014 30 - 13 

[A9] 2011 85 - 4 

[A10] 2017 100 - 5 

[A11] 2018 100 - - 

[A12] 2018 85 - - 

[A13] 2018 35 - - 

[A14] 2018 45 - - 

 Suma 11.457 219 

 



Załącznik nr 2A  dr inż. Mirosław Seredyński 

9 
 

4.3. Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z 

omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 

4.3.1. Wstęp. 

Złożone mikro i makrostruktury geometryczne powstają w wyniku dynamicznych 

procesów, związanych z przemianami fazowymi (np. krystalizacja), reakcjami chemicznymi 

(pirolizą, utlenianiem, itp.), procesami biologicznymi (wzrost lasu, odwapnienie kości, itp.) 

lub jako efekt procesu technologicznego wytwarzania (materiały kompozytowe, spienione 

szkło, spienione metale, itp.). Modelowanie zjawisk wymiany ciepła i masy w tych układach 

ma istotne znaczenie praktyczne. Wynika ono z konieczności przewidywania przebiegu 

procesu lub zachowania rzeczywistego układu w określonych warunkach, sterowania 

procesem wytwarzania oraz jego optymalizacji.    

Zagadnienia wymiany ciepła i masy w złożonych geometrycznie układach są w swej 

naturze wieloskalowe. Oznacza to, że wymiar charakterystyczny badanego obiektu jest 

o kilka rzędów większy od wymiaru charakterystycznego jego mikrostruktury. Ponadto, 

w wielu przypadkach można wyróżnić kilka poziomów wielkości charakterystycznych 

dla mikrostruktury. Istotne procesy, z punktu widzenia zachowania całego układu, zachodzą 

nie tylko w makro-skali zdefiniowanej wielkością badanego obiektu, ale też w skalach 

związanych z jego mikrostrukturą. Są one ze sobą ściśle sprzężone, wzajemnie wpływając 

na przebieg zjawisk na różnych poziomach wielkości. Konieczność uwzględnienia 

co najmniej dwóch, znacznie różniących się skal przestrzennych, jest źródłem znacznych 

trudności podczas tworzenia modeli matematycznych i obliczeniowych. Najbardziej pożądane 

modelowanie jednocześnie na wszystkich poziomach wielkości, począwszy od najmniejszych 

skal geometrycznych, jest dzisiaj i długo jeszcze będzie, poza zasięgiem możliwości 

współczesnych stacji roboczych, z uwagi na olbrzymią złożoność geometrii i konieczność 

uwzględniania wielkiej ilości stopni swobody, związanych z dyskretyzacją obszaru. Dlatego 

od wielu lat na świecie prowadzi się prace nad tworzeniem coraz bardziej zaawansowanych, 

dokładniejszych modeli symulacyjnych, pozwalających na uwzględnienie zjawisk 

zachodzących w różnych skalach oraz na efektywne realizacje ich wzajemnych powiązań. 

Te wysiłki naukowców ukierunkowane są na wykorzystanie wciąż rosnących mocy 

komputerów, w celu lepszego poznania fizyki złożonych, wielkoskalowych i trudnych 

w badaniach eksperymentalnych zjawisk oraz na budowę wiarygodnych i efektywnych 

modeli symulacji komputerowych jako pożądanego narzędzia inżynierskich obliczeń 

w konstrukcji, sterowaniu i optymalizacji systemów i procesów technologicznych. 

Moje wieloletnie badania wpisują się w ten światowy trend. W swojej pracy naukowej 

zajmowałem się tworzeniem nowych i doskonaleniem istniejących modeli matematycznych 

i obliczeniowych wieloskalowych procesów transportu wielkości polowych w materiałach 

o złożonych strukturach geometrycznych. Dotyczyły one wymiany masy, pędu, energii 

i składnika rozpuszczonego w krystalizujących stopach metali w ujęciu mikro-

makroskopowym, uwzględniającym powstawanie dwóch typów mikrostruktury 

krystalizującej fazy stałej, tzn. dendrytów kolumnowych i ziaren równoosiowych. 

Opracowałem modele pozwalające na dynamiczną detekcję położenia obwiedni 
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wierzchołków dendrytów kolumnowych, a tym samym wyznaczenie zasięgu wymienionych 

struktur dendrytycznych oraz implementację odpowiednich modeli transportu w obu 

obszarach. W zakresie moich zainteresowań znajdowały się również zagadnienia związane 

z mikroskalowym opisem powstających struktur fazy stałej oraz ich wpływu na parametry 

makroskalowe, takie jak makrosegregacja, powstawanie wytopień, itp. Prowadziłem również 

badania dotyczące opracowania i weryfikacji modeli krystalizacji stopów w symulacji 

produkcji kryształów w piecu Bridgmana. Badałem również numerycznie procesy topnienia 

materiałów zmiennofazowych w ośrodkach o strukturze wieloskalowej, takich jak pianki 

metali, na przykładzie układu stabilizacji temperatury ogniwa fotowoltaicznego. Poza 

modelowaniem zjawisk towarzyszących przemianom fazowym zajmowałem się tworzeniem 

modeli matematycznych i obliczeniowych pozwalających na wyznaczanie efektywnej 

przewodności cieplnej materiałów kompozytowych zbrojonych włóknami węglowymi, 

wykazującymi cechy ośrodka wielkoskalowego. 

Przedstawiony poniżej cykl publikacji prezentuje najważniejsze wyniki moich 

wieloletnich badań dotyczących modelowania dyfuzyjnych i konwekcyjnych procesów 

wymiany masy i ciepła w złożonych strukturach z uwzględnieniem przemian fazowych 

i wieloskalowego charakteru zjawisk. 

 

4.3.2. Rozwój mikro-makroskopowych modeli procesów transportu wielkości 

polowych w krystalizacji stopów metali. 

Procesy transportu masy i energii, którym towarzyszą przemiany fazowe krzepnięcia 

i topnienia, są szeroko spotykane w wielu dziedzinach nauki i techniki. Wymienić tu można 

przemysł metalurgiczny (odlewanie w formach i ciągłe), budownictwo i przemysł 

maszynowy (spawanie), energetykę (magazynowanie energii w materiałach 

zmiennofazowych, pasywną stabilizację temperatury ogniw fotowoltaicznych i elektroniki, 

kwestie bezpieczeństwa reaktorów jądrowych), lotnictwo (osadzanie się lodu na skrzydłach 

samolotów), medycynę (wymrażanie chorych tkanek, przechowywanie tkanek i organów), 

geologię i wiele innych.  

Szczególnie skomplikowany jest proces krzepnięcia stopów metali, ponieważ 

powierzchnia międzyfazowa krystalizujących ziaren ma najczęściej złożony charakter 

struktur drzewiastych tj. dendrytów kolumnowych lub równoosiowych. Formowanie tak 

złożonych struktur fazy stałej spowodowane jest utratą stabilności powierzchni fazowej 

i dalszą propagacją zaburzeń. W krzepnących substancjach dwu- i wieloskładnikowych 

pojawia się dodatkowo transport masy składnika rozpuszczonego w obrębie faz (dyfuzja), 

w fazie ciekłej (dyfuzja i konwekcja), a także pomiędzy fazami, wynikający z różnych 

rozpuszczalności składników chemicznych w obu fazach. Krystalizacja dendrytyczna 

charakteryzuje się wieloskalowością. Wyróżnić można skalę związaną z grubością frontu 

granicy międzyfazowej, tzw. skala nano, o długości charakterystycznej rzędu kilku cząstek 

(atomów). W obrębie ziarna wyróżnia się skalę związaną z krzywizną wierzchołka dendrytu 

(skala mikro, rzędu mikrometrów) oraz ze średnicą ziarna (skala mezo, rzędu części 

milimetra). Wielkość odlewu, w której zachodzi krzepnięcie, określa skalę makro (rzędu 

centymetrów do metrów).  
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Wieloskalowość tych zjawisk jest zasadniczą trudnością w budowie dokładnych 

i efektywnych modeli symulacyjnych. Precyzyjna symulacja numeryczna powinna 

obejmować jednoczesne obliczenia we wszystkich tych skalach. Jednakże, porównanie ich 

charakterystycznych czasów i długości pokazuje, że nie jest to możliwe. Ze względu na wciąż 

ograniczone moce obliczeniowe nie jesteśmy w stanie dziś, i długo jeszcze nie będziemy, 

realizować obliczeń na poziomie nano i mikroskali w całym obszarze odlewu. Z tych 

powodów powszechnym trendem światowym stało się rozwijanie technik obliczeniowych 

opartych na mikro-makroskopowych modelach zjawisk transportu towarzyszących procesom 

krzepnięcia układów dwuskładnikowych, w których zasadnicze obliczenia przeprowadza się 

na poziome makroskopowym - rozwiązując uśrednione makroskopowe równania zachowania, 

a do ich związków konstytutywnych i zależności domykających wprowadza się możliwie 

wiele informacji o rozwijających się mikrostrukturach. Mimo znacznego wysiłku wielu 

naukowców popartego licznymi publikacjami, które ukazały się w przeciągu ostatnich lat, 

doskonalenie metod wymiany informacji pomiędzy mikro i makroskalą, wyznaczanie 

parametrów efektywnych, modelowanie zależności domykających i sprzężeń między 

równaniami pozostaje wciąż dużym wyzwaniem w budowie wiarygodnych modeli 

obliczeniowych, pozwalających na przewidywanie przebiegu procesu krzepnięcia w skali 

całego odlewu w relatywnie krótkim czasie symulacji. W praktyce inżynierskiej istnieje 

wielkie zapotrzebowanie na tego typu narzędzia wspomagające projektowanie i optymalizację 

procesów i technologii odlewniczych. 

Najważniejsze wyniki moich wieloletnich prac nad doskonaleniem kolejno modeli 

makroskopowych obliczeń i związków konstytutywnych - opisujących procesy w skalach 

mezo i mikroskopowej oraz ich wzajemnych powiązań przedstawiono poniżej. 

 

4.3.3.  Identyfikacja obszarów o odmiennych strukturach krystalicznych, 

modelowanie makrosegregacji 

Krystalizacja stopów przebiegająca w warunkach izobarycznych, typowych 

dla odlewania w formie lub odlewania ciągłego, charakteryzuje się występowaniem pewnego 

zakresu temperatury, w którym mogą współistnieć w stanie równowagi fazy stała i ciekła. 

W pobliżu chłodzonych ścianek formy tworzą się pierwsze ziarna fazy stałej, które z czasem 

przekształcają się w dendryty kolumnowe na skutek niestabilności wzrostu powierzchni 

międzyfazowej. W przypadku umiarkowanego tempa odprowadzania ciepła formuje się 

w głębi odlewu obszar przechłodzonej cieczy. Jest on ograniczony z jednej strony izotermą 

liquidusu a od strony chłodzonych ścianek, strefą dendrytów kolumnowych. W tej strefie, 

w przypadku występowania zarodków nukleacji lub przy znacznym przechłodzeniu, 

pojawiają się swobodne dendryty równoosiowe. Procesy te prowadzą więc do powstawania 

odmiennych typów struktury dendrytycznej, o zmiennej w czasie wielkości ziaren. Zarówno 

typ struktury (kolumnowy, równoosiowy/globularny) jak i wielkość ziaren mają istotny 

wpływ na właściwości mechaniczne finalnego produktu. Ich znaczne pogorszenie obserwuje 

się też w wyniku pojawienia się niejednorodności składu w obrębie całego odlewu. Różne 

rozpuszczalności składników stopowych w fazach stałej i ciekłej prowadzą do segregacji 

składnika rozpuszczonego na granicy fazowej. Jego nadmiar jest wyrzucany do cieczy, która 
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staje się wzbogacona w ten składnik, natomiast faza stała staje się zubożona. Zjawisko to 

nazywane jest mikrosegregacją. Ruch konwekcyjny płynu przemieszczającego się pomiędzy 

dendrytami jest źródłem transportu płynu wzbogaconego w składnik rozpuszczony i jego 

dalszy transport w głąb obszaru. Prowadzi to do powstawania makroskalowej 

niejednorodności składu chemicznego, tzn. makrosegregacji, której nie da się zniwelować 

późniejszą obróbką cieplną. Jest to zjawisko niekorzystne, którego zasięg powinien być 

minimalizowany.  

Z punktu widzenia modelowania wymiany ciepła i masy, rozróżnienie obszarów 

o różnych strukturach dendrytycznych jest istotne, gdyż zachodzą w nich procesy, których 

opis makroskopowy jest odmienny. W jednym z wymienionych obszarów występują dendryty 

kolumnowe, które są nieruchome, silnie anizotropowe, przytwierdzone do ścianek formy 

i w przybliżeniu nieodkształcalne. Pomiędzy nimi przepływa roztopiony metal, występuje 

więc wymiana masy pomiędzy tymi fazami na poziomie transportu składników stopu jak 

i oddziaływań hydrodynamicznych. Przepływ ma często złożony charakter wywołany 

zgodnymi lub przeciwnymi termicznymi i stężeniowymi siłami wyporu. Często powstają 

wąskie kanały wytopień struktury krystalicznej w postaci tzw. A-segregacji i V-segregacji. 

Do opisu przepływu w tej strefie wykorzystywany jest model ośrodka porowatego, np. 

w postaci modyfikacji równań Naviera-Stokesa o człony Darcy i Brinkmana. W pozostałej 

części obszaru przechłodzonego, w jego głębi mogą pojawić się ziarna fazy stałej na skutek 

nukleacji lub odrywania fragmentów dendrytów. W przechłodzonej cieczy ziarna te mogą 

swobodnie wzrastać. Powstające ziarna fazy stałej unoszone są wraz z przechłodzonym 

ciekłym stopem, którego ruch może być indukowany siłami wyporu (termiczne, stężeniowe, 

na skutek różnicy gęstości faz), mieszaniem, siłami objętościowymi (mieszanie 

elektromagnetyczne, siły odśrodkowe), szczątkową prędkością zalewania lub skurczem 

odlewniczym. Ziarna fazy stałej tworzą zawiesinę cząstek, których wielkość, kształty i skład 

nieustannie się zmienia. W analizie makroskalowej stosuje się tu model zawiesiny cząstek 

stałych. 

Z powyższych rozważań wynika potrzeba opracowania modelu symulacyjnego 

pozwalającego na rozróżnienie obszarów o różnych morfologiach dendrytów, których 

położenie zmienia się wraz z postępem krystalizacji. Tematyka ta stanowi część moich 

zainteresowań naukowych. Została zainicjowana w ramach projektu MNiSW [E16], grantu 

rektorskiego [E14], grantu promotorskiego (MNiSW) [E13] i w mojej pracy doktorskiej, 

poświęconej modelowaniu krystalizacji stopu dwuskładnikowego z wykorzystaniem techniki 

śledzenia frontu na stałej siatce. Kluczowym elementem opracowanego modelu było 

wprowadzenie powierzchni (łamanej w geometrii dwuwymiarowej), która reprezentowała 

obwiednię wierzchołków dendrytów kolumnowych. Przemieszczała się przez obszar 

obliczeniowy zgodnie z tempem wzrostu wierzchołków dendrytów kolumnowych, 

rozdzielając obszar na dwie części, w których implementowane były różne modele 

przepływu. W oparciu o chwilowe położenie frontu wyznaczano również funkcję 

(przełączającą) w każdej z objętości kontrolnych, która definiowała zasięg obszarów, 

co ułatwiało aktywację bądź deaktywację odpowiednich modeli transportu.  

W okresie po doktoracie znacznie rozbudowałem, udoskonaliłem i uogólniłem 

opracowane wcześniej modele, w ramach projektu [E11]. Wprowadziłem dyskretyzację 

na siatkach niestrukturalnych, trójkątnych, nowe schematy dyskretyzacji równań transportu, 
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nowe schematy sprzęgania nieliniowych równań i zależności domykających definiujących 

sprzężenia między temperaturą, udziałem fazy stałej i stężeniami w fazach, 

przeformułowałem i uogólniłem procedury śledzenia frontu i wyznaczania przechłodzeń.   

Nowo powstałe modele obliczeniowe konfrontowałem nie tylko z wynikami 

eksperymentów (walidacja), ale też z wynikami uzyskanymi za pomocą wcześniej 

opracowanych modeli (weryfikacja kodu numerycznego) opublikowanymi w literaturze 

lub też opracowanymi i zaimplementowanymi przeze mnie. Porównania takie 

przeprowadziłem w artykułach [A9] i [A5]. W pierwszym z nich, [A9], zaprezentowałem 

analizę relacji pomiędzy modelem entalpii-porowatości (enthalpy-porosity model), w którym 

przyjmuje się, że cała faza stała była nieruchoma, a zaproponowanym modelem 

pozwalającym na rozróżnienie obszarów o odmiennych strukturach przepływu. W tym celu 

opracowałem i zaimplementowałem oba modele w autorskim kodzie obliczeniowym. 

Zastosowałem dyskretyzację równań bilansu masy, pędu, energii i składnika rozpuszczonego 

na siatce prostokątnej, przesuniętej. Obliczenia przeprowadziłem dla przypadku krystalizacji 

stopu Pb-48wt.%Sn, nawiązującym do eksperymentu Hebditcha i Hunta [1], który do tej pory 

jest popularnym eksperymentem walidacyjnym (benchmarkiem), np. Chen i Shen [2]. 

Porównałem rozkłady stężenia składnika rozpuszczonego (Sn) uzyskane za pomocą obu 

modeli z wynikami eksperymentu [1]. Uzyskałem dobrą zgodność w obu przypadkach, 

natomiast wyznaczone profile składu chemicznego wskazywały na lepszą dokładność 

proponowanego modelu. Wykazałem też, że chwilowe rozkłady pola prędkości oraz stężenia 

składnika rozpuszczonego znacząco różną się pomiędzy modelami. W przypadku 

uproszczonego modelu (enthalpy-porosity model) zasięg obszaru porowatego był znacznie 

większy, co powodowało istotne tłumienie przepływu w pozostałej części obszaru. Wyniki 

uzyskane za pomocą proponowanego modelu uwidaczniały wyraźny podział obszaru na dwie 

części, dendrytów kolumnowych znajdujących się blisko chłodzonej ścianki i przechłodzonej 

cieczy z ziarnami fazy stałej. W pierwszym z tych obszarów obserwowane było silne 

tłumienie przepływu, natomiast w drugim dobre wymieszanie składników chemicznych 

i intensywna konwekcja. Zaobserwowałem również w górnej części roztopionego stopu, 

występowanie silnie wzbogaconej w składnik rozpuszczony warstwy, która rozszerzała się 

w miarę postępu procesu, prowadząc do wysokich stężeń składnika rozpuszczonego w górnej 

części obszaru, najdalej oddalonej od chłodzonej ścianki.  

W drugim z wymienionych artykułów, [A5], porównałem zaproponowany model, 

wykorzystujący technkę śledzenia frontu, z powszechnie wykorzystywanym modelem 

pozwalającym na identyfikację obszarów występowania dendrytów o odmiennych 

morfologiach, opartym na koncepcji punktu koherencji (coherency point based model). 

W tym celu opracowałem i zaimplementowałem, w ramach autorskiego kodu numerycznego, 

oba modele obliczeniowe procesu krystalizacji. Przeprowadziłem symulacje procesu 

krystalizacji stopu dwuskładnikowego i zbadałem, jakie są udziały fazy stałej wzdłuż frontu 

dendrytów kolumnowych w wyróżnionych chwilach procesu. Wykazałem, że udziały te 

zmieniają się zarówno wzdłuż frontu jak i w czasie. Oznaczało to, że nie są spełnione 

założenia powszechnie stosowanego modelu punktu koherencji. Przeprowadziłem również 

analizę, przy jakich wartościach udziału fazy stałej w punkcie koherencji uzyskuje się 

podobny zasięg obszaru porowatego w obu modelach. Wyniki symulacji wykazały, 
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że wartość ta zmienia się w czasie. W początkowym okresie krystalizacji, sięga od 0.14 do 

0.17, natomiast w późniejszym etapie, jest znacznie mniejsza, rzędu 0.08 do 0.11.  

Przeprowadzone w artykułach [A9] i [A5] porównania pozwoliły na wykazanie 

istotnych różnic pomiędzy zaproponowanym modelem symulacyjnym a dwoma powszechnie 

dotychczas stosowanymi modelami przybliżonymi. Wraz ze współautorami wykazałem 

również zasadność wprowadzenia nowego modelu dla przypadku krystalizacji w warunkach 

konwekcji naturalnej.  

Szersze analizy porównawcze obu modeli obliczeniowych procesu krystalizacji stopu 

dwuskładnikowego przedstawiłem we współautorskim artykule [A4]. Dotyczyły one procesu 

formowania się niejednorodności składu wyznaczonego za pomocą proponowanego modelu 

i opartego na koncepcji punktu koherencji (referencyjnego). W tym celu zestawiłem rozkłady 

udziału masowego składnika rozpuszczonego, wyznaczone w kilku wybranych chwilach 

czasowych. Jak wykazałem wspólnie ze współautorem w artykule [A5], nie ma pełnej 

zgodności pomiędzy modelami, wartość udziału objętościowego fazy stałej wyznaczonego 

na froncie dendrytów kolumnowych zmienia się wzdłuż frontu i w czasie. Dla wybranej 

wartości punktu koherencji uzyskałem odmienne rozkłady udziałów składnika 

rozpuszczonego, szczególnie w środkowej części obszaru. Różnice w składzie chemicznym 

pojawiły się również w pobliżu chłodzonej ścianki, gdzie model referencyjny (coherency 

point) przewidywał powstawanie większej ilości kanałów wytopień (A-segregacji). W tym 

samym artykule przedstawiłem także przykładowe wyniki krystalizacji stopu w geometrii 

trójwymiarowej. W geometrii dwu- i trójwymiarowej zdyskretyzowałem i rozwiązałem 

równania transportu masy, pędu, energii i składnika rozpuszczonego na ortogonalnej, 

strukturalnej siatce objętości kontrolnych. Opracowałem również koncepcję, dedykowane 

struktury danych, algorytm i implementację procedury śledzenia frontu w geometrii 

trójwymiarowej. Był on reprezentowany jako struktura dynamiczna, w której elementami 

były trójkąty (podstawowe fragmenty struktury) z węzłami w narożach. Ponieważ struktura 

ta była nieuporządkowana, wszystkie operacje wykonywane na froncie (przesuniecie, 

zagęszczanie, rozrzedzanie, wyznaczanie przecięć z siatką objętości kontrolnych itp.) były 

rekurencyjne. Przesuwanie frontu było realizowane przez przemieszczanie węzłów zgodnie 

z zadaną kinetyką i lokalnym przechłodzeniem, w kierunku normalnym do tej powierzchni. 

Według mojej najlepszej wiedzy był to pierwszy i do dzisiaj jedyny 3D model 

krystalizacji stopu z identyfikacją obszarów różnych struktur krystalicznych, oparty 

na technice śledzenia wierzchołków dendrytów kolumnowych.  

W kolejnym współautorskim artykule, [C2], wykazałem, że istotny wpływ 

na tworzenie się wytopień w odlewie ma przepuszczalność obszaru dendrytów kolumnowych. 

W większości modeli makroskalowych ośrodek ten jest traktowany jako izotropowy, 

w którym znajduje zastosowanie model ośrodka porowatego Carmana-Kozeny, gdzie wymiar 

charakterystyczny mikrostruktury jest przyjmowany jako równy odległości między gałęziami 

bocznymi dendrytów, λ2. W publikacji [C2] przedstawiłem wyniki analizy wpływu parametru 

mikrostruktury, λ2, na stopień niejednorodności składu stopu. Stwierdziłem, że zwiększenie 

wartości λ2 powoduje zwiększenie przepuszczalności, a tym samym intensywności konwekcji 

w obszarze dendrytów kolumnowych i intensyfikacji odprowadzania składnika 

rozpuszczonego. Skutkuje to większym zróżnicowaniem składu chemicznego pomiędzy 

obszarem znajdującym się w pobliżu chłodzonej ścianki a przechłodzoną cieczą.  
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Dalsze badania wpływu własności ośrodka porowatego na formowanie 

się makrosegregacji przedstawiłem w kolejnym współautorskim artykule [A3], który powstał 

w ramach projektów [E5] i [E11]. Struktura dendrytów kolumnowych jest w swej naturze 

anizotropowa, zaproponowany model anizotropowego medium lepiej więc odzwierciedlał 

przypadek rzeczywistego wzrostu dendrytów kolumnowych. W jego realizacji opracowałem 

i zaimplementowałem w ramach autorskiego kodu obliczeniowego model transportu masy, 

pędu, energii i składnika rozpuszczonego w anizotropowym ośrodku porowatym, 

ograniczonym zmienną w czasie powierzchnią. Wykazałem, że anizotropia ośrodka 

porowatego promuje powstawanie dodatkowych kanałów A-segregacji w porównaniu 

z przypadkiem izotropowym. Symulacje przeprowadzone dla trzech uzasadnionych fizykalnie 

wartości odległości między gałęziami głównymi dendrytów kolumnowych, tj. 150, 200 

i 250 μm, pokazały, że wraz ze wzrostem odległości międzydendrytycznej rośnie ilość 

kanałów wytopienia, są one jednak węższe, a stopień wzbogacenia w składnik rozpuszczony 

jest niższy. Profile składów chemicznych wyznaczone dla analizowanych przypadków 

wykazały, że anizotropia ośrodka porowatego ma istotny wpływ na finalny rozkład 

makrosegregacji.  

W celu uogólnienia modelu i umożliwienia jego zastosowania do bardziej złożonych 

praktycznych geometrii, opracowałem i zaimplementowałem nowy algorytm obliczeniowy 

na niestrukturalnych, trójkątnych siatkach dyskretyzacji przestrzennej. Wymagało 

to opracowania i implementacji nowych struktur danych, przechowujących informacje 

o siatce niestrukturalnej, procedur składania macierzy oraz algorytmów związanych 

z śledzeniem frontu na siatce trójkątnej. Powierzchnia odzwierciedlająca położenie frontu 

była reprezentowana przez ciąg punktów (węzłów) połączonych odcinkami. W celu 

przechowywania położenia poszczególnych węzłów tworzących front i ułatwienia operacji 

na nim wykorzystałem dynamiczne struktury danych, w postaci listy dwukierunkowej. 

Wprowadziłem również dynamiczne powiązania pomiędzy węzłami a siatką objętości 

kontrolnych. Opracowałem i zaimplementowałem procedurę wyznaczania funkcji 

przełączającej na podstawie twierdzenia Greena, w każdej z objętości kontrolnych 

przeciętych przez segmenty tworzące front. Ze względu na zastosowanie nieortogonalnej 

siatki dyskretyzacji przestrzennej, wyrazy dyfuzyjne w równaniach transportu zostały 

zdyskretyzowane z uwzględnieniem członów nieortogonalnych. Wykorzystany został jawno-

niejawny schemat dyskretyzacji, w którym wyraz wiążący wartości węzłowe traktowany był 

w sposób niejawny a wyraz skośny, zawierający średni gradient na brzegu objętości 

kontrolnej, traktowany był w sposób jawny. W celu uniknięcia powstawania niefizycznych 

oscylacji ciśnienia, wykorzystałem schemat Rhie i Chow do wyznaczania strumieni 

masowych na brzegach objętości kontrolnych. W referacie [C17] przedstawiłem model 

krystalizacji stopu oraz wyniki symulacji procesu przebiegającego w warunkach dyfuzji 

i konwekcji termicznej, przy pominięciu transportu składnika rozpuszczonego. Przyjąłem 

znane a-priori zależności pomiędzy udziałem objętościowym fazy stałej a temperaturą, dane 

funkcją liniową lub Scheila. Wyniki symulacji porównałem z rezultatami symulacji 

numerycznych dostępnymi w literaturze i uzyskałem bardzo dobre zgodności. Według mojej 

najlepszej wiedzy jest to pierwszy publikowany model krystalizacji stopu z identyfikacją 

obszarów różnych struktur krystalicznych, oparty na technice śledzenia wierzchołków 

dendrytów kolumnowych na dowolnej niestrukturalnej siatce objętości kontrolnych. 
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Model przedstawiony w pracy [C17] rozwinąłem na przypadek transportu składnika 

rozpuszczonego i konwekcji termiczno-stężeniowej. W artykułach [A10] i [A12] 

przedstawiłem szczegóły nowej koncepcji algorytmu śledzenia frontu na trójkątnej siatce 

objętości kontrolnych i wyznaczania funkcji przełączającej, a także zastosowanej 

dyskretyzacji równań transportu na tej nieortogonalnej siatce. Wprowadzenie dodatkowego 

równania transportu składnika rozpuszczonego wymagało wiele dodatkowej pracy z uwagi na 

silnie hiperboliczne zachowanie równania (bardzo niewielki udział członu dyfuzyjnego 

w porównaniu z konwekcyjnym) oraz zastosowanie nieortogonalnej siatki trójkątnej. 

Wszystko to sprawiało, że niezwykle istotne było opracowanie zarówno udoskonalonych 

schematów interpolacyjnych pozwalających na wyznaczenie strumieni masowych 

na granicach objętości kontrolnych, gradientów wielkości polowych w komórkach i na ich 

granicach, a także nowych procedur sprzęgania pola prędkości i ciśnienia. W artykule [A10] 

zestawiłem wyniki symulacji, tj. udziały masowe składnika rozpuszczonego, z wynikami 

eksperymentu walidacyjnego, dostępnego w literaturze. Uzyskałem bardzo dobrą zgodność 

wyników. Przedstawione rozkłady składnika rozpuszczonego w wybranych chwilach 

wykazały proces narastającej segregacji, a także formowania się kanałów wytopień (A-

segregacji). W artykule [A12] przedstawiłem przypadek krystalizacji stopu Al-4%wag. Cu 

w geometrii prostokątnej, przy odprowadzaniu ciepła przez wszystkie ścianki. Opracowałem 

implementację modelu wykorzystującą płaszczyznę symetrii układu. Rozszerzyłem model 

matematyczny uwzględniając siły wyporu działające na ziarna równoosiowe, wynikające 

z różnicy nominalnych gęstości fazy stałej i ciekłej oraz liniowej rozszerzalności termiczno-

stężeniowej fazy stałej. Wyniki uzyskane na podstawie przeprowadzonych symulacji 

wykazały niewielki wpływ kinetyki wzrostu dendrytów na rozkład makrosegregacji w pełni 

zakrzepniętym odlewie. Rozszerzona analiza tego przypadku została zgłoszona do publikacji 

w czasopiśmie z listy JCR [R1].  

 

4.3.4. Modelowanie makroskalowe – piec Bridgmanna. 

W dalszych pracach przedstawiłem makroskalowy model obliczeniowy procesu 

krystalizacji stopu w piecu Bridgmanna. Istota tego procesu polega na umieszczeniu stopu 

w cylindrycznym i szczelnym pojemniku wykonanym z materiału o wysokiej temperaturze 

topnienia, który zanurzony jest w kanale, w którym wyróżnia się dwie strefy, gorącą 

i chłodną, rozdzielone obszarem izolowanym. Ampułka z metalem, znajdująca się 

początkowo w strefie gorącej jest przesuwana w stronę strefy chłodnej z niewielką 

prędkością. Temperatury obu stref są tak dobrane, aby w gorącym obszarze nastąpiło 

roztopienie metalu, a w chłodnym obszarze jego pełne zakrzepnięcie. W wyniku ruchu 

zasobnika zawierającego stop między strefami, powstaje w nim gradient temperatury, który 

przemieszcza się wzdłuż próbki, wraz z jej ruchem. Pozwala to na niemal jednokierunkowy 

przepływ ciepła oraz uzyskanie jednokierunkowej struktury odlewu. Ponadto, możliwa jest 

pełna kontrola zarówno prędkości krystalizacji jak i gradientu temperatury. Dzięki tym 

cechom proces Bridgmana jest często wykorzystywany w eksperymentalnych pracach 

badawczych mających na celu poznanie mechanizmów krystalizacji i formowania się ziaren 

kolumnowych, równoosiowych a także zmiany typu krystalizacji, tzw. blokowania dendrytów 
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kolumnowych przez ziarna równoosiowe (ang. Columnar to Equiaxed Transition, CET). 

W typowych konfiguracjach przyjmuje się, że izotermy wewnątrz metalu są prostopadłe do 

osi próbki w całym zakresie krystalizacji, tzn. pomiędzy temperaturami liquidusu i solidusu. 

W oparciu o to założenie, został opracowany w Trinity College Dublin (TCD) model 

krystalizacji w piecu Bridgmanna oparty na uproszczonej technice śledzenia frontu przy 

założeniu braku konwekcji. W czasie mojego stażu naukowego w TCD przeprowadziłem 

analizę poprawności i dokładności tego modelu (jego weryfikację) polegającą na porównaniu 

wyników z uzyskanymi za pomocą innego kodu obliczeniowego, tzw. weryfikacja przez 

porównanie kodów numerycznych (code-to-code verification). W tym celu opracowałem 

model krzepnięcia stopu w piecu Bridgmanna z wykorzystaniem środowiska symulacyjnego 

ANSYS Fluent. Wspólnie ze kolegami z TCD przeprowadziliśmy szereg symulacji, 

z wykorzystaniem obu modeli, obejmujących skokowe zmiany prędkości wysuwania próbki 

z gorącej strefy pieca Bridgmanna a także różne średnice próbek odpowiadające różnym 

wartościom liczby Biota. Wyniki porównań zostały przedstawione w pracach [C16, C18]. 

Potwierdziły one bardzo dobrą zgodność temperatur wyznaczonych w osi próbki 

dla wszystkich przypadków, jednak kształt izoterm nie dla wszystkich przypadków 

pozostawał prostopadły do osi próbki. Widoczne to było szczególnie dla liczb Biota 

większych od 0.1 oraz większych prędkości wysuwania próbki. Szerszą analizę, 

uwzględniającą uogólniony na dwuwymiarową geometrię osiowosymetryczną model 

śledzenia frontu, różne scenariusze zmiany prędkości ruchomej formy, analizę wrażliwości 

siatki dla dwóch stopów: Al-7%wag. Si i Al-11%wag. Si przedstawiono w artykule [A2].  

 

4.3.5. Modelowanie makroskalowe – stabilizacja temperatury.  

Ogniwa fotowoltaiczne narażone są na obciążenia cieplne, pojawiające się w cyklu 

dobowym. Gęstości strumienia ciepła są jednak relatywnie niewielkie, nieprzekraczające 

poziomu 1000 W/m2. Głównym źródłem ciepła jest bezpośrednie promieniowanie słoneczne, 

którego wartość jest ograniczona stałą słoneczną. Wysoka absorpcyjność powierzchni oraz 

zastosowanie przezroczystych pokryw zabezpieczających przed czynnikami atmosferycznymi 

i uszkodzeniami mechanicznymi sprawia, że temperatura ogniwa może znacząco wzrosnąć. 

Jest to efekt niekorzystny z kilku powodów. Wraz ze wzrostem temperatury zmniejsza się 

efektywność konwersji energii i sprawność ogniwa. Szacuje się, że sprawność zmniejsza się 

o 0.4-0.5 punktu procentowego przy wzroście temperatury o 1°C ponad temperaturę 25°C. 

Zbyt wysoka temperatura może również doprowadzić do degradacji ogniwa fotowoltaicznego 

i jego trwałego uszkodzenia. Wyróżnić można aktywne techniki obniżenia temperatury, 

z wymuszonym obiegiem czynnika chłodniczego i pasywne, nie wymagające dodatkowego 

zasilania. Istnieje wiele odmian układów aktywnych jak i pasywnych. Te drugie mają 

szczególną zaletę, są niezawodne i nie zależą od zewnętrznego źródła zasilania. Analiza 

działania takich systemów była tematem artykułu [A7]. Przedstawiłem w nim analizę 

numeryczną etapu nagrzewania kilku wariantów w pełni pasywnych układów stabilizacji 

temperatury, wykorzystujących materiał zmiennofazowy – PCM, do magazynowania 

nadmiaru energii cieplnej. Analizowałem układ, w którym na jednej ze ścianek zadany był 

stały strumień ciepła, odzwierciedlający warunki wywołane padającym promieniowaniem 
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słonecznym. Uwzględniłem różne metody intensyfikacji wymiany ciepła, za pomocą: żeber 

łączących przednią (ogrzewaną) i tylną ściankę, wykonanych z litego aluminium lub pianki 

aluminium, a także rozważyłem wykorzystanie warstwy pianki aluminiowej przylegającej 

do ogrzewanej płyty. We wszystkich wariantach pianka miała otwarte pory pozwalające 

na pełną penetrację PCMu. Powyższe przypadki porównałem z referencyjnym, w którym 

w komorze wypełnionej PCM nie zostały zamontowane żebra ani pianka metaliczna. 

W zaproponowanym modelu wymiany ciepła i masy uwzględniłem konwekcję naturalną jako 

czynnik intensyfikujący wymianę ciepła, wywołaną różnicą temperatury w roztopionym 

PCM, również tym wypełniającym pory pianki. Ze względu na znacznie mniejszą długość 

charakterystyczną związaną ze średnicą porów pianki w porównaniu z wymiarem 

makroskalowym obszaru, zastosowałem metodologię modelowania wieloskalowego. 

Wyznaczyłem efektywne właściwości cieplne materiałów i hydrodynamiczne ośrodka 

porowatego (pianki), w celu zastosowania opisu makroskalowego. Na tej podstawie 

opracowałem model w ramach komercyjnego oprogramowania ANSYS Fluent, a następnie 

zweryfikowałem i zwalidowałem go w oparciu o dostępny benchmark numeryczny 

i eksperymentalny. Jako kryterium efektywności odprowadzania ciepła przyjąłem wartość 

średniej temperatury wyznaczonej na powierzchni ogrzewanej płyty. Na podstawie szeregu 

symulacji wykazałem, że najlepszą stabilizację temperatury zapewnia zastosowanie żeber 

z litego materiału. Rozszerzoną analizę wymienionych układów stabilizacji przedstawiłem 

w artykule [R2]. Przedstawiłem w nim analizę procesu transportu ciepła od ogrzewanej 

ścianki do materiału zmiennofazowego, w oparciu o chwilowe wartości temperatury i udziału 

fazy ciekłej oraz przebiegi zmienności temperatury w wybranych punktach obszaru. 

Pozwoliły one określić, które z mechanizmów intensyfikacji wymiany ciepła są dominujące 

w poszczególnych etapach pracy układu. Jako kryterium efektywności pracy przyjąłem 

wartość maksymalnej temperatury ogrzewanej ścianki oraz czas po którym zostanie ona 

osiągnięta. Wyniki symulacji wykazały, że w przypadku najbardziej efektywnego układu, 

tj. wyposażonego w żebra z litego aluminium, uzyskuje się czas ochrony przed przegrzaniem 

sięgający 2h. W przypadku zastosowania pianki metalicznej, czas ten jest krótszy, wynosi 

około 1,5 h.  

 

4.3.6. Modelowanie wzrostu mikrostruktury – kinetyka wzrostu kryształu, 

ewolucja kształtu pojedynczego dendrytu. 

W obszarze ograniczonym izotermami liquidusu i solidusu występuje wzrost fazy 

stałej w postaci cząstek kulistych i dalej równoosiowych lub kolumnowych dendrytów. Dwie 

wymienione jako ostatnie struktury charakteryzują się znaczną złożonością kształtu, 

co sprzyja intensywniejszej wymianie składnika rozpuszczonego w przypadku stopów. Ma to 

szczególny wpływ na wymianę masy z uwagi na wysokie wartości liczb Lewisa dla stopów 

metali. Problem wzrostu mikrostruktury, w odniesieniu do analizowanego wcześniej modelu 

krystalizacji w ujęciu makroskopowym, koncentruje się na dwóch zagadnieniach. Pierwsze 

z nich to tempo wzrostu wierzchołków dendrytów kolumnowych, które jest kluczowym 

elementem modelu wykorzystującego technikę śledzenia frontu, gdzie zakłada się, 

że mikroskopowa kinetyka wzrostu kryształu może być wykorzystana do określenia zmian 
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obwiedni chwilowych położeń wierzchołków dendrytów kolumnowych. Drugi ważny 

problem, to modelowanie wzrostu pojedynczych dendrytów lub grup dendrytów, w celu 

określenia ewolucji ich kształtu i w dalszym etapie, efektywnych właściwości ośrodka 

dwufazowego wykorzystywanych w makroskopowym modelu obliczeniowym.  

Opis proponowanych modeli i wyniki moich bądź współautorskich badań z tego 

zakresu zostały przedstawione poniżej. 

Tempo wzrostu wierzchołka dendrytu kolumnowego, wyrażone w postaci zależności 

łączącej lokalne przechłodzenie na wierzchołku dendrytu z prędkością jego wzrostu, jest 

przedmiotem analiz od dziesiątków lat. Wypracowane rozwiązania (Ivantsow [3], Horvay 

i Cahn [4]), które wiążą dwa parametry, tj.  prędkość wzrostu i promień krzywizny dendrytu, 

są niejednoznaczne wymuszając jedynie stałość ich iloczynu. Wynika z nich jedynie, że im 

mniejszy promień dendrytu tym większa prędkość wzrostu. Ponieważ obserwowana 

w przyrodzie prędkość wzrostu kryształu jest jednoznacznie zdefiniowana, powtarzalna dla 

tych samych warunków, konieczne jest dodatkowe założenie, domykające to zagadnienie. 

Formułuje się je przez tzw. prawo skalujące, wg którego iloczyn promienia krzywizny 

wierzchołka i kwadratu jego prędkości jest proporcjonalny do odwrotności stałej, nazywanej 

stałą stabilności, σ*. Jej wielkość wyznaczona została na podstawie dwóch teorii: granicznej 

stabilności (marginal stability), zaproponowanej przez Langer i Müller-Krumbhaar [5] 

oraz mikroskopowej rozpuszczalności (microscopic solvability) przez Karma i Kotliar [6]. 

W ujęciu pierwszej z wymienionych teorii, wartość σ* jest uniwersalna dla wszystkich metali 

i ich stopów oraz geometrii (dwu- i trójwymiarowych) i wynosi 1/(4π2). W drugim 

przypadku, wartość ta jest uwarunkowana współczynnikiem anizotropii energii powierzchni 

międzyfazowej (crystal-melt surface energy anisotropy strength), zależy więc od składu 

stopu. Nie ma, jednakże jasności co do zależności wielkości σ* od wymiaru geometrycznego 

zagadnienia, należy się spodziewać, że wartości σ* mogą się istotnie różnić, co utrudnia 

przenoszenie wartości zmierzonych w geometrii trójwymiarowej, na modele opracowane 

w geometrii dwuwymiarowej. Problem ten, wraz z analizą porównawczą różnych modeli 

kinetyki (w tym uwzględniającej rolę konwekcji ciekłego metalu) oraz wpływu 

mikroskopowego prawa wzrostu kryształu na wielkość obszaru przechłodzonej cieczy 

i obrazu makrosegregacji, był przedmiotem przedstawionych poniżej analiz i publikacji ich 

wyników. 

Problematyka doboru wartości stałej stabilności w zależności od wymiaru 

geometrycznego została podjęta w artykule [A1]. W oparciu o wyznaczone wcześniej jej 

wartości dla dwu- i trójwymiarowej geometrii dendrytu stopu Al-4%wag. Cu 

(z wykorzystaniem procedury skalowania w ramach teorii mikroskopowej rozpuszczalności), 

byłem współautorem opracowania map Hunta - określających reżimy krystalizacji 

kolumnowej i równoosiowej oraz warunki blokowania wzrostu dendrytów kolumnowych 

przez równoosiowe (Columnar to Equiaxed Transition, CET) w funkcji prędkości wzrostu 

dendrytów kolumnowych i gradientu temperatury po stronie przechłodzonej cieczy. 

Przeprowadziłem również symulacje krystalizacji stopu, w geometriach jedno 

i dwuwymiarowej, w warunkach dyfuzyjnej wymiany ciepła, przy założonym modelu 

mikrosegregacji opisanym prawem Scheila. W celu określenia położenia granicy 

oddzielającej obszary o różnych morfologiach dendrytów wykorzystałem technikę śledzenia 

frontu. Na potrzeby tych badań opracowałem i zaimplementowałem metodę zanurzonego 
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brzegu. Wobec trudności w wyznaczaniu funkcji wskaźnikowej (indicator function) 

w pobliżu adiabatycznego brzegu wprowadziłem modyfikację modelu obliczeniowego 

poprzez dodanie kilku rzędu komórek na zewnątrz obszaru oraz przedłużenie frontu 

i rozwiązania (temperatury i wartości funkcji wskaźnikowej) na zewnątrz obszaru. Byłem też 

współautorem opracowania kilku postaci funkcyjnych kinetyki wzrostu wierzchołka 

dendrytu, opartych na różnych wartościach stałej stabilności. Wyznaczyłem historię 

zmienności współczynnika krystalizacji równoosiowej (equiaxed index), zdefiniowanego 

w pracy [7] - pozwalającego porównać tendencje do wystąpienia CET dla poszczególnych 

przypadków. Wyniki symulacji wykazały, że, gdy tempo wzrostu dendrytów kolumnowych 

jest wolniejsze lub gdy tempo chłodzenia jest mniejsze, rośnie prawdopodobieństwo 

wystąpienia blokowania wzrostu ziaren kolumnowych przez dendryty równoosiowe (CET).    

Analiza wpływu kinetyki wzrostu dendrytu na rozmiar obszaru przechłodzonej cieczy 

i finalny rozkład składnika rozpuszczonego została przedstawiona w artykule [A4]. 

Przeprowadziłem obliczenia krystalizacji stopu dwuskładnikowego, Pb-48%wag. Sn, 

w warunkach konwekcji termiczno-stężeniowej, z wykorzystaniem procedury wyznaczania 

zmiennego w czasie położenia wierzchołków dendrytów kolumnowych. Przeanalizowałem 

trzy przypadki krystalizacji, z wykorzystaniem kinetyk opisujących wzrost dendrytów 

kolumnowych (model KGT [8]), równoosiowych w warunkach dyfuzyjnej (model LGK [9]) 

oraz konwekcyjnej (model Gandin i in. [10]) wymiany ciepła. Wykazałem nieznaczny wpływ 

wybranego modelu kinetyki na rozmiar przechłodzonego obszaru, gdzie mogą powstawać 

ziarna równoosiowe, a zawartego między frontem wierzchołków dendrytów kolumnowych a 

izotermą liquidusu. Porównałem również wyznaczone, dla każdej z wymienionych kinetyk, 

rozkłady składnika rozpuszczonego wzdłuż wybranych przekrojów obszaru z wynikami 

eksperymentu. Uzyskałem dobrą zgodność obliczeń z pomiarami dla wszystkich symulacji i 

wskazałem niewielki wpływ kinetyki na finalny rozkład makrosegregacji. 

Wyniki dalszych prac dotyczących wpływu założonej kinetyki wzrostu kryształów 

kolumnowych na proces makrosegregacji i przebieg krystalizacji przedstawiłem 

we współautorskim artykule [A12]. W porównaniu z analizą zaprezentowaną w [A4] 

wprowadziłem szereg zmian w modelu oraz w metodologii badań. Obliczenia 

przeprowadziłem dla stopu Al-4%wag. Cu krzepnącego w formie chłodzonej równomiernie 

ze wszystkich stron. Równania transportu masy, pędu, energii i składnika rozpuszczonego 

dyskretyzowałem na nieortogonalnej, trójkątnej siatce objętości kontrolnych. Identyfikacja 

zmiennego w czasie frontu rozdzielającego obszary o różnych morfologiach dendrytów 

na nieregularnej siatce trójkątnej wymagała znacznego rozbudowania algorytmu i kodu 

obliczeniowego. Symulacje krystalizacji stopu zostały przeprowadzone dla dwóch wartości 

stałej stabilności, tj. odpowiadającej wartości powszechnie przyjętej w literaturze 

(referencyjnej), 1/(4π2) ≈ 0.025, oraz równej 0.058, a wyznaczonej na podstawie pomiarów 

anizotropii energii powierzchniowej i z zastosowaniem liniowego skalowania teorii 

mikroskopowej rozpuszczalności. W drugim przypadku przewidywane prędkości wzrostu 

ziaren, dla tego samego przechłodzenia, były ponad dwukrotnie większe, w całym zakresie 

przechłodzeń. Otrzymane wyniki symulacji wykazały niewielkie, lecz zauważalne różnice 

w położeniu powierzchni oddzielających strefy dendrytów kolumnowych i równoosiowych. 

Porównanie zmian w czasie wartości przechłodzeń uśrednionych wzdłuż frontu wykazało, 
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że dla stałej σ* równej 0,058, przechłodzenie na froncie jest wyraźnie mniejsze (o około 25%) 

w stosunku do wartości przechłodzenia, uzyskanego dla referencyjnej wartości tego 

parametru. Wyznaczone przebiegi czasowe współczynnika krystalizacji równoosiowej 

(equiaxed index) pokazały, że przewidywane szanse wystąpienia CET są większe 

w przypadku zastosowania większej wartości σ*. Wskazują na to również większe 

przechłodzenia na froncie dendrytów kolumnowych, w pobliżu których panują dogodniejsze 

warunki do wzrostu dendrytów równoosiowych. Wyniki otrzymane na podstawie modelu 

równowagowego krystalizacji pokazują podobieństwo uzyskanych w tym obszarze udziałów 

fazy stałej. W przypadku wykorzystania modelu w pełni nierównowagowego, należy 

oczekiwać większych rozbieżności.  

Moje zainteresowania naukowe obejmowały również prace nad rozwojem 

mikroskalowych modeli wzrostu pojedynczych ziaren lub ich grup. W ramach projektu [E11] 

opracowałem i zaimplementowałem model krystalizacji ziarna równoosiowego i grupy takich 

ziaren w oparciu o metodę Krat Boltzmanna (Lattice Boltzmann Method). Opis modelu 

obliczeniowego oraz część wyników symulacji uzyskanych na podstawie opracowanego 

modelu została przedstawiona w pracy [C20]. Pozwoliły one na analizę wpływu 

makroskalowych czynników, takich jak przechłodzenie czy skład chemiczny, na tempo 

formowania struktury dendrytycznej oraz oddziaływania między ziarnami rosnącymi 

w grupie.  

Ponadto, w ramach projektu [E5] opracowałem między innymi model wzrostu 

pojedynczego ziarna oraz grupy ziaren w warunkach dyfuzyjnej wymiany ciepła 

wykorzystując metodę zanurzonego brzegu. Model ten zaimplementowałem na adaptacyjnej 

i niezgodnej siatce objętości kontrolnych, w których kwadratowe objętości kontrolne 

znajdujące się na kolejnych poziomach adaptacji były określone za pomocą dynamicznej 

struktury drzewa czwórkowego (quad-tree data structure). Niezgodność siatki oznaczała, 

że każda komórka wzdłuż jednego jej brzegu mogła graniczyć z jedną lub dwoma sąsiednimi 

komórkami. Pozwalało to na dynamiczne zagęszczanie siatki w pobliżu granicy fazowej. 

Z uwagi na częste zmiany siatki dyskretyzacji, na skutek rozrzedzania i zagęszczania, 

opracowano również nowy solver iteracyjny równań bilansu. Elementy macierzy 

dyskretyzacji oraz wektora prawych stron przechowywane były lokalnie, jako elementu 

struktury siatki objętości kontrolnych. Zdefiniowane również zostały lokalne operacje 

mnożenia macierzy rzadkiej przez wektor oraz rekurencyjne algorytmy iteracyjnego 

rozwiązywania równań bazujące na tej reprezentacji. Powyższy model obliczeniowy wraz 

z wynikami weryfikacji został zaprezentowany w artykule konferencyjnym [A7]. 

 

4.3.7. Efektywna przewodność cieplna materiałów o złożonej strukturze ze 

zmianą fazy.  

W Instytucie Techniki Cieplnej PW od wielu lat prowadzi się badania naukowe nad 

modelami teoretycznymi i numerycznymi pozwalającymi na wyznaczanie efektywnej 

przewodności cieplnej materiałów o złożonej strukturze geometrycznej (np. kompozytów) 

i podlegających przemianom fazowym. Jedną ze strategii inżynierskiego rozwiązywania tego 

typu zagadnień jest zastąpienie modelu ośrodka o zmieniających się skokowo, w skali mikro, 
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właściwościach materiałowych takim, w którym właściwości zmieniają się w sposób ciągły, 

posiadającym uśrednione (efektywne) właściwości. W artykule [A10] został podjęty problem 

ograniczeń wynikających z mikrostruktury oraz właściwościach cieplnych, wpływających na 

dokładność wyznaczania właściwości efektywnych w warunkach nieeustalonych. Byłem 

współautorem modelu matematycznego pozwalającego na określenie wartości efektywnej 

przewodności cieplnej kompozytu, na podstawie strumieni ciepła na granicach obszaru 

oraz tempie zmian entalpii wewnątrz obszaru. Na tej podstawie, opracowałem model 

obliczeniowy, posługując się komercyjnym oprogramowaniem ANSYS Fluent, 

pozwalającym na przeprowadzenie symulacji nieustalonej wymiany ciepła w materiale 

niejednorodnym, zawierającym wtrącenia materiału, który podlega izotermicznej przemianie 

fazowej lub w pewnym zakresie temperatury. Opracowałem również, wykorzystując makra 

rozszerzające możliwości programu - UDF (user defined function), procedury pozwalające 

na wyznaczanie, w sposób ciągły, chwilowych efektywnych przewodności cieplnych 

kompozytu. Na podstawie wyników symulacji stwierdziłem taki sam charakter zmian 

bezwymiarowych wartości przewodności cieplnej w funkcji bezwymiarowego czasu, 

dla różnych stopni rozdrobnienia materiału PCM. Zauważyłem również, że występowanie 

przemiany fazowej indukuje oscylacje wartości efektywnej przewodności cieplnej, które 

szybko zanikają, a dla bezwymiarowego czasu Fo > 100 są pomijalnie małe. 

 

4.3.8. Efektywna przewodność cieplna materiałów kompozytowych.  

W niektórych zastosowaniach, np. lotniczych, pożądane jest zwiększenie 

przewodności cieplnej laminatu pracującego przy źródłach ciepła, przy zachowaniu jego 

niewielkiej gęstości, elastyczności i wysokiej wytrzymałości kierunkowej. Jednym 

z rozwiązań jest wykorzystanie włókien węglowych, charakteryzujących się bardzo dobrymi 

właściwościami wytrzymałościowymi i dobrą przewodnością cieplną wzdłuż włókien. Są to 

również materiały silnie anizotropowe, ponieważ współczynnik przewodzenia ciepła 

w poprzek włókien jest wyraźnie mniejszy. Wartość współczynnika przewodności cieplnej 

silnie zależy od budowy samych włókien (jedno i wielościanowe), technologii wykonania 

i występowaniu defektów struktury. W tym kontekście pojawia się problem modelowania 

efektywnej przewodności cieplnej kompozytów węglowo-epoksydowych, z uwzględnieniem 

występowania wad materiałowych w postaci pozostałości pęcherzyków powietrza 

w materiale osnowy. W ramach moich obowiązków promotora pomocniczego  

p. mgra inż. Michała Kubisia, byłem współautorem dwóch publikacji konferencyjnych 

oraz jednej zgłoszonej do czasopisma, poświęconych wspomnianej tematyce.  

W artykule [A13] zostały przedstawione badania eksperymentalno-numeryczne 

efektywnej przewodności cieplnej kompozytu węglowo-epoksydowego, wytworzonego 

w technologii worka próżniowego (vacuum-bag). W analizowanych kompozytach włókna 

węglowe były ułożone w wiązki po kilkaset włókien, następnie splecione i zalane żywicą. 

Wyniki badań pokazały, że zwiększenie poziomu podciśnienia zmniejsza ilość pustek 

powietrza zawartych w żywicy, głównie na styku z wiązkami włókien węglowych. W oparciu 

o mikroskopowe obrazy przekrojów kompozytu stworzyłem model geometrii wycinka 

pojedynczej, powtarzalnej warstwy materiału. Biorąc pod uwagę wielo-skalowy charakter 
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budowy kompozytu i wykorzystując zależności analityczne dla uproszczonych konfiguracji, 

wyznaczyłem efektywne właściwości materiałowe wiązek włókien węglowych zatopionych w 

żywicy, z uwzględnieniem termicznych oporów kontaktowych występujących na 

powierzchniach styku pojedynczych włókien i żywicy, a także efektywną przewodność 

cieplną żywicy z dyspersją pustek powietrznych. Na bazie wyznaczonych analitycznie 

wartości efektywnych  składników mezo-skalowych kompozytu, wyznaczyłem numerycznie 

jego efektywną przewodność cieplną. Porównania z wynikami eksperymentów wykazały 

jakościową zgodność wyników. W artykule [A14] wraz z współautorami uwzględniliśmy 

dodatkowo w modelu obliczeniowym, że wraz ze wzrostem poziomu podciśnienia podczas 

procesu produkcji, zmniejsza się całkowita grubość kompozytu. Uzyskane wyniki 

numeryczne efektywnej przewodności cieplnej wykazały znacznie lepszą zgodność z 

eksperymentem niż wcześniej publikowane w [A13]. Są one treścią nowego 

współautorskiego artykułu zgłoszonego do czasopisma z listy JCR [*2]. 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych 

W swojej wieloletniej pracy badawczej brałem udział w wielu innych projektach 

naukowych dotyczących takich zagadnień jak:  

- Stabilizacja temperatury diod laserowych 

- Modelowanie wymiany ciepła w wymiennikach ciepła. 

- Modelowanie obciążeń cieplnych elementów konstrukcyjnych małych samolotów. 

- Modelowanie transportu masy i energii w zawilgoconych materiałach budowlanych. 

5.1. Stabilizacja temperatury diod laserowych.  

Wiele układów elektronicznych, diod laserowych, itp., narażonych jest na zwiększone 

strumienie ciepła, które mogą mieć charakter ciągły bądź okresowy. Nadmiar energii cieplnej 

powinien być odprowadzony, aby nie dopuścić do przegrzania układu i w efekcie, 

uszkodzenia elektroniki lub degeneracji diody laserowej. Układy elektroniczne i laserowe 

charakteryzują się koniecznością odprowadzenia znacznych gęstości strumieni ciepła, 

sięgającymi 106 W/m2, niewielkimi rozmiarami, małymi powierzchniami wymiany ciepła, 

co nakłada na system stabilizacji bardzo restrykcyjne wymagania. Zastosowanie w tym 

przypadku PCM jest często niewystarczające. W przypadku układów elektronicznych mniej 

obciążonych cieplnie, w których praca jest okresowa, można rozważyć zastosowanie PCM 

powiązanych z układem żeber odprowadzających ciepło. Układy tego typu były analizowane 

w artykule [C28]. Wg jednej z koncepcji zastosowano układ żeber płaskich, z przestrzeniami 

między nimi wypełnionymi częściowo PCMem. W drugim przepadku zastosowano poziomy 

układ rurek ciepła, zalanych PCMem. Efektywność przekazywania ciepła do PCMu była 

podniesiona poprzez zastosowanie żeber kołkowych. W cytowanej pracy przeanalizowałem 

niestacjonarną pracę obu układów, wynikającą z nagłego zmniejszenia konwekcyjnego 

współczynnika przejmowania ciepła, symulującą np. awarię wentylatora.   

Chłodzenie diod laserowych stawia bardzo restrykcyjne wymagania dotyczące 

efektywności dróg odprowadzania ciepła (niskie opory kontaktowe, wysokie przewodności 

cieplne materiałów), właściwego dopasowania materiałów i spoiw (podobne współczynniki 
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rozszerzalności cieplnej) oraz efektywnego przejmowania ciepła do czynnika chłodzącego. 

Matryca diod laserowych, czyli stos diod ustawionych w niewielkiej odległości od siebie, 

pozwala na uzyskanie większego natężenia promieniowania, wymaga jednak zastosowania 

niezawodnego, cieczowego systemu chłodzenia. Tematyka ta została podjęta w projekcie [E8] 

i artykułach [C23] i [B3]. W publikacjach [C23] i [B3] zastały przedstawione wyniki 

eksperymentu i symulacji numerycznych pracy pojedynczego modułu chłodzenia diody 

laserowej, przystosowanego do pracy w układzie matrycowym. Dioda miała wymiary 10 mm 

x 1 mm x 0.1 mm i generowała od 20 do 38W mocy cieplnej. Zastosowany został układ 

mikrorurek szklanych, które rozprowadzały płyn chłodzący z kolektora wlotowego 

w kierunku diody. W drodze powrotnej płyn przepływał poprzez przestrzenie między rurkami 

a kanałami wydrążonymi w mikrochłodnicy w kierunku kolektora wylotowego. W ramach 

realizacji projektu [E10] byłem współautorem modelu obliczeniowego konwekcyjnej 

wymiany ciepła w mikrochłodnicy, w którym uwzględniłem występowanie cieplnych oporów 

kontaktowych na spoiwie oraz złożoną geometrię układu mikrochłodnicy. Przeprowadziłem 

również szereg symulacji w ramach analizy parametrycznej oraz walidację modelu w oparciu 

o wyniki eksperymentów przeprowadzonych przez współautorów publikacji. Walidacja 

polegała na porównaniu zmierzonych eksperymentalnie rozkładów temperatury wzdłuż diody 

laserowej dla kilku zadanych mocy cieplnych i wybranych wydatków objętościowych wody 

chłodzącej z wynikami symulacji numerycznych. Wspólnie ze współautorami uzyskaliśmy 

dobrą zgodność wyników badań doświadczalnych i obliczeń. Zarejestrowaliśmy 

też występowanie piku temperatury na powierzchni diody. Zjawisko to jest często jest 

obserwowane w systemach diod laserowych. Spowodowane jest prawdopodobnie 

uszkodzeniem (degeneracją) diody w poprzednich cyklach pracy, wadami materiałowymi 

(defektami mikrostruktury) lub nieidealnym połączeniem diody z podłożem.  

 

5.2. Modelowanie przepływu ciepła w wymiennikach ciepła.  

W celu wprowadzenia do lotnictwa silników na ciekły wodór i LNG, opracowywany 

jest szereg technologii przechowyania, transportu i przygotowania paliw. Jednym 

z elementów układu zasilania będą wymienniki ciepła pomiędzy ciekłym wodorem 

a powietrzem. Koncepcja ta jest od kilku lat przedmiotem projektów finansowanych przez 

Unię Europejską. W ramach jednego z nich [E20], realizowanego w Politechnice 

Warszawskiej, wspólnie ze współpracownikami opracowaliśmy i zaimplementowaliśmy 

sprzężone, jednowymiarowe modele matematyczne i obliczeniowe służące do projektowania 

i optymalizacji wymiennika. 

Przeprowadziłem również walidację modelu obliczeniowego dla uproszczonego 

przypadku przepływu nadkrytycznego wodoru w pojedynczej rurce. W tym celu 

zastosowałem model przepływu krytycznego w autorskim kodzie obliczeniowym, w którym 

wykorzystałem stablicowane wartości właściwości materiałowych, zaczerpnięte z bazy 

danych NIST. Otrzymane w ten sposób rozkłady temperatury wzdłuż rurki oraz obliczone 

współczynniki przejmowania ciepła wykazały dobrą zgodność z parametrami referencyjnymi.  

Uzyskane wyniki analiz parametrycznych pozwoliły na stworzenie we współpracy 
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z WSK „PZL-Rzeszów” SA finalnej konstrukcji wymiennika. Rezultaty prowadzonych badań 

przedstawiono w artykule [B2]. 

 

5.3. Obciążenia cieplne elementów konstrukcyjnych małych samolotów. 

Zagadnienia wymiany ciepła pomiędzy strumieniem gorących gazów spalinowych 

a elementami konstrukcyjnymi małych samolotów, jedno i dwusilnikowych, były 

przedmiotem projektu badawczego „Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft, 

ESPOSA” [E6].  

Problem przegrzania poszycia samolotu, ponad dopuszczalną temperaturę, może 

spowodować mięknięcie materiału kompozytowego a tym samym jego trwałe uszkodzenie 

i drastyczne obniżenie właściwości wytrzymałościowych. Procesy te skutkują powstawaniem 

wad ukrytych, mogących ujawnić się w sytuacjach krytycznych, przy znacznym obciążeniu 

konstrukcji. W skrajnych przypadkach może też dojść do przepalenia elementu 

konstrukcyjnego samolotu. Problem ten jest rozważany na etapie konstrukcyjnym lub podczas 

prac mających na celu zmianę typu napędu w istniejącej jednostce. Wraz z rozwojem technik 

CFD coraz szerzej prowadzi się wstępne symulacje pozwalające na przewidzenie możliwych 

zagrożeń i obszarów podatnych na przegrzanie. Kluczowe jest uwzględnienie kilku 

czynników, które decydują o dokładności i wiarygodności obliczeń. Istotne jest dokładne 

odwzorowanie złożonej, trójwymiarowej geometrii wraz z odpowiednim otoczeniem, w celu 

minimalizacji zewnętrznych zaburzeń przepływu. Obciążenia cieplne występują w każdym 

etapie lotu, przyziemienia, kołowania jak i hamowania (przy włączonym ciągu wstecznym), 

co sprawia, że wszystkie powyższe reżimy lotu muszą być uwzględnione z odpowiednim 

zapasem bezpieczeństwa. Poza przypadkiem wystąpienia potencjalnego, bezpośredniego 

kontaktem strumienia gorących gazów z poszyciem, konieczne jest uwzględnienie radiacyjnej 

wymiany ciepła pomiędzy objętością gorących gazów i elementami powierzchni samolotu, 

wynikającej z wysokiej temperatury gazów oraz występowania silnie emitujących 

promieniowanie cieplne cząstek wody i dwutlenku węgla. Podejście to wymaga 

uwzględnienia transportu składników chemicznych. Tematyka powyższa została podjęta 

w pracach [C24, C15, C13, C3, B4 i B1]. Z uwagi na znaczną złożoność geometrii 

zastosowałem dwuetapową analizę CFD. W pierwszym etapie wyznaczyłem przepływ 

gorących spalin przez kanał odprowadzający spaliny w celu określenia rozkładu temperatury, 

prędkości, stopnia turbulizacji przepływu i składu chemicznego na wylocie z kanału. 

Te rozkłady parametrów były następnie przenoszone na geometrię obejmującą elementy 

konstrukcyjne samolotu wraz z wycinkiem otoczenia jako warunki brzegowe, wlotowe. 

Na podstawie symulacji CFD określiłem rozkłady temperatury na elementach 

konstrukcyjnych samolotu. Dzięki obliczeniom zidentyfikowałem przypadek, w którym 

pojawiło się przegrzanie klap skrzydeł, w momencie maksymalnego wysunięcia klap podczas 

przyziemienia. Na podstawie przeprowadzonych badań i po konsultacjach z inżynierami 

lotniczymi, zaproponowano obrócenie osi wypływu spalin w dół o kąt 5°, w celu 

zredukowania maksymalnej temperatury poszycia do akceptowalnego poziomu.   
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5.4. Modelowanie transportu masy i energii w zawilgoconych materiałach 

budowlanych. 

W poszukiwaniu optymalizacji technologii suszenia zawilgoconych murów istotne jest 

głębsze poznanie procesów transportu wilgoci i energii w materiałach budowlanych. 

Problemy te są przedmiotem projektu [E2], w którym od ponad roku prowadzone 

są eksperymentalno-teoretyczne badania nad transportem ciepła i wilgoci w porowatych 

materiałach budowlanych. Zakres badań obejmuje eksperymentalne wyznaczanie właściwości 

materiałowych podstawowych materiałów budowlanych oraz prace teoretyczne dotyczące 

opracowania wiarygodnych modeli transportu wilgoci, powietrza suchego i energii, oraz ich 

implementacji komputerowych. Wyniki przeprowadzonych do tej pory prac, obejmujących 

pomiary efektywnych przewodności cieplnych cegieł, z uwzględnieniem anizotropii, oraz 

budowę stanowisk badawczych przedstawiono w publikacjach [C8, C10 i C12]. Ponadto, 

opracowano także modele matematyczne, równowagowy i nierównowagowy, obejmujące 

transport energii, powietrza suchego i wilgoci w postaci cieczy ciągłej (pendularnej), 

nieciągłej (funikularnej) oraz gazowej (para wodna). Trwają także prace nad przygotowaniem 

na tej podstawie modeli obliczeniowych. Opis tych modeli oraz uzyskane na ich podstawie 

pierwsze wyniki dla geometrii jednowymiarowej zostały przedstawione w publikacjach 

[C7 i C11]. Wyznaczone profile zmienności temperatury i zawartości wilgoci w 

wyróżnionych punktach osuszanego materiału wykazały charakterystyczny spadek 

temperatury związany z odparowaniem na powierzchni oraz wewnątrz materiału.   
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