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1, lmiq i Nazwisko

Piotr Marek

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe - z podaniem nazwy, mieisca i roku ich uzyskania oraz

tytuf u rozprawy doktorskiel

1) Stopieri doktora nauk technicznych w zakresie Mechaniki nadany uchwalq Rady Wydzialu

Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w roku 1995. Tytul

rozprawy doktorskiej: ,,Noprg2enia wlosne w stqtycznych i quqsistotycznych zagadnieniach

s p re2ysto-pIo stycz n e g o ko ntd kt u"

2) Tytul magistra in2yniera uzyskany na kierunku Lotnictwo na Wydziale Mechanicznym

Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w roku 1985. Tytuf pracy dyplomowej:

,,Wielozadaniowy somolot o skr6conym storcie i lqdowdniu dostosowony do operdcii z lotnisk

trowiostvch".

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych

1) 1995 - do chwili obecnej, adiunkt w Zakladzie WytrzymaloSci Material6w i Konstrukcji

lnstytutu Techniki Lotniczej iMechaniki Stosowanej Wydziatu Mechanicznego Energetyki i

Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

2) 1989 - 1995, asystent w Zakladzie Wytrzymalo<ci Materiaf6w i Konstrukcji Instytutu Techniki

Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydzialu Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa

Politechniki Warszawskiej.

4. Wskazane osiqgniqcia wynikajqce z art. 16 ust.2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach

naukowych itytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U.2018r.poz. 1789\

4.1, Tytul osiegniQcia naukowego

Moim gl6wnym osiqgniqciem naukowym, uzyskanym po otrzymaniu stopnia doktora nauk

technicznych, zgodnie z art. 16 ust.2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych itytule

naukowym oraz o stopnlach itytule w zakresie sztuki (Dz. U. 20L6r. po2.882. ze zm. w Dz. U. z 2016 t,

poz. 1311) jest zbi6r siedmiu powiqzanych tematycznie publikacji oraz wsp6iudziaf w pracach, kt6re

przyczynily siq do poprawy doiwiadczalnego reaktora syntezy termojqdrowej typu stellarator (w7-X),

a tak2e stanowity istotny wktad w prace projektowe nad reaktorami termojEdrowymi typu tokamak

(ITER i DEMO), kt6re mo2na zatytulowae jako: Modelot dnie zagddnieh wytrzymdloici element6w

konstrukcji reaktor6w temojqdrowych pracujqcych w zlo2onych, ekstremalnych worunkoch

obcisie6.
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4.2.Zbi6r publikacji powiqzanych tematycznie

[A1] Krzesidski G., Zagrajek T., fvlarek P., Dobosz R., Czarkowski P., Kurzydlowski K.,2007, FEM

analysis of coil support connections in the Wendelstein 7-X mognet system, Fusion Engineering

and Design 82, nr 5-74, ss. t574-L578, DO l:10.1016/j.fuse ngd es.2007.05.013, ISSN: 0920-3796;

lF26qr=1,959, Pvrisw= 25 pkt, lista A.

M6j udziat 45%.

lA2l Ciupinski t., Krzesirski G. , Kurzydlowski K., Marek P., Zagrajek T., Bykov V., Czarkowski P.,

Daenner W., Dudek A., Schauer F., 2009, Evdluotion of the mechonical behovior of W7-X centrdl

support connections by means oI semi-outomoted FE analysis, Fusion Engineering and Design,

ISSN:0920-3796, lF2sos=1.122, Prvlrisw= 25 pkt, lista A.

M6j udziat 30%.

[A3] Krzesifski G., Marek P., Zagrajek T., Borkowski P., ZOLO, FE Modelling of Central Support

Elements in Wendelstdin 7-X Fusion Re1ctor, G6mictwo odkrywkowe 3/2CitO, pp.21-24, ISSN

O043-2O75' Pnrusw= 6 pkt, lista B.

M6j udziat 45%.

[A4l Ciupi6ski t., Krzesiiski G., Marek P., Zagrajek T.,Fellinger J., Bykov V., Dudek A., Schauer F.,

Panin A., 2011, Limit onolysis of W7-X criticdl mdgnet system components with considerdtion of
mdteridl serrotion effect, Fusion Engineering and Design, Volume 86, lssues 6-8, October 2011,

Pages 1501-1505, ISSN:0920-3796, lFzor=!.490, Pvruisw=32 pkt, lista A.

M6j udziat 35%.

[A5] Bosch H.-S., Wolf R.C., Andreeva T. [i in.], 2013, Technicol chollenges in the construction of the

steody-stote stelldrotor Wendelstein 7-X, w: Nuclear Fusion, vol. 53, nr 12, ss. l.-17,

DOI10.1"088/0029 -55t5/53/t2/L26001, ISSN: 0029-551-5, lFzon=3.243, Pvrvisw= 40 pkt, lista A.

M6j udzial do 5%.

[46] Wolf R.C., Ali A., Alonso A. li in.1, 20t7, Major results from the first plasmo cqmpoign of the

Wendelstein 7-X stellorotor, w: Nuclear Fusion, vol. 57, ff t0, ss. L-13, DOI:10.1088/17 4l-
4326 / aa7 7 0 d, ISSN : 0029-55 15, lF zoy=4.057, Prurruisw=45 p kt, lista A.

M6j udzial do 5%.

[A7] Ciupiriski I., Marek P., Bachmann C.,20L8, Preliminory design ond structural onolyses of DEMO

bioshield roof, w: Fusion Engineering and Design/ DO l:10.1015/j.fuse n9des.2018.05.035;

ISSN:0920-3796, lF2str=1.437, Punisw = 30 pkt, lista A.

M6j udzidl 50%.



Pozycja Rok wydania Udziat (%l lmpact factor Pu nkty MNiSW

A1 2007 40 L.058 25

A2 2009 30 t.L22 25

A3 2010 45 5

A4 20rt 30 7.490 32

A5 2013 3.243 40

20L7 5 4.057 45

A7 20L8 50 L.437 30

Suma 72.4Q7 203

Suma uwzglqdniajqca udzial oA 2.290 49.05

Tab. 1". zestawienie prac skladajqcych siq na monotematyczny cykl publikacji

WoS: Indeks Hirscha 7, Liczba cytowa6:201 (194 bez autocytowari)

Scopus: Indeks Hirscha 8, Liczba cytowa6:243 (235 bez autocytowari)

Gogle Scholar: Indeks Hirscha 9, 350 cytowari
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4.3,om6wienie celu naukowego ww. prac iosiqgniqtych wynik6w wraz z om6wieniem ich

ewentualnego wykorzystania

4.3,1. Cel naukowy prowadzonych badaf

W swojej pracy nau kowo-badawczej, prowadzonej w latach 2004-201"8, zajmowalem siq

modelowaniem zagadniefi wytrzymalo(ci element6w konstrukcji reaktor6w termojqdrowych

pracujqcych w zlo2onych, ekstremalnych warunkach obciq2enia. Prowadzone przeze mnie prace

badawcze dotyczyly zasadniczo dw6ch typ6w urzqdzefi: reaktora typu stellarator - W7-X

(zbudowanego w Greifswald, Niemcy) i reaktor6w typu tokamak: ITER i DEIVIO (rozwijanych

w Cadarache, Francja).

Dwie wiodqce koncepcje ograniczania plazmy wysokotem peratu rowej to tokamak i stellarator.

Tokamaki sq obrotowo symetryczne i wykorzystujq duiy prqd plazmy, aby osiqgnEi jej zamkniqcie,

podczas gdy stellaratory sq nieosiowosymetryczne i wykorzystujq cewki o zto2onej geometrii do

skrqcania pola magnetycznego i ograniczenia plazmy.

a) Prace nad reaktorem typu siellarator

Reaktor Wendelsteln 7-X (W7-X), jest dodwiadczalnym reaktorem syntezy termojqdrowei typu

stellarator zbudowanym w Greifswaldzie (Niemcy) przez lnstytut Fizyki Plazmy im. Maxa Plancka

(lPP). W urzqdzeniu tego typu kanal plazmowy jest ksztaltowany i ograniczany przez pole

elektromagnetyczne, o bardzo du2ym natq2eniu, wytwarzane przez nadprzewodzqce cewki o

odpowiednio dobranej geometrii.

W ramach programu EUROAToM prowadzone byfy w latach 20o5-2ot2 prace badawcze, o

charakterze ko nstru kcyjno-wytrzym aloSciowym, we wsp6fpracy z miqdzynarodowym zespotenl

naukowc6w i iniynier6w z Niemiec, Wfoch, Szwecji, Holandii oraz Rosji, dotyczqce sposobu

rozwiqzania potqczef cewek z centralnym piericieniem podtrzymujqcym, stanowiqcym konstrukcjQ

noinq stellaratora W7-X.

W ramach swojej pracy nau kowo-badawczej, prowadziiem prace obliczeniowe, jako gl6wny

wykonawca, w ramach zespolu z Politechniki Warszawskiej (PW), zwiqzane z opracowaniem modeli

numerycznych element6w mocowania struktury reaktora iich optymalizacji w ramach kolejnych

projekt6w badawczych [P1, P2, P3], miqdzy innymiw ramach zadaf'

- 2005-2006: Tdsk P9: Structural mechonical anolyses in support of wendelstein 7-X

- 2007 -2008: Tosk P9: Numericol onolysis ond evoluotion ofthe structural mechonicol behaviour of

centrol support connections under electromagnetic forces for W7-X

- 2009-2010: Tdsk P9: Numericol analysis and evoluqtion ofthe structurol mechanical behoviour of

Mognet System components ol W7-X

Rozwiqzane zagadnienia dotyczyly projektowania iweryfikacji numerycznej potqczef pracujqcych w

warunkach oddziafywari mechanicznych, termicznych i monta2owych. lch gl6wnym celem bylo

opracowanie I analiza modeli numerycznych opisujqcych zlo2one'warunki pracy element6w struktury

reaktora w warunkach zmian pola temperatur, naciqgu polqczei Srubowych, sprq2ysto-plastycznego

kontaktu na powierzchniach docisku, spaw6w mocujqcych kliny osadcze i obciq2efi wynikajqcych z

oddzialywa 6 elektromagnetycznych.
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Uklad magnetyczny W7-X sklada siq z 20 plaskich i 50 zakrzywionych cewek nadprzewodzqcych,

toroidalnie ulo2onych w piqciu identycznych modufach, z kt6rych kaidy sklada siq z dw6ch

bliZniaczych czqici (p6l-modul6w) ustawionych wzglqdem siebie z 2-krotnq symetriA obrotowa

(rys.la). Podczas pracy w temperaturze roboczej 4K cewki nadprzewodzqce wywierajq duze sify i

momenty wzglqdem siebie oraz na centralnE konstrukciq noSnq (CSS).

Ka2da cewka jest osadzona przy uiyciu dw6ch element6w noSnych (CSE), kt6re przenoszq obciq2enia

wynikajEce z pola elektromagnetycznego igrawitacji na centralny piersciei podtrzymujqcy (rys. 1b).

W jednym p6l-module obecnych jest 14 polqczef, kazde o innei geometrii i sq one r62nie obciq2one

(rys.2).

Rys. 1. System magnetyczny W7-X.

Rvs.2. Rozmieszczenie element6w cSE w p6t-module piericienia centralneSo



Konstrukcja ka2dego CSE zawiera kilka 5rub, kt6re sE wstqpnie naciEgniqte. W ten spos6b sily

poprzeczne i momenty sq przenoszone czqdciowo przez tarcie na powierzchni ztqcza ko'inierzowego, a

czqSciowo poprzez kliny wstawione miqdzy gniazdem mocowania CSS i wysiqgnikami cewki. 5ruby,

tuleje, nakrqtki ipodkladki (rys.3) wykonane sq z wysokiej wytrzymato(ci inconelu 718, a pozostale

elementv ze stali.

Rys.3. Typowe polqczenie Srubowe miqdzy cewkq icentralnym pierscieniem noSnym:

(a) schemat techniczny, (b) model 3D

Ze wzglqdu na zlo2onq geometriq, skomplikowany spos6b obciq2enia inieliniowe oddziatywanie

miqdzy komponentami dokladna analiza byta mo2liwa tylko za pomocq symulacji numerycznych.

Do budowy modeli posluiylem siq komercyjnym programem metody element6w skoticzonych ANSYS

uzupelniajqc go przez autorskie procedury wspomagajqce obliczenia (wykraczajqce poza jego zakres

podstawowy).

Poczatkowo prace numervczne mialv na celu wvpracowanie skutecznel metodvki, kt6ra pozwoli'laby

wiarygodnie ocenii stany wytq2enia element6w. Ka2de poiEczenie skladalo siq z dw6ch gt6wnych

czqici, pierwszej przyspawanej do centralnego pier6cienia i drugiej do obudowy cewki. Podczas

monta2u obie czq5ci byly lqczone ze sobE wstqpnym naciqgiem irub i ustalane w gnieidzie klinami

spawa nymi do gniazda [A1].

Koleinvm celem prac

wytq2enia wszystl<ich

Rys.4. Model MES pofqczenia SA-08 (NPC1z2)

byla budowa parametrycznych modeli numerycznych i ustalenie wskalnik6w

14 element6w no6nych (CSE) ielement6w mocowai miqdzy-cewkowych (LsE),



a nastqpnie dob6r optymalnych parametr6w ich pracy pozwalajqcy na bezpiecznq eksploatacjq

reaktora W7-X [A2, A3]. Ten etap prac badawczych zostal wymuszony przez fakt, 2e r6wnolegle

przebiegal proces montazu reaktora, dostarczajEc nowe problemy i wymuszajqc na bie2Eco wiele

zmian w konfiguracji montowanych element6w. Pojawifa sig wiqc potrzeba oceny wplywu zmian

geometrii polqczef CSE i modyfikacji spawania klin6w na trwalo(i poiqczeri w warunkach rozruchu i

eksploatacji urzEdzenia. Analizy te musiafy by6 wykonywane szybko, w wiarygodny spos6b, a wyniki

mialy byi ujednolicone, aby umo2liwii szybkE odpowiedi na dziatania zespofu montujqcego reaktor.

Ostatnim celem svmulacii numerycznych bylo zbadanie i uwzglqdnienie, w modelach MES,

mocowania cewek (CSE) reaktora W7-X, trudnego do modelowania procesu niestabilnego

plastycznego plyniqcia materialu z uwzglqdnieniem zjawiska nieciqglej plastycznoSci w bardzo niskich

temperaturach (serrotion effect) lA4l. Zjawisko niestabilnego ptyniqcia plastycznego obserwowane

jest w przypadku wielu material6w metalowych testowanych w temperaturach kriogenicznych. Trzy

specyficzne cechy towarzyszq temu zjawisku w austenitycznej stali nierdzewnej przy temperaturze

4K: styszalna emisja akustyczna, swobodne odksztalcanie plastyczne i ogrzewanie w strefie

deformacji. Wzrost temperatury w wyniku ciepla generowanego przez odksztalcenia plastyczne mo2e

by6 znaczny w rejonach lokalnych deformacji, prowadzqc do drastycznego zmniejszenia naprqzenia

pfyniqcia (ujemne nachylenie charakterystyki naprqienia ptyniqcia wzglqdem temperatury). Wtedy

mo2e dojii do lokalnego kataslrofalnego piyniqcia materialu przy zmniejszajqcym siq naprq2eniu, a2

obciq2enie zostanie zrelaksowane do mniejszej warto6ci, a nastqpnie materia't ponownie ulegnie

schlodzeniu. Rozproszenie krzywej naprqienie-odksztaicenie wystqpuje tylko w testach gdzie p16bka

obciq2ana jest przemieszczeniowo, w przeciwieistwie do test6w obciq2ania sifq, w kt6rych spadek

wytrzymafodci moie spowodowa6 bezpodrednie uszkodzenie.

Gt6wnym osiqgniqciem wieloletniej wsp6lpracy z miqdzynarodowym zespotem ekspert6w w

Instytucie Fizyki Plazmy w Greifswaldzie byfo opracowanie nowatorskich modeli parametrycznych

pofqczerl CSE pomiqdzy cewkami a centralnym pierdcieniem podtrzymujEcym, w kt6rych

sparametryzowa no nie tylko wymiary (parametry 6rub, klin6w, podkladek, spaw6w), ale r6wniez

wsp6lczynniki tarcia, sily naciqg6w iinne wielkoici zwiqzane z pracq polqczenia. W pracach tych

mialem du2y udzial koncepcyjny takie jako realizator budowy du2ych modeli i serii silnie nieliniowych

obliczeh (uwzglqdniajqcych historiq obciqZeri, r62ne warunki pracy - m.in. temperaturq od 4K do 293

K), poparty udziaiem we wskazanych w punkcie 4.2 publikacjach. Kolejne etapy badah ustalane byl'

co p6i roku w wyniku bezpo(rednich spotkari idyskusji prowadzonych z ekspertami z IPP Greifswald.

Wynikitych pracsE bardziej szczeg6lowo opisane w punkcie 4.3.2 i 4.3.3,
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b) Prace nad reaktorami typu tokamak

W roku 2007 prowadzilem termo-strukturalne symulacje numeryczne MES panelu ochronnego

pierwszej 6ciany dla reaktora termoiEdrowego ITER - praca wykonana dla IPP (Max Planck lnstitute

for Plasma Physics, Garching, Niemcy). W zwiAzku z tq pracq odbytem kilkudniowy pobyt w Centrum

badawczym Cadarache we Francji gdzie prowadzone sE badania nad energetykq jqdrowq.

Efektem tych prac byfo zaproszenie do udziafu w pracach projektowo-badawczych dotyczqcych

tworzenia struktury reaktora DEMO w ramach grantu EURofusion w latach 2014-2018 [P41.

Reaktor DEMo (DEMOnstration Power Station) to bqdqcy w fazie prac koncepcyjnych

eksperymentalny reaktor syntezy jqdrowej typu tokamak, projektowany na wz6r budowanego w

Cadarache (Francja) mniejszego reaktora ITER.

W ramach grantu EURofusion, jako gl6wny wykonawca, prowadzitem prace obliczeniowe majqce na

celu ustalenie koncepcji struktury i mocowania zbiornika pr62niowego (kriostatu) reaktora oraz jego

oslony biologicznej (rys.5). W kolejnych latach zajmowatem siq pracami studyjnymi w tematach:

- Model MES struktury kopuly kriostatu reaktora DEMo (Tosk: WPPMLSystem Level Anolysis'

WBS 5.2: Cryostdt, Cryostdt structurdl ossessment - 2074)

- Model MES struktury czqsci dennej reaktora DEMo (Tdsk: PMI-3.2-T005 cryostdt pedestdl ring

design assessment - 2015).

- Model MES struktury pokrywy reaktora DEMO (Iosk; PMI-6.5-T002 Design and onolysis of

bioshield roof - 2016) lA7l.
- Modele koncepcyjne MES zbiornika pr6iniowego kriostatu reaktora DEMO (Iosk: PMI-6.2-T001

Design dnd dnalysis of the bioshield roof and cryostdt - 2017).

- Model ostateczny MES zbiornika pr62niowego kriostatu reaktora DEMO (Iaski PMI-6.2-T004

Structurol design ossessment of cryostot - 2078).

Zelbetowe

bloki

Zelbetowa

bio-oslona

Kratownica

noina dachu

bio-oslony

Stalowy

kriostat -

Rys.5, Projekt struktury reaktora DEMO



4,3.2. Om6wienie osiqgnietych wynik6w

a) Wyniki dotyczqce reaktora typu stellarator

Efektem wsp6lpracy z Max-Plank Institute for Plasma Physics (lPP) w Greifswaldzie byio wykonanie

modeli numerycznych MES iich wszechstronna analiza dla wszystkich 14 potqczed cSE (modele

standardowe) [A1]. Niekt6re pofqczenia CSE, kt6re znajdujq siq blisko siebie, zostafy przeanalizowane

razem jako grupy w celu zbadanla ich wzajemnej interakcji ldouble i triple connection pokazane na

rys.2). W wyniku badari numerycznych zidentyfikowano kluczowe obszary, a niekt6re wsporniki

spoiny zostaly wzmocnione.

Na tym etapie zbudowane zostafy oryginalne, zlo2one modele parametryczne, aby proces obliczeil

byf bardziej skuteczny. Modele te umo2liwily p6fautomatyczne analizy numeryczne polqczeri

idostarczyly wyniki w predefiniowa nych formatach, umozliwiajqc szybkie por6wnanie wynik6w

mledzy rozwa2anymi alternatywnymi rozwiqzaniami

Trzy rodzaje parametrycznych modeli MES zostaly opracowane przez zesp6l PW, w kt6rym byiem

gf6wnym wykonawcq, a mianowicie:

(1) standaryzowany model parametryczny umo2liwiajqcy analizy 162nych typ6w polqczed CSE;

(2) p6t-parametryczne modele MEs pojedynczych polEczef CSE o szczeg6lowej geometrii;

(3) p6l-parametryczne modele grup pofqczeri CSE (w celu zbadania wzajemnych interakcji).

Rys. 6. Standaryzowany model MES - prezentacja niekt6rych parametr6w geometrycznych.

4d (1) Standarvzowanv model oarametrvcznv umo2liwiaiacv analizv 162nvch tvp6w polaczei CSE [A2l

Opracowany zostal znormalizowany model, um02liwiajqcy automatycznQ analizq typowego

potqczenia z dziewiqcioma irubami M30 i wygenerowanie wynik6w w standardowej formie

pozwalajqcych na latwe iszybkie por6wnanie alternatywnych wersji.

Nowatorski, autorski model zostat zbudowany z parametrycznym opisem geometrii (rys. 6), gqstojci

siatki, zachowania powierzchni kontaktowych, wfadciwoSci materiatu i obciAienia, kt6re um02liwlly

obliczenia i prezentacjq wynik6w w wymaganej formie. Model u2ywaf okolo 200 r62nych

parametr6w. Ten standaryzowany model parametryczny zostai przetestowany przez por6wnanie z

wcze(niej analizowanymi standardowymi modelami.

1_0
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Testy numeryczne udowodnily skutecznodi parametrycznego podejicia do modelowania polEczei

CSE, dlatego zdecydowano siq wdro2yi go w poprzednich standardowych modelach z bardziej

realistycznymi danymi geometrii.

Ad (2) P6f-parametrvczne modele MES poiedvnczvch polaczef CSE o szczes6towei geometrii [A2, 43.

Zesp6f PW, w kt6rym bylem gl6wnym wykonawc4, przygotowal p6f-parametryczne modele MEs

wszystkich polqczef CSE korzystajqc ze wczeiniej przeanalizowanych modeli standardowych pofqczef

(modele podstawowe). W modelach tych sparametryzowane zostaly nastqpujace elementy:

. dfugoii tulei i irub, obecno56 klin6w,

. wfaiciwoici materiafu jako funkcje temperatury: modul sprq2ystoSci, wsp6fczynnik Poissona,

wsp6lczynniki rozszerzalnodci cieplnej i krzywe o'-€,

. warunki na powierzchniach kontaktu: odsuniqcie powierzchni styku, wsp6lczynniki sztywno6c

kontaktu, wsp6lczynnikitarcia w kontakcie (zale2ne od temperatury),

. obciE2enia zewnqtrzne w p6staci wstqpnego napiqcia 5rub, a nastqpnie szedciu skladnik6w

obciq2enia elektro-magnetycznego EM dla ka2dego podkroku obci42enia: liczba iteracji, wartoici

parametr6w zbie2no(ci dla sil.

. standardowa historia obciq2ei skladafa siq z nastqpuiEcych etap6w obciqienia:

- zdefiniowanie poszczeg6lnych slf obciq2enia Srub (przy u2yciu element6w naciqgowych) w celu

uzyskania wymaganego naprQ2enia wstqpnego w temperaturze pokojowej (RT),

- definicja procesu schladzania od RT do temperatury pracy 4K

- zastosowanie 85o/o,\QQ% i !2oo/o obciEief zewnqtrznych.

zbudowane w jqzyku APDL (Ansys Porometric Design Longuoge) procedury fazy postprocesorowej

um02liwialy przedstawienie wynik6w MES polqcze6 w znormalizowanej formie w spos6b czq5ciowo

parametryczny. Przetwarzanie wynik6w nastqpowalo za pomocq makropolece6, co pozwalaio:

. obliczai sify w Srubach i zapisywa6 je w formie tabelarycznei, a takze graficznie, aby ocenii

naprqzenia od zginania,

. oblicza6 sity dziaiaiqce na kliny (rys.7) i stworzy6 pliki graficzne przedstawiaiqce naprqzenie

zredukowane von Misesa w obrqbie klin6w polEczenia,

. tworzyi pliki graficzne przedstawiaiqce przemieszczenia iskiadowe naprqienia w cafym modelu

pojedynczych elementach (rys.8), ich wzglqdny ruch iodksztatcenie plastyczne,

. tworzy6 wykresy skladowych naprq2enia w obrqbie spoin klin6w i spoin strukturalnych (rys.9),

. tworzyi pliki graficzne pokazuiqce warunki kontaktu miqdzy klinami a jciankami gniazda, w tym

dylatacjq i przesuniqcia.

Rys.8. Rozkfad naprq2enia zredukowanego w komponentach

pofqczenia NPCL-21 pod obci42eniem operacyjnym
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Rys. 9. Szeit skladowvch stanu naprq2enia wzdlui Scie2ki prezentowanej spoiny klinowej w

polqczeniu P A-22 pod obciEieniem roboczym (MPa).

Ad (3) P6l-parametrvczne modele gruo oolaczef CSE (w celu zbadania wzaiemnvch interakcii) [A2]

Na koniec stworzono modele p6f-pa rametryczne (parametryzujqc wielkodci podobnie jak we

wcze<niejszych modelach) dla dw6ch grup polqczed poto2onych blisko siebie. Zostafy one nazwane

polEczeniami "double" i "triple", poniewai zawieraiq odpowiednio dwa i trzy sqsiednie polqczenia

(rys.10). W ka2dym przypadku obliczenia mogty by6 wykonane dla calego modelu lub dla jednego z

pofqczef skladowych niezale2nie.

Modelowanie niestabilnego plvniecia plastvczneeo lserrsflon effecf) [A4]

Na ostatnim etapie prac badawczych sprawdzono zachowania pofqczefi w warunkach niestabilnego

plastycznego plyniqcia materiafu z uwzglqdnieniem zjawiska nieciqglej plastycznoici w bardzo niskich

temperaturach (serrotion eft'ect). Sprawdzono czy mo2e to mied znaczqcy wptyw na noinoSi

materialu i zagrozlt( stabilnoici strukturalnej reaktora W7-X. Zesp6l, w kt6rym byfem gl6wnym

wykonawcq, opracowaf modele MES, kt6re umo2liwily analizq obciq2ei granicznych, biorqc pod

uwagq, w ostro2ny spos6b, osfabienie materiafu z powodu wspqmnianego wy2ej zjawiska.

Zbudowane zostafy sparametryzowane modele MES wszystkich element6w CSE i element6w

mocowaf miqdzy-cewkowych (lSE), uwzglqdniajqce szczeg6lowo geometriq spoin. Gqsioie siatki w

spoinach zosta'la okre5lona w wielu obliczeniach testowych. Szczeg6lnq uwagq zwr6cono r6wnie2 na

jako(6 siatki w sqsiedztwie spoin. W modelu MES uwzglqdniono odpowiednio czq56 obudowy cewki

1,1

Rys. 10. Modele p6f-pa rametryczne dla polqczed podw6jnych i potr6jnych
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wcelu unikni9cla skutk6w warunk6w brzegowych na stan naprq2enia w pobli2u spoiny miqdzy

blokami icewk4. Stale warunki brzegowe zostaly zastosowane na obciqtych krawqdziach cewki.

Modele zostaly przygotowane jako parametryczne. Utworzone procedury umo2liwiiy modyfikacjq

nastqpujqcych parametr6w: wta6ciwo6ci materialu, wsp6lczynnik6w efektywnodci spaw6w, obci42eri,

ustawienia parametr6w zbie2noici, wielkoici przyrostu obciq2enia.

Zaim plementowano cztery modele materiatowe. Dwa z nich opisywaly wtaiciwoici materialu

odpowiednio przy temperaturach 4K i 295 K, a dwa inne zjawisko nieciqgfej plastycznoici {rys. 11b).

Jako ostro2ny szacunek niestabilnego plyniqcia plastycznego uzgodniono, ie material bqdzie

wypelniat nastqpujEce reguly: (1) do 1% odksztalcenia plastyczneSo umocnienie plastyczne przeblega

zgodnie z charakterystykq okreslonq dla temperatury pracy 4K, (2) powy2ej L% odksztafcenia, w

wyniku efektu zqbkowania (serrotion et'fect), charakterystyka opada w d6l i podq2a zgodnie z krzywq

ustalona dla 295K.
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Rys. 11. Charakterystyka o-e: a) dla stali nierdzewnej 1.3960 przy 295 K, 77K i4K w teicie

wytrzymafoici na rozciqganie kontrolowanym przez deformacjq (baza danych material6w W7-X),

b) w rozpatrywanych modelach material6w (krzywe odksztalcefi plastyczno-naprq2eniowych)

Takie zachowanie materialowe zostato wprowadzone do bazy danych programu ANSYS@ za pomocq

dw6ch podejS6: (1) standardowa multiliniowa charakterystyka sprqiysto plastyczna z umocnieniem

kinematycznym (KINH), (2) za pomocE zdefiniowanej przez uiytkownika procedury modyfikacj

granicy plastyczno(ci. W przypadku tego ostatniego sposobu obciq2enie podzielono na wiele

podkrok6w. W ka2dym podkroku obliczano odksztaicenia plastyczne i stosowano je automatycznie w

nastqpnym podkroku jako sztuczne pole temperatury. Do oplsania wladciwoSci materiaiu w r62nych

temperaturach wykorzystano standardowy model biliniowego umocnienia kinematycznego (BKIN)

oba podejdcia do modelowania zjawiska nieciqglej plastyczno6ci w bardzo niskich temperaturach

zostaly wczedniej przetestowane i sprawdzone za pomocq prostego testu rozciEgania. Testy

wykazaty, ie oba podejScia do modelowania zjawiska niestabilnego pfyniqcia plastycznego dajq

zasadniczo takie same wyniki, ale model ze zmodyfikowanq granicq plastycznosci byf o96lnie bardziej

stabilny podczas obliczeri nieliniowych i mniej czasochfonny. Ten drugi spos6b zostaf u2yty do analizy

potqczef cewek.

Obliczenia zostafy wykonane dla wszystkich 14 typ6w mocowa6. Dla ka2dego z nich wybrano jedno

lub dwa przypadki obciqief z zakresu projektowego dla dziewiqciu stan6w plazmy. Uwzglqdniono

dwa wsp6fczynniki efektywnoici spaw6w dla ka2dego przypadku obciqzenia: l dla materialu spoiny o
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wartoiciach nominalnych i0,85 dla przypadku zmniejszenia efektywnoici. tEcznie przeanalizowano

ponad 160 przypadk6w modeli.

Modele byly stopniowo obciqzane a2 do zniszczenia statycznq kombinacjq sif i moment6w

uzyskanych z modelu globalnego reaktora. obliczenia zostaly przeprowadzone dla momentu utraty

zbie2noici iw wiqks206ci przypadk6w obciq2enie projektowe zostalo przekroczone, Osiqgniqto punkt

zniszczenia, a no5no66 polqczenia zostala oszacowana.

b) Wyniki prac nad reaktorami typu tokamak

Efektem wsp6fpracy z Max-Plank-lnstitute fiir Plasmaphysik (lPP) w Garching bylo wykonanie modeli

numerycznych MES panelu ochronnego pierwszej iciany reaktora ITER (rys.12) oraz element6w

struktury kriostatu istruktury osiony bio logicz nej toka ma ka DEMO (rys.5).

W wyniku tych prac badawczych powstaly i zostaly zweryfikowane numerycznie [A7] modele

struktury blo-ostony reaktora (rys.13). Na podstawie analiz numerycznych zbudowanych modeli

pa ra metrycznych, do dalszych prac wskazano rozwiqzanie z jednym centralnym przeswitenr

pozwalajqcym na obsiugq struktury wewnqtrznej reaktora (rys.13b).

Rvs. 12. Modele MES panelu ochronnego pierwszej iciany reaktora ITER

b)

Rys. 13. Modele parametryczne struktury nosnej bio-osfony reaktora : a) model wstqpny (1/16),

b) ostateczny model struktury bio-oslony [A7]

R6wnolegle prowadzone byly prace nad strukturq zbiornika pr62niowego, kt6ry osfaniad ma reaktor

DEMO [P41. Przeprowadzono analizy zgodnie z wymaganiami norm ASME Vlll dla konwencjonalnych

zbiornik6w ciinieniowych. Zbadano cztery przypadki obciqzeni6: ciSnienie zewnqtrzne, schlodzenie

kriostatu (200K) spowodowane wnikaniem cieklego helu, nadciSnienie wewnqtrzne 1,5 bar i

obciaienia seismiczne.
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Rozwa:ane byty 162ne rozwiqzania (rys.14) majqce na celu jak najwiqksze zmniejszenie masy

kriostatu, a przyjqta koncepcja mocowania opierala siq na podwieszeniu powloki w odpowiedniej

iloSci punkt6w do 2elbetowej struktury zewnqtrznej osfony biologicznej. w ostatecznej wersji

zbiornika p162niowego, cylindryczna czqdi zewnqtrzna kriostatu (o irednicy -40m) zostala

zaprojektowana jako skladaj4ca siq z pionowych wklqslych segment6w walcowych dostosowanych do

wymaganych przejSd dolnych port6w. Wybrano promief sqsiedniego malego segmentu walcowego

tak, aby zr6wnowa2yi silq obwodowq na pofqczeniu z du2ym segmentem walcowym izapewnii

przeniesienie tylko sil promieniowych na tarczq biologicznq (rys. 14d).

b) nl

Rys. 14. Ewolucja modelu parametrycznego 1/16 struktury kriostatu Ix1]

Liniowe i nieliniowe analizy termiczno-strukturalne badanych modeli parametrycznych pokazaly, 2e

segmenty walcowe wprowadzone w stre{ie zewnqtrznej powtoki cylindryczne.i kriostatu, pozwalajq

na zastosowanie stosunkowo cienkiego plaszcza (10mm) przy zapewnieniu wymaganej wytrzymatosci

powloki ze wzglqdu na cisnienie zewnqtrzne, jak i wymaganq elastyczno66 umozliwiajqcq skurcz

termiczny. stwierdzono jednak, ie przy zaproponowanej konstrukcji {rys 15) stosunkowo cienkie

powfoki kriostatu nie sq w stanle Wytrzymai iadnego znaczqcego wewnqtrzneSo nadci6nienia.

Wskazuje to na koniecznoSe zastosowania dodatkowe8o urzqdzenia, kt6re uwolni na zewnqtrz

nadmiar ciekfego helu podczas ewentualnych znacznych jego wyciek6w w stanie awaryjnym.

a) b)

Rvs. 15. Model pa rametryczny struktu ry kriostatu: a) widok calolci modelu, b) siatka element6w

d)

1"5
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4.3.3. Om6wienie wykorzystania uzyskanych wynik6w

a) Wykorzystanie wynik6w w budowie reaktora typu stellarator

Standardowe ip6l-parametryczne modele pofqczeri cewkowych CSE zostaty z powodzeniem uzyte do

rozwiqzywania praktycznych problem6w montazowych stellaratora W7-X zbudowanego w Greifswald

(Niemcy) przez lnstytut Fizyki Plazmowej im. Maxa Plancka (lPP).

Modele byly intensywnie wykorzystane do szczeg6fowych analiz wplywu r62nych typ6w

niewsp6losiowosci, wsp6lczynnik6w tarcia, odchyleri zespof6w i skurczu spawalniczego na otworze

kolnierza i integralno6ci spoiny najbardziej krytycznych polEczef cSE [A2]

Modele parametryczne poszczeg6lnych polqcze6 zostaty r6wniei wykorzystane do oceny mo2liwoic

skr6cenia 6rub i tulei w celu unikniqcia konflikt6w z sqsiednimi komponentami oraz zmian liczby i

diugo(ci klin6w. Wyniki potwierdzily, 2e proponowane modyfikacje nie zmienily w szczeg6lno5c

zachowania polqczenia. Otrzymane wyniki pozwolily wskazai te pof4czenia, kt6re wymagajq

dodatkowej ob16bki powierzchni.

Opracowane modele numeryczne pofqczed zostaly dostosowane w IPP Greifswald do analiz

cyklicznych w celu oceny progi"esywnych ruch6w wzglqdnych komponent6w i postqpujEcego

odksztalcania plastycznego.

Potr6jny model zostaf wykorzystany do przeanalizowania prawdziwego przypadku, gdy w jednym z

polEczef CSE bra kowafo klina.

Prowadzone prace badawcze zespolu Politechniki Warszawskiej, w kt6rym byfem gt6wnym

wykonawcq, pomogly na skuteczny monta2 stellaratora. Badania te byty czq6ciq rozleglej kampani'

sfu2Ecej weryfikac.ji przyjetych za'lo2ef konstrukcyjnych [A5] co doprowadzilo do zakoficzenia

zasadniczej budowy reaktora W7-X w 2074 r. Po ukoticzeniu gt6wnej fazy budowy reaktora

Wendelstein 7-X ipomy6lnym uruchomleniu urzqdzenia, pierwsza operacja plazmowa miala miejsce

pod koniec 2015 roku [A6].

Po przyznaniu pozwolenia na dzialanie urzqdzenia pierwsza operacja plazmowa rozpoczqla siq w

grudniu 2015 r. ltrwala do marca 2016 r., w sumie przez 10 tygodni eksploatacji plazmowej. Podczas

gdy cewki magnetyczne iich konstrukcja noSna wewnqtrz kriostatu byly utrzymywane w

temperaturach kriogenicznych przez caly czas trwania kampanii {<100 K, podczas gdy w polu

magnetycznym temperatura robocza cewek W7-X wynosita - 4 K), pole magnetyczne zwiqkszafo siq i

opadalo w ka2dym dniu pracy plazmy [46].

b) Wykorzystanie wynik6w w pracach nad reaktorami typu tokamak

Przeprowadzone w latach 2014-2018 prace projektowo-badawcze nad strukturq reaktora DEMO, w

kt6rych brafem udzial jako gf6wny wykonawca, pozwolily na ustalenie najbardziej korzystnej

koncepcji struktury pokrywy g6rnej osfony biologicznej, kt6ra zostala uformowana w spos6b

zapewniajqcy latwiejszy dostqp do wnqtrza reaktora [A7].

Kontynuowane w kolejnych latach prace pozwolily tet na uzyskanie lekkiego rozwiqzania zbiornika

p162niowego (kriostatu) reaktora. Reaktor DEMO, kt6ry w zalo2eniu wewnqtrznej struktury

wzorowany byt na budowanym w Cadarache (Francja) reaktorze ITER, otrzymal zupefnie nowq

koncepcvjnie strukturq kriostatu, podwieszonego w wielu punktach do zewnqtrznej struktury

2elbetowej oslony biologicznej [*1].
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4.3.4. Podsumowanie wkfadu w rozw6j dyscypliny

Cel prac badawczych prowadzonych w ramach programu W7-X zostat osiqgniqty. Prowadzone przeze

mnie prace nau kowo-badawcze zwiqzane z realizacj4 programu W7-X pozwolity na wnikliwe zbadanie

charakteru pracy polqczef mocujqcych cewki do centralnego piericienia noinego CSE. Analizy

um02liwily identyfikacjq najbardziej krytycznych polqczef i przyjqcie ostatecznych rozwiqzaf

konstrukcyjnych.

Wybrane, najciekawsze elementy prowadzonych analiz zostaty opublikowane w czasopismie Fusion

Engineering and Design lAL, A2, A4l, a takze Nuclear Fusion [A5, 46]. Dotyczyly one gl6wnie

wytrzymalo<ci polEczef struktury noinej stellaratora i nieliniowosci pracy konstrukcji pod wplywem

ekstremalnych obciq2ef eksploatacyjnych, parametrycznych modeli metody element6w skoiczonych

tworzonych do cel6w projektowania nowych rozwiqzaf konstrukcyjnych, a tak2e szacowania

sprqiysto-plastycznych obciqieri granicznych z uwzglqdnieniem zjawiska nieciqglej plastycznoici w

bardzo niskich temperaturach (serrqtion effect).

Przeprowadzone badania numeryczne wykazafy, 2e po.ziom naprq2enia w kluczowych elementach

uktadu noSnego cewek jest generalnie wysoki, ale utrzymuje siq w akceptowalnym zakresie.

Niekt6re spoiny konstrukcyjne okazafy siq krytycznymi czq(ciami polqczeri iw niekt6rych

polqczeniach zostaly zmodyfikowane w celu zwiqkszenia wsp6lczynnika bezpieczefstwa.

Przeprowadzone analizy pokazaly silnq nieliniowoS6 w reakcji na kolejno66 wprowadzanych obciq2eri.

Ta nieliniowo6c ma pewne wa2ne konsekwencje, a jednq z nich jest zale2noii stanu naprq2enia od

historii obciqzenia. Zmiany w trybie dzialania ukfadu magnetycznego urzqdzenia W7-X powodujq

redystrybucjq stanu naprQienia.

Potwierdzono, 2e p6lautomatyczne modele parametryczne MES krwycznych polqczef sq

przydatnymi iskutecznymi narzqdziami do badania wplywu tolerancji wykonania oraz do iledzenia

skomplikowanych proces6w wytwarzania i monta2u w warunkach niezgodno6ci po konkretnych

modyfikacjach. Zaletq bylo znaczne skr6cenie czasu potrzebnego na podjqcie decyzji dotyczqcej

zatwierdzania lub odrzucania odchy'lek podczas montaiu reaktora.

Zastosowanie modeli parametrycznych pozwolifo wyciqgnqC nastqpujqce wnioski:

- Niekt6re parametry majq niewielki wplyw na ostateczne wyniki i mogq siq zmieniad w szerokim

zakresle.

- Chlodzenie urzqdzenia od temperatury otoczenia do temperatury pracy w 4K ma znaczqcy wpiyw na

naprezenia ze wzglqdu na 162ne wsp6lczynniki rozszerzalnoici cieplnej element6w konstrukcyjnych i

zale2noSf granicy plastycznogci materiaf6w od temperatury.

- Najbardziej wytq20nymi obszarami w pofqczeniach CSE sE polaczenia irub z wysiqgnikami cewki.

Opracowano iwdro2ono specjalnq konserwatywnq procedurq analizy, uwzglqdniajEcE degradacjq

materialu konstrukcyjnego w temperaturze 4K w postaci efektu zqbkowania (serrotion effect),

pozwalajqcq oszacowai lokalne uplastycznienie w elementach noSnych [A4]. Opracowane modele

MES umoiliwily analizq obciq2eri granicznych dla dw6ch r62nych wsp6lczynnik6w efektywno5ci

spoiny izastosowanych dw6ch 162nych sposob6w podej6cia do tego zagadnienia.

obciEzenia graniczne zostaly oszacowane na podstawie wstqpnie zdefiniowanych kryteri6w, w tym

maksymalnego odksztalcenia plastycznego, wzglqdnej sztywnoSci/elastycznosci pofqczenia i ilo6ci

uplastycznionego materiafu spawanego.
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Zachowanie modeli materialu okazato siq silnie nieliniowe. Odpowiedi analizowanych struktur, w

tym efekt zqbkowania lserrdtion effect), jest bardzo zlo|ona, ale mechanizm awarii okazal siq

zrozumialy i mo2liwy do przewidzenia. Oba podej(cia do modelowania zjawiska nieciqgte

plastycznoici w bardzo niskich temperaturach dajq bardzo podobne wyniki, ale opracowana technika

ze sztucznymi polami temperaturowymi daje lepszq zbie2no6i i mo2e byd zalecana do takich

zastosowa6.

Te ustalenia potwierdzajE skutecznoi6 opracowanej metody oceny bezpiecze6stwa konstrukcyjnych

element6w mocowania w temperaturach kriogenicznych.

Za swoje najwa2niejsze osiqgniqcie uwa2am:

. Wypracowanie metody budowania oryginalnych i efektywnych, parametrycznych modeli

MES potqcze6 mocujqcych czq6ci struktury reaktor6w termojEdrowych, pracujqcych w

temperaturach kriogenicznych,

. opracowanie autorskich algorytm6w do pakietu komercyjnego MEs rozszerzaiEcych jego

moZliwoici (np. makro definiujqce historie obciqieh i techniki rozwiqzdh, serrotion eft'ect),

. Wypracowanie skutecznych algorytm6w prowadzenia analiz numerycanych dla nieliniowych

zagadnieri plastycznych, wystqpujqcych w warunkach niskich temperatur,

. oryginalny wklad, zweryfikowany praktycznie i potwierdzony przez publikacje, w prace

projektowe i konstrukcyjne prowadzqce do uruchomienia reaktora Wendelstein 7X

najwiqkszego obecnie, ukoriczonego reaktora fuzyjnego opadego na technologii stellaratora.

Wykaz projekt6w badawczych zwiazanych z tematyk? gl6wnego osiqgniqcia naukowego

habilitanta (pozycje cytowane w tekscie autoreferatu)

Kontrakt Asocjacyjny N' FU06-CT-2004-00081 (podpisywane jako kontrakty dwustronne

pomiqdzy KomisjE Europejskq a polskim przedstawicielem - lnstytutem Fizyki Plazmy i

Mikrosyntezy Laserowej) - rok 2004, al6wnv wvkonawca.

Szacowany udziaf:25% w zodaniach reolizowonych przez PolitechnikQ Worszowskq.

Kontrakt Asocjacyjny N' FU06-CT-2006-00430 (podpisywane jako kontrakty dwustronne

pomiqdzy Komisjq Europejskq a polskim przedstawicielem - Instytutem Fizyki Plazmy i

Mikrosyntezy Laserowej) - lata 2005-2007, gf6wnv wvkonawca.

Szacowany udziaf: 30% w zodoniach realizowanych przez Politechnikg Warszowskq.

Kontrakt Asocjacyjny N' FU07-CT-2007-00061" (podpisywane jako kontrakty dwustronne

pomiqdzy KomisjE Europejskq a polskim przedstawicielem - Instytutem Fizyki Plazmy i

Mikrosyntezy Laserowej) - lata 2008-2013, qf6wnv wvkonawca.

Szacowany udziaf: 30% w zadaniach redlizowqnych przez Politechnikg Warszowskq.

Grant EURofusion: COFUND (European Joint Programme), Action acronym: EURofusion,

Action full title: "lmplementation of activities described in the Roadmap to Fusion during

Horizon 2020 through a Joint programme of the members of the EURofusion consortium",

Grant agreement no: 633053 - lata 2013-2020, al6wnv wvkonawca.

Szacowany udziali 30% w zodonidch reolizowanych przel Politechnike Worszawskq.
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Artykuly zgloszone lub oczekul4ce na publikacjq

[+1] Ciupi6ski t., Krzesi6ski G., Marek P., Zagrajek T., Bachmann C.,2OL9: Design ond verification ofo

non-self-supported cryostot for the DEMo tokomok, zgloszony na 14th International Symposium

on Fusion Nuclear Technology, M6j szacowony udziol:25%.

5. Om6wienie pozostalych osiEgniq6 naukowo-badawczych

Przed uzvskaniem stopnia doktora nauk technlcznvch i przez kilka lat po obronie

zajmowalem siq zagadnieniami numerycznego badania naprq2erl wlasnych w zagadnieniach

s p rq2ysto-p lastycz nego kontaktu. Wyniki publikowane w aftyku'lach dotyczEcych tego tematu [81,

B2, P3, B4l uzyskatem u2ywajqc wtasnych autorskich program6w metody element6w skofczonych, w

kt6rych u2ywalem napisanych przez siebie (w jqzyku Fortran) procedur rozwiqzujqcych

dwuwymiarowe problemy kontaktu z tarciem, plastycznodci i pqkania.

W latach f994-7996 zajmowalem siq modelowaniem zagadnief pqkania w ramach prac

prowadzonych dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie [85].

Po uzvskanlu stopnia doktora

W swojej pracy na ukowo-badawczej w latach 1996-2000, wykonywatem wiele prac iekspertyz dla

szwajcarskiej firmy Alusuisse-Lonza Holding AG zajmujqcej siq produkcjq i przetwarzaniem

aluminium. Prace te dotyczyly modelowania MES nieustalonych zagadnief term iczno-stru ktu ra Inych

zwiqzanych z procesami technologicznymi matryc do wyciskania profili aluminiowych, symulacji

proces6w wtrysku aluminium i optymalizacji proces6w chtodzenia element6w wytwarzanych z

aluminium w procesach tech no logicznyc h. Miqdzy innymi budowalem modele symulacyjne form

wtryskowych dla element6w karoserii i zawieszenia samochodu dla Audi A8. Prace te, ze wzglqdu na

warunek tajno6ci, nie podlegaly publikacjom.

W latach 1997 -2005 zajmowafem siq budowq modeli elektro-termicznych MES iobliczeniami

niestacjonarnymi wanien elektrolitycznych, slu2qcych do produkcji aluminium. Prace te

wykonywafem dla Alusuisse-Lonzo Holding AG (1996-1998), a nastqpnie dla Algroup (1998-2000) i w

kofcu dla kanadyjskiej firmy ALCAN (2000-2005). Obliczenia miaiy wyjqtkowo nowatorski charakter i

slu2yly do optymalizacji proces6w elektrolitycznego wytopu aluminium w fabrykach na Syberii, na

lslandii i w Nowej Zelandii. Prace te, ze wzglqdu na warunek tajno5ci, nie podlegafy publikacjom.

W latach 2004-2010 zajmowalem siq w ramach wlasnych prac badawczych zagadnienlami naprq2en

wfasnych ipqkania [86, B7].

W latach 2013-2014 uczestniczylem w badaniach nad uchem wewnqtrznym czlowieka. Zbudowatem

model numeryczny MEs o uproszczonej geometrii, kt6ry pozwolif na badanie numeryczne protezek

ucha wewnqtrznego IB8, 89].

w latach 2015-2018 bralem udzial w pracach w ramach grantu [PP1] gdzie prowadzilem obliczenia

pomocnicze MEs modeli metody bezposredniej stymulacji struktur ucha wewnqtrznego na drodze

przewodnictwa kostnego.

W latach 2014-20L5 prowadzilem prace badawcze w ramach grantu turbinowego [PP2], czego

efektem bylo opublikowanie artykufu [810].
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Wykaz wybranych publikacji ujqtych w rozdziale 5

[81] Bijak-Zochowski M., Marek P., Tracz M., 1994, On methods of reduction ond eliminotion of
stress singularities in some elostic contqct problems, International Journal of Mechanica

Sciences, Vol.36, No.4, pp.279-295, lista A. M6j udziol procentowy szocuje nd 35%.

[82] Bijak-Zochowski M., lvlarek P., !996, Development of plostic zones and residuol stress in

elosto-plostic contoct problems with stress singuldrities in eldstic ronge, International Journal

of Mechanical Science, Vol.38, No.2, pp.175-190, ISSN: 0020-7403, lFrssr=O.509, Pvrisw=35

pkt, lista A. M6j udzial procentowy szocujQ no 50%.

[83] Bijak- Zochowski M., Marek P., L997, Residuol Stress in Some Elosto-plastic Problems of

Rolling Contdct with Friction,Int. J. Mech. Sci. Vol 39, No 1, pp. 15-32, lFrgsz=O.509, Prurruisw=35

pkt, lista A. M6j udziol procentowy szacuje nd 50%.

[84] Bijak- Zochowski M., Marek P., Tracz M.,2OO4, On Residual Stresses Distribution Due to

Elosto-Pldstic Rolling Contdct, The Archive of Mechanical Engineering Vol. Ll, 4/2004, pp. 5-

26, lista B. M6j udzial procentot4ry szocujq na 50%.

tB5l Krzesiriski G., Marek P., Zagrajek f., 2005, Andlizd pqkniq( w zlo2onych problemoch

technicznych z zostosowoniem metody submodelingu, Przeglqd Mechaniczny Nr 3, pp.44-47.

lista B. M6j udziot procentowy szocuje nd 60%.

I86l Czarnocki P., Krzesi6ski G., Marek P., Zagrajek T., 2008, Hypothetical Fracture at Fibber-

Matrix Interface in Cu-sic composite Due to Thermal Stresses, The Archive of Mechanica

Engineering, Vol.LV, pp.57-66, lista B. M6j udziqt procentowy szdcuje na 20%.

[87] Glowacki D., Krzesiiski G., Marek P., Zagrajek T., 2010, Modelowanie metodq element6w

Skofczonych metody penetratora do badaf naprq2ef wtasnych, G6rnictwo odkrywkowe

3/2O1O, pp.298-303, lista B. M6j udzial procentowy szdcujQ nd 1.0%.

[88] Kwacz M., Marek P., Borkowski P,, Mr6wka M., 2013, A three-dimensiondl finite element

model of round window membrone vibrotion before ond ofter stopedotomy surgery,

Biomechanics and Modeling in Mechanobiology, Vol. !2, No 6, Pages 1243-1261-, ISSN: l-617-

7959,lFzojg=3.26L, Pvr.risw=3s pkt, lista A. M6j udziot procentowy szdcujq nq 10%.

[89] Kwacz M., Marek P., Borkowski P., Gambin W., 20L4, Effect of different stopes prostheses on

the possive vibrotion of the bosilor membrone, Hearing Research , vol. 310, ss. 13-26,

DOI:10.1016/j.hea res.2014.01-.004, ISSN: 0378-5955 , lF4ro=2.959, Prvu'risw=35 pkt, lista A.

M6j udziot procentowy szacujq no 5%.

[81-01 Pawlicki Jakub, Marek Piotr, Zwoli6ski Janlslaw,2016, Finite Element Modeling of material

fatigue and cracking problems for steam power system HP devices exposed to thermal -
shocks, w: Archive of Mechanical Engineering, vol. LXlll (63), nr 3, ss. 413-434.

DOI:10.1515/mece nc-20I6-o024,lista B. M6j udziol procentowy szdcujQ no 33%,
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[PP1] Opracowanie innowacyjnej metody bezpoiredniej stymulacji struktur ucha wewnqtrznego na

drodze przewodnictwa kostnego. Kierownik w PW: Borkowski Pawef, pbork@meil. pw.edu.pl,

data rozpoczqcia 01-04-2015, planowana data zakodczenia 31-03-2018, 513/00410/LL32 -

lata 2015-2018 (w realizacji), sl6wnv wvkonawca.

[PP2] Grant NcBiR, 2013-2015, Monitoring of operoting weor dnd optimizotion of stedm turbine

rotors repoir process, Po1G.01.03.01-14-07 4/72, (J. Pawlicki - proj. manager), wvkonawca.


