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• Omówienie celu naukowego w/w prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 

ewentualnego wykorzystania 

 

WPROWADZENIE 

W Katedrze Ekstrakcji i Recyrkulacji Metali kierowanej przez Prof. dr hab. inż. Jerzego Siwkę od 

kilkunastu lat prowadzone są intensywne badania dotyczące fizycznego i matematycznego 

modelowania procesów wysokotemperaturowych obejmujących swoim zakresem wytapianie, 

rafinację i odlewanie stopów na bazie żelaza. W ramach wykonywanych badań naukowych  

w Zakładzie Modelowania i Komputerowej Symulacji Procesów Wysokotemperaturowych będącym 

integralną częścią Katedry i kierowanym przez Prof. dr hab. inż. Jana Jowsę rozwijane są modele 

numeryczne, a także fizyczne umożliwiające skuteczne symulowanie zjawisk towarzyszących 

procesom stalowniczym. Zainicjowany przez Prof. dr hab. inż. Jana Jowsę obszar tematyczny  

i metodologia stanowiły punkt wyjścia do realizacji przeze mnie badań naukowych dotyczących 

głównie optymalizacji procesu ciągłego odlewania stali. W trakcie wytapiania, obróbki poza-piecowej 

i odlewania ciągłego stali dąży się do uzyskania materiału jednorodnego pod względem chemicznym  

i cieplnym jak i wolnego od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń np. wtrąceń niemetalicznych (WN). 

Permanentny rozwój technologii i techniki umożliwia poszukiwanie nowych standardów i produkcję 

bardziej czystszych gatunków stali z mikrododatkami stopowymi. Z powodu systematycznie 

wyczerpujących się złóż rudy żelaza, coraz powszechniej do produkcji stali, stosuje się elektryczny 

proces łukowy bazujący na złomie, będący głównym nośnikiem zanieczyszczeń, mogących 

przeniknąć do struktury materiału stalowego. Dlatego uzasadnione wydaje się rozwijanie  

i doskonalenie procesów obróbki poza-piecowej i odlewania ciągłego ciekłej stali. Obecnie ciekłą stal 

przygotowuje się do ciągłego odlewania na stanowisku pieca kadziowego. Ponieważ piece kadziowe 

są wyposażone w kształtki gazo-przepuszczalne umożliwiające przedmuchiwanie ciekłej stali celem 

jej wymieszania ze składnikami stopowymi i uzyskanie 95% minimalnego wymaganego poziomu 

homogenizacji chemicznej. W trakcie przedmuchiwania kąpieli stalowej intensyfikuje się również 

wypływanie WN do fazy żużlowej.  Jednakże kadzie pośrednie również mogą być postrzegane jako 

skuteczne urządzenia wspomagające procesy rafinacji lub wzbogacania składu chemicznego ciekłej 

stali. Wynika to głównie z faktu, że ciekła stal przebywa w kadzi pośredniej przez określony czas (15-

30 minut w zależności od pojemności kadzi) podczas którego można stymulować i intensyfikować 

opisane wyżej procesy. W przypadku kadzi pośredniej proces mieszania się stali jest wywoływany 

przez strumień zasilający wpływający do kadzi pośredniej. Proces mieszania się i rafinacji ciekłej stali 

w kadzi pośredniej można intensyfikować przez zamontowanie w przestrzeni roboczej kadzi urządzeń 

sterujących przepływem. W przypadku kadzi pośrednich możliwe i racjonalne wydaje się 

korygowanie składu chemicznego stali lub podawanie niskotopliwych mikrostopów i modyfikatorów 

wtrąceń niemetalicznych. Podstawą do wykonania przedstawionego cyklu badań były wyniki prac 
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kandydata do awansu naukowego prowadzone w trakcie realizacji pracy doktorskiej. Na podstawie 

tych prac wykazano, że na ruch ciekłej stali, zarówno w kadzi jedno- jak i wielootworowej, oddziałują 

siły związane z konwekcją cieplną powodujące dodatkową modyfikację struktury przepływu stali.[1,2,3] 

Fakt ten potwierdziła wartość liczby Bu > 5. Liczba wyporu Bu charakteryzuje wpływ sił naturalnej 

konwekcji na strukturę przepływu stali w kadzi pośredniej. Liczbę Bu opisuje zależność: 
22 /Re/ śruTLgGrBu ∆== β                                                                                                            (1) 

gdzie: g – przyspieszenie ziemskie, β - współczynnik rozszerzalności cieplnej stali, ∆T – różnica 

pomiędzy temperaturą stali wpływającej do kadzi a temperaturą stali na wylewie kadzi pośredniej,   

L – wysokość słupa ciekłej stali w kadzi pośredniej, uśr – średnia prędkość stali w kadzi pośredniej.  

W kadziach pośrednich z podstrumieniwymi regulatorami turbulencji wiąże się to  

z wyhamowaniem prędkości stali na skutek jej kontaktu z regulatorem w strefie zalewania. Mniejsze 

prędkości stali i spadki temperatur w rejonach kadzi oddalonych od strefy zalewania sprzyjają bowiem 

naturalnej konwekcji. Brak urządzenia typu podstrumieniowy regulator turbulencji (PRT) lub 

zastosowanie kurtyn gazo-przepuszczalnych w kadzi pośredniej powoduje, że strumień stali płynie 

zbyt szybko, aby siły naturalnej konwekcji związane z gradientami temperatury mogły wpływać na 

modyfikację kierunku ruchu metalu. W związku z tym, prognozowanie procesów związanych  

z ciągłym odlewaniem stali powinno być wykonywane dla warunków nieizotermicznych, szczególnie 

jeśli przedmiotem pracy jest wskazanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych lub technologicznych dla 

konkretnego obiektu pracującego w warunkach przemysłowych. Jednocześnie wykazano, że na 

warunki mieszania się ciekłej stali i jej zachowanie w przestrzeni roboczej kadzi zdecydowanie 

wpływają urządzenia sterujące przepływem, ich kształt i rozmieszczenie względem strefy zalewania  

i otworów wylewowych.[4,5,6,7,8,9] Prowadzone we wczesnym etapie działalności naukowej badania, 

wykazały, że kadzie pośrednie posiadają cechy reaktorów umożliwiających skuteczne usuwanie 

                                                 
1 Cwudziński A., Jowsa J.: Numerical analysis of steel flow in the six strand tundish with subflux controller of 
turbulence, Archives of Metallurgy and Materials 2008, 53, nr 3, s. 749-761 
2 Cwudziński A.: Przepływ stali w jednootworowej kadzi pośredniej – symulacja numeryczna w warunkach 
izotermicznych i nieizotermicznych, II Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, Kraków 2007, s. 19-24 
3 Cwudziński A.: Wpływ urządzeń sterujących przepływem ciekłej stali w kadzi pośredniej na konwekcję 
naturalną, Hutnik – Wiadomości Hutnicze 2010, nr 5, s. 204-207 
4 Cwudziński A., Jowsa J.: Wpływ modyfikacji geometrii wewnętrznej podstrumieniowego regulatora 
turbulencji na przepływ stali w sześciootworowej kadzi pośredniej – symulacja numeryczna, Computer Methods 
in Materials Science 2006, nr 2, 123-128 
5 Cwudziński A., Jowsa J.: Charakterystyki RTD przepływu stali w kadzi pośredniej z podstrumieniowym 
regulatorem turbulencji i systemem iniekcji argonu, Hutnik – Wiadomości Hutnicze 2006, nr 12, s. 538-541 
6 Cwudziński A.: Symulacja numeryczna mieszania się stali w kadzi pośredniej urządzenia do ciągłego 
odlewania, Hutnik – Wiadomości Hutnicze 2009, nr 5, s. 314-318 
7 Cwudziński A.:  Numerical simulation of steel flow through the one-strand slab tundish with steel flow control 
devices, Canadian Metallurgical Quarterly, 2010, 49, 1, s. 63-72 
8 Cwudziński A.: Numerical Simulation of Liquid Steel Flow in Wedge-type One-strand Slab Tundish with  
a Subflux Turbulence Controller and an Argon Injection System, Steel Res. Int., 2010, 81, nr 2, s. 123-131 
9 Cwudziński A.: Numerical simulation of liquid steel flow and behaviour of non-metallic inclusions in one-
strand slab tundish with subflux turbulence controller and gas permeable barrier, Ironmaking and Steelmaking, 
2010, 37, 3, s. 169-180 
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wtrąceń niemetalicznych (WN) w trakcie procesu ciągłego odlewania stali.[10,11,12,13]  W niniejszym 

cyklu monotematycznych autorskich prac, stanowiących podstawę osiągnięcia naukowego 

przedstawiono wyniki badań dotyczące zachowania się ciekłej stali i faz w niej rozproszonych takich 

jak WN i dodatek stopowy, podczas jej przepływu  przez kadź pośrednią stosowaną w jedno-żyłowym 

urządzeniu do ciągłego odlewania wlewków płaskich. 

OMÓWIENIE CYKLU JEDNOTEMATYCZNYCH AUTORSKICH PUBLIK ACJI 

BADANY OBIEKT 

Intensyfikowanie procesów rafinacji ciekłej stali musi mieć racjonalne uzasadnienie  

w ponoszonych na ten cel kosztach. Dlatego wykonanie prototypowych rozwiązań konstrukcyjnych 

lub aplikowanie nowych technologii i ich zastosowanie w rzeczywistych warunkach przemysłowych 

powinno być poprzedzone badaniami symulacyjnymi wykonanymi dla konkretnego obiektu 

przemysłowego przy zachowaniu głównych parametrów technologicznych prowadzonego procesu. 

Badanym obiektem była jedno-wylewowa kadź pośrednia przeznaczona do odlewania wlewków 

płaskich. Kadź pośrednia posiada kształt klina, a jej pojemność nominalna wynosi 30 Mg (rys.1). 

Kadź wyposażona jest w niską przegrodę zamontowaną przed strefą zatyczkowego systemu regulacji 

dopływu stali do krystalizatora. Wykonane symulacje numeryczne odnoszące się do nowych 

rozwiązań konstrukcyjnych lub technologii podawania dodatków stopowych do ciekłej stali w trackie 

COS dotyczyły sekwencji odlewniczej podczas, której odlewano wlewki płaskie o wymiarach 

1500×225 mm z prędkością odlewania 0,9 m/min. 

 
Rys. 1. Przemysłowa kadź pośrednia typu klinowego 

 

                                                 
10 Cwudziński A.: Modelowanie numeryczne wypływania wtrąceń niemetalicznych w kadzi pośredniej COS, 
Materiały Konferencyjne VI Międzynarodowej Studenckiej Sesji Naukowej, Materiały i Technologie XXI 
Wieku, Katowice 2004, s. 181-185 
11 Cwudziński A., Jowsa J.: Removal of Non-Metallic Inclusions from Liquid Steel in the Tundish with and 
without Under Flux Controller of Turbulence, 22 Celostatni Konference se Zahranicni Ucasti, Teorie a Praxe 
Vyroby a Zpracovani Oceli, Roznov pod Radhostem 2006, s. 91-96 
12 Cwudziński A., Jowsa J., Zelik W., Załocha D.: System iniekcji argonu w kadzi pośredniej  
i numeryczna symulacja przepływu stali oraz flotacji wtrąceń niemetalicznych, Hutnik – Wiadomości Hutnicze 
2007, nr 10, s. 509-514 
13 Cwudziński A., Jowsa J.: Numerical simulation steel flow and behaviour of non-metallic inclusions in the 
tundish with three outlets, XVIII International Scientific Conference, Iron and Steelmaking, Malenovice – 
Frydlant nad Ostravici 2008, Vol. II, s. 160-163 
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WALIDACJA MODELU NUMERYCZNEGO  

Do wirtualnego opisu przepływu ciekłej stali zastosowano program komputerowy Ansys-

Fluent, w tym zaawansowane modele turbulencji k-ε i Realizable k-ε oraz modele opisujące fazy 

rozproszone w ciekłej stali Species, DPM i Population balance.  

Do walidacji modelu numerycznego i weryfikacji wyników uzyskanych podczas symulacji 

komputerowych  w warunkach hydrodynamicznych występujących  w analizowanej kadzi pośredniej 

użyto fizycznego modelu kadzi pośredniej. Zaprojektowany przez Kandydata i uruchomiony  

w Katedrze Ekstrakcji i Recyrkulacji Metali, fizyczny model kadzi pośredniej umożliwia pomiary 

zmiany stężenia znacznika i rejestrację wizualizacji ruchu medium płynnego uzyskiwaną poprzez 

zmianę jego zabarwienia. Model kadzi pośredniej wykonano w skali 2:5. Pojemność nominalna 

modelu kadzi pośredniej wynosi 220 litrów. Zgodnie z kryteriami podobieństwa medium 

symulującym ciekłą stal była woda, która w temperaturze 20°C posiada taką samą lepkość 

kinematyczną jak ciekła stal. Badania na modelu wodnym wykonano spełniając kryterium Frouda, 

które zapewniało  utrzymanie podobieństwa pomiędzy siłami bezwładności i grawitacji, 

występującymi w modelu fizycznym i w rzeczywistym agregacie metalurgicznym.  

W ramach realizowanego projektu fizyczny model kadzi pośredniej doposażono dodatkowo w system 

rejestracji i analizy wektorowego pola przepływu 2DPIV firmy Lavision. Na rysunku 2a 

przedstawiono model fizyczny kadzi pośredniej. System 2DPIV stanowi kamera i dwu-wnękowy laser 

o energii impulsu 200 mJ i długości fali 532 nm z układem optycznym noża świetlnego o kącie 

rozchodzenia się wiązki światła od 15° do 30°. Do analizy wektorowego pola przepływu zastosowano 

program komputerowy DaVis 8.0 z modułem 2DPIV. System pomiarowy 2DPIV umożliwił 

porównanie wektorowych pól prędkości uzyskanych w trakcie symulacji komputerowych  

i eksperymentów laboratoryjnych (rys.2c i 2d).20  

Na podstawie wykonanych obliczeń komputerowych i eksperymentów laboratoryjnych 

opracowano pola przepływu ciekłej stali w przestrzeni roboczej kadzi pośredniej. Do analizy strumieni 

przepływu w warunkach hydrodynamicznych występujących w modelu fizycznym zastosowano 

znacznik w postaci związku chemicznego KMnO4.
14 

W celu poprawnego opisu turbulentnego przepływu ciekłej stali przez kadź pośrednią 

najbardziej zbliżonego do realnych warunków przemysłowych, wykonano symulacje numeryczne 

przepływu stali z zastosowaniem trzech modeli turbulencji: k-ε, Realizable k-ε  

i RNG k-ε. Dla każdego modelu turbulencji wykonano osobne symulacje komputerowe przepływu 

ciekłej stali w trzech wariantach zabudowy kadzi pośredniej tj. kadzi pośredniej  

                                                 
14 Cwudziński A.: Symulacja fizyczna i numeryczna przepływu ciekłej stali  w kadzi pośredniej, Hutnik – 
Wiadomości Hutnicze 2013, nr 11, s. 728-731 
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z niską przegrodą, wysoką przegrodą i regulatorem turbulencji.  Do walidacji proponowanych modeli 

turbulencji zastosowano model fizyczny kadzi pośredniej.15 

Dla analizy zmiany stężenia znacznika w przepływającym medium przez kadź pośrednią zastosowano 

wodę i odczynnik chemiczny w postaci chlorku sodu. Informacje o zmianie stężenie zasolenia wody  

w funkcji czasu były danymi wyjściowymi do opisu warunków hydrodynamicznych, występujących  

w badanym obiekcie (rys.2b). Do pomiaru zmiany stężenie zasolenia wody zastosowano Multimiernik 

M4 firmy Crison i tytanowe celki konduktometryczne, umożliwiające pomiar w medium w ciągłym 

ruchu. We współpracy z producentem wyrobów ogniotrwałych firmą Vesuvius i Stalownią ISD Huty 

Częstochowa wykonano pilotażowe badania przemysłowe. Następnie w laboratoriach Katedry 

Ekstrakcji i Recyrkulacji Metali przeprowadzono symulacje numeryczne i fizyczne celem oceny 

wpływu proponowanych urządzeń sterujących przepływem na proces mieszania się stali w objętości 

roboczej kadzi, będące podstawą walidacji modelu numerycznego.16 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

Rys.2. Laboratoryjna walidacja modelu numerycznego: a) model fizyczny kadzi pośredniej, b) zachowanie się 

dodatku stopowego na wylewie kadzi pośredniej, c) wektorowe pole prędkości  - symulacja numeryczna, d) 

wektorowe pole prędkości  - pomiar PIV, 

 

Do eksperymentu przemysłowego wytypowano 16 sekwencji odlewniczych, podczas których 

odlewano wlewki płaskie. Wybrane sekwencje odlewnicze zapewniły możliwość analizy procesu 

zachowania się ciekłej stali i faz w niej rozproszonych tj. dodatku stopowego i wtrąceń 

niemetalicznych w ciekłej stali w różnych warunkach procesowych. Celem uzyskania 

ustabilizowanych warunków przepływowych w objętości roboczej przemysłowej kadzi pośredniej, 

                                                 
15 Cwudziński A.:  Numerical and physical prediction of hydrodynamic conditions in one strand slab tundish, 
Metallurgical Research & Technology, 2014, 111, nr 1, s. 45 - 55 
16 Cwudziński A.: Numerical, Physical, and Industrial Experiments of Liquid Steel Mixture in One Strand Slab 
Tundish with Flow Control Devices, Steel Res. Int., 2014, 85, nr 4, s. 623-631 
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eksperymenty wykonano podczas odlewania drugiego lub kolejnego wytopu w sekwencji. Do 

weryfikacji zachowania się dodatku stopowego (rys.3a), po otwarciu kadzi stalowniczej, operator 

wprowadzał do ciekłej stali 10 kg niklu elektrolitycznego w postaci koronki. Następnie w ustalonych 

wcześniej odstępach czasowych za pomocą próbników zanurzeniowych firmy Heraeus Electro – Nite 

pobierano próbki "lizakowe" stali w dwóch charakterystycznych miejscach procesu tj. z kadzi 

pośredniej (rys.3b) i krystalizatora. Próby lizakowe były także stosowane do walidacji modelu bilansu 

populacji, stanowiąc bazę do oceny zachowania się WN w ciekłej stali. Analizę wtrąceń 

niemetalicznych przeprowadzono dla wszystkich próbek w tym samym miejscu. Wybrano obszar  

o wymiarach około 1 mm x 1 mm.25  

a) 

 

b) 

 

Rys.3 Przemysłowa walidacja modelu numerycznego: a) obszar pobierania próbek ciekłej stali z kadzi 

pośredniej, b) zachowanie się dodatku stopowego na wylewie kadzi pośredniej  

 

ZACHOWANIE SIĘ CIEKŁEJ STALI 

W procesie ciągłego odlewania stali wlewki odlewane są z różnymi prędkościami. Mniejsze 

prędkości odlewania stosuje się dla krystalizatorów do odlewania wlewków o dużej grubości  

i szerokości. Oczywiście w poszczególnych grupach rodzajów wlewków ciągłych i odlewanych 

gatunków stali możliwa jest regulacja prędkości odlewania. Prędkość odlewania musi być 

skorelowana ze strefami chłodzenia (pierwotną i wtórną) tak, aby uzyskana "długość metalurgiczna" 

urządzenia COS gwarantowała w strefie cięcia, wlewki w pełni zakrzepnięte. Dodatkowo, w kadzi 

pośredniej należy zadbać o stabilne warunki termiczne, celem utrzymania w całym okresie odlewania 

wytopu wymaganej temperatury odlewania. Całkowita stabilizacja i homogenizacja termiczna ciekłej 

stali w kadzi pośredniej jest jednak niemożliwa, z racji permanentnego wychładzania się stali przez 

kontakt metalu ze ścianami i dnem kadzi pośredniej, oraz oddawaniem ciepła przez warstwę zasypki 

kadziowej, pokrywającej lustro stali. Największe zmiany w prędkości odlewania towarzyszą 

procesowi COS na samym początku odlewania, kiedy rozpoczyna się sekwencja odlewnicza, 

natomiast w trakcie samego procesu zmiany w prędkości nie przekraczają 10% przeciętnie stosowanej 

dla wybranego gatunku prędkości odlewania. Jednakże odlewanie różnych gatunków stali na tym 

samym urządzeniu COS daje podstawy do analizy wpływu prędkości odlewania na warunki 



Załącznik nr 2 

 11

hydrodynamiczne występujące w kadzi pośredniej. W pracy przeanalizowano pięć prędkości 

odlewania tj. 0,3, 0,6, 0,9, 1,2 i 1,5 m/min.17 

Szczególną uwagę w relacji do kadzi pośredniej poświęca się urządzeniom sterującym 

przepływem stali. Jednym z takich urządzeń jest PRT, który jest montowany  

w strefie zasilania kadzi pośredniej w osi strumienia wypływającego z kadzi lejniczej. Głównym 

zadaniem PRT jest tłumienie burzliwości przepływu stali i intensyfikacja procesu mieszania się  

w strefie bezpośredniego oddziaływania PRT na strumień zasilający. 

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń komputerowych uzyskano szereg cennych informacji  

o pracy kadzi pośredniej doposażonej w PRT. W efekcie przeprowadzonych obliczeń otrzymano: pola 

przepływu i temperatury ciekłej stali, krzywe czasu przebywania typu E i F, udział objętości 

przepływu aktywnego i stagnacyjnego, zakres strefy przejściowej oraz wartość liczby Bu.18,19,20 Na 

rysunku  4 przedstawiono zachowanie się ciekłej stali w kadzi pośredniej z niską przegrodą i kadzi 

poddanej modernizacji doposażonej w przegrodę wysoką i przelew. 

a) 

 

b) 

 
Rys.4. Linie przepływu ciekłej stali: a) wariant kadzi pośredniej obecnie pracującej w warunkach 

przemysłowych, b) kadź pośrednia według proponowanego wariantu zabudowy 

 

ZACHOWANIE SIĘ WTRĄCEŃ NIEMETALICZNYCH 

Do opisu zachowania się wtrąceń niemetalicznych (WN) w ciekłej stali zastosowano model 

wielofazowy „mixture” i model bilansu populacji21,22 oraz model fazy dyskretnej DPM23.  

W przypadku modelu bilansu populacji na podstawie przemysłowych badań eksperymentalnych 

zdefiniowano warunki początkowe modelu matematycznego i uzyskano poglądowy obraz zachowania 

                                                 
17 Cwudziński A.: Numerical prediction of hydrodynamic conditions in one strand tundish. Influence of thermal 
condition and casting speed, Archives of Metallurgy and Materials, DOI 10.2478/amm-2014-0214 
18 Cwudziński A.: Influence of Subflux Turbulence Controller on Hydrodynamic Conditions in the Continuous 
Casting Slab Tundish, LMPC 2011. Proceedings of the 2011 International Symposium on Liquid Metal 
Processing and Casting. September 25-28, 2011. Nancy, France, s. 167-174 
19 Cwudziński A.: Struktura hydrodynamiczna przepływu ciekłej stali w kadzi pośredniej z podstrumieniowym 
regulatorem turbulencji, Hutnik – Wiadomości Hutnicze 2014, nr 2, s. 87-91 
20 Cwudziński A.: Numerical and Physical Modeling of Liquid Steel Active Flow in Tundish with Subflux 
Turbulence Controller and Dam, Steel Res. Int., 2014, 85, nr 5, s. 902-917 
21 Cwudziński A.: Numerical Simulation of Influence of Changing a Dam Height on Liquid Steel Flow and 
Behaviour of Non-Metallic Inclusions in the Tundish , Computational Fluid Dynamics Technologies and 
Applications, 2011, s. 375-396 
22 Cwudziński A.: Symulacja numeryczna powstawania i wzrostu wtrąceń niemetalicznych w ciekłej stali, 
Hutnik – Wiadomości Hutnicze 2013, nr 5, s. 300-304 
23 Cwudziński A.:  Numerical Simulation of Behaviour a Non-Metallic Inclusions in an One-Strand Slab 
Tundish with Steel Flow Controll Devices, Archives of Metallurgy and Materials 2011, 56, nr 3, s. 611-618 
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się wtrąceń niemetalicznych w realnych warunkach przemysłowych. Dla analizowanego obiektu 

zaprojektowano nowe rozwiązania konstrukcyjne dotyczące zmiany przestrzeni roboczej kadzi. 

Uzyskano w ten sposób informację na temat wpływu zmiany wysokości przegrody na proces wzrostu  

i łączenia się WN w ciekłej stali (rys.5a) oraz hydrodynamikę jej ruchu (rys.5b).  

a) 

 

b) 

 

Rys. 5. Charakterystyki zachowania się ciekłej stali i WN: a) krzywe udziału frakcji WN  

o wielkości 3,6 µm, b) krzywe czasu przebywania stali typu E  

 

Zaadaptowany model numeryczny bilansu populacji zastosowano także do symulacji 

numerycznej opisującej mechanizmy powstawania i wzrostu wtrąceń niemetalicznych (WM) w ciekłej 

stali. Głównymi mechanizmami oddziaływującymi na proces powstawania i wzrostu WN w ciekłej 

stali są zarodkowanie, dyfuzja i wzajemne zderzenia WN. W związku z tym, symulacje numeryczne 

zachowania się WN wykonano w pięciu wariantach. W pierwszym wariancie WN były stymulowane 

przez nukleację (N), wzrost dyfuzyjny (WD) i agregację w wyniku zderzeń turbulentnych (AT).  

W drugim wariancie obliczeń wyeliminowano agregację (AT). Natomiast w wariantach od trzeciego 

do piątego, obserwowano zachowanie się WN wskutek oddziaływania kolejno tylko: nukleacji (N), 

wzrostu dyfuzyjnego (WD) i agregacji turbulentnej (AT). Na podstawie wykonanych obliczeń 

komputerowych opracowano krzywe zmian udziału frakcji WN w ciekłej stali przepływającej przez 

kadź pośrednią.22  

Dla analizowanego obiektu wykonano także symulacje komputerowe zachowania się WN  

w ciekłej stali pod kątem ich wypływania w kierunku powierzchni swobodnej, która może być pokryta 

żużlem rafinacyjnym asymilującym WN. Zwłaszcza, że skuteczną rafinację ciekłego metalu można 

prowadzić zarówno w kadzi pośredniej jak i w krystalizatorze urządzenia COS. Modernizacja kadzi 

pośredniej polegała na przebudowie jej wewnętrznej przestrzeni roboczej. W tym celu zaproponowano 

dwa typy urządzeń sterujących przepływem (USP) tj. ceramiczną przegrodę gazo-przepuszczalną  

i podstrumieniowy regulator turbulencji (rys.6a i 6b). Otrzymane wyniki jednoznacznie wskazały, że 

proponowana 3 konfiguracja zabudowy kadzi pośredniej (PRT rys.6b) będzie korzystniejsza dla 

intensyfikacji procesu rafinacji ciekłej stali z WN.2 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 
Rys.6. Zachowanie się WN w ciekłej stali: a) regulator turbulencji w 2 wariancie zabudowy kadzi, b) regulator 

turbulencji w 3 wariancie zabudowy kadzi, c) ilość WN wypływających ze stalą do krystalizatora 

 

ZACHOWANIE SIĘ DODATKU STOPOWEGO 

Homogenizacja chemiczna jest jednym z podstawowych parametrów określających jakość 

finalnego produktu stalowego. Proces wprowadzania pierwiastków stopowych do ciekłej stali lub 

modyfikatorów WN jest złożony, wymaga czasu i energii. Przebywanie ciekłej stali w kadzi 

pośredniej dostarcza niezbędnego czasu, a strumień wpływający do kadzi pośredniej jest nośnikiem 

energii. Dlatego korekta składu chemicznego lub modyfikowanie WN jest możliwe do osiągnięcia  

z racji kształtujących się w kadzi pośredniej warunków hydrodynamicznych. 

W pracy zaprezentowano wyniki symulacji numerycznej roztwarzania się dodatku stopowego 

w ciekłej stali dla metody impulsowego wprowadzania dodatku. Do modyfikacji przestrzeni roboczej 

kadzi pośredniej zastosowano podstrumieniowy regulator turbulencji, przegrodę i przelew. W efekcie 

wykonanych obliczeń otrzymano: pola przepływu ciekłej stali i krzywe stężenia dodatku stopowego  

w ciekłej stali.24 

Następnie wykonano symulacje komputerowe oraz eksperymenty laboratoryjne i przemysłowe 

opisujące proces zachowania się dodatku stopowego w ciekłej stali. Jako dodatek stopowy wybrano 

nikiel metaliczny. W efekcie badań otrzymano pola ruchu ciekłej stali w kadzi pośredniej i wody  

w modelu fizycznym, obraz zachowania się WN, krzywe mieszania oraz czas mieszania.25 W trakcie 

badań weryfikowano skuteczność procesu stopowania stali w trakcie COS stosując tylko metodę 

krokową podawania dodatku a także oceniono wpływ miejsca podawania dodatku.26 

Minimalizacja czasu obróbki pozapiecowej na stanowisku pieca kadziowego   

i przeniesienie części operacji technologicznych do kadzi pośredniej będzie intensyfikować proces 

                                                 
24 Cwudziński A.: Numeryczny opis roztwarzania dodatku stopowego w ciekłej stali przepływającej przez kadź 
pośrednią, Hutnik – Wiadomości Hutnicze 2013, nr 12, s. 834-838 
25 A. Cwudziński: Numerical, Physical and Industrial Studies of Liquid steel Chemical Homogenisation in One 
Strand Tundish with Subflux Turbulence Controller, Steel Reserach Int., DOI 
26 A. Cwudziński: Numerical simulations and industrial experiments of liquid steel alloying process in one 
strand slab tundish, Ironmaking  Steelmaking, DOI 10.1179/1743281214Y.0000000214 
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produkcji półwyrobów stalowych. Dlatego opracowano unikatową metodę podawania dodatków 

stopowych do ciekłej stali łączącą w sobie metodę impulsową i krokową.27,28 Na rysunku 7 

przedstawiono krzywe mieszania się zarejestrowane na wylewie kadzi pośredniej obecnie stosowanej 

w warunkach przemysłowych oraz obliczony czas mieszania dla metod krokowej i impulsowo-

krokowej. 

a) 

 

b) 

 
Rys.7. Zachowanie się dodatku stopowego w ciekłej stali: a) krzywa mieszania - metoda impulsowo-krokowa, b) 

czas mieszania28 

 

PODSUMOWANIE 

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń komputerowych oraz eksperymentów 

laboratoryjnych i przemysłowych zachowania się ciekłej stali i faz w niej rozproszonych dla 

jednootworowej kadzi pośredniej otrzymano następujące stwierdzenia i wnioski: 

� wykonane badania ukazały złożoność procesu przepływu ciekłej stali przez jedno wylewową 

kadź pośrednią typu klinowego. Zarejestrowany rozkład stężenia znacznika w wodzie, 

zwłaszcza w charakterystycznych obszarach kadzi pośredniej (strefa systemu zatyczkowego 

oraz strefa zderzenia strumienia wstecznego z zasilającym), pokrywa się z wynikami 

uzyskanymi podczas symulacji komputerowej przepływu ciekłej stali. Uzyskana zgodność 

wyników z symulacji numerycznej i fizycznej stwarza podstawy do zastosowania w kolejnym 

etapie badań modelu turbulencji Realizable k-ε do opisu burzliwego przepływu ciekłej stali  

w analizowanej kadzi pośredniej np. pod kątem rozkładu stężenia dodatku stopowego,14 

� uzyskany obraz struktury przepływu przy zastosowaniu modelu RNG k-ε najbardziej odbiega 

od warunków hydrodynamicznych zarejestrowanych w modelu fizycznym kadzi pośredniej,15  

                                                 
27 Cwudziński A.: Influence of flow control devices on alloy addition behaviour in a liquid steel flowed through 
one strand tundish, ECCC 2014. Proceedings of 8th European Continuous Casting Conference. 23-26 June 2014. 
Graz, Austria, s. 1419-1427 
28 A. Cwudziński: Pulse-step method for liquid steel alloying process in one strand slab tundish, Ironmaking  
Steelmaking, DOI  
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� obraz struktury przepływu uzyskany w trakcie symulacji komputerowych jest najbardziej 

zbliżony do rzeczywistych warunków hydrodynamicznych występujących  w obiekcie 

przemysłowym przy zastosowaniu modeli turbulencji k-ε i Realizable k-ε,15, 21  

� zastosowany do walidacji numerycznych modeli turbulencji model fizyczny (wodny) jest 

modelem izotermicznym, dlatego nie analizowano szczegółowo występujących  

w przepływie różnic uzyskanych pomiędzy modelem fizycznym a nieizotermicznymi 

symulacjami numerycznymi,15 

� zamontowanie w strefie zalewania kadzi pośredniej urządzenia sterującego przepływem typu 

podstrumieniowy regulator turbulencji (PRT) powoduje modyfikację warunków 

hydrodynamicznych (poprawa homogenizacji termicznej i chemicznej ciekłej stali) 

występujących  w przestrzeni roboczej kadzi pośredniej,16, 18, 19 

� w trakcie odlewania wlewków ciągłych ze stałą prędkością (± 10% prędkości nominalnej) 

struktura hydrodynamiczna w kadzi pośredniej nie będzie  się istotnie zmieniać,17  

� na modyfikację struktury przepływu w kadzi pośredniej wpływa zmiana prędkości odlewania 

poniżej nominalnej wartości odlewania,17 

� w przypadku spadku wartości prędkości ciekłej stali przepływającej przez kadź pośrednią 

rośnie udział sił naturalnej konwekcji w kreowaniu warunków hydrodynamicznych  

w objętości roboczej badanego obiektu,17 

� wzrost prędkości odlewania powoduje, że strumień zasilający kadź pośrednią otrzymuje 

wystarczającą siłę pędną niezbędną do kreowania warunków hydrodynamicznych w całej 

objętości ciekłej stali,17 

� symulowanie rzeczywistych warunków przepływu stali przez kadź pośrednią, bez 

uwzględnienia warunków nieizotermicznych, będzie zniekształcać opis stanu 

hydrodynamicznego badanego obiektu,17  

� na hydrodynamiczną strukturę przepływu wpływa typ zastosowanego urządzenia sterującego 

przepływem, które bezpośrednio oddziałuje na średnią prędkość i rozkład temperatury ciekłej 

stali  w objętości roboczej kadzi,17 

� zmiana kierunku przepływu stali w kadzi  pośredniej z PRT wyraża się uzyskaniem 

wznoszącego charakteru przepływu ciekłej stali w kierunku powierzchni swobodnej  oraz 

zmianą obszarów cyrkulacji ciekłej stali,18 

� urządzenie typu PRT ogranicza zakres strefy przepływu stagnacyjnego stymulując aktywny 

przepływ stali w dodatkowych obszarach przestrzeni roboczej kadzi pośredniej,18 

� w kadzi pośredniej z PRT występuje pozioma stratyfikacja gradientów temperatury,19 

� otrzymane krzywe czasu przebywania stali dowodzą, że na proces kształtowania się struktury 

hydrodynamicznej w objętości roboczej kadzi pośredniej mają wpływ kształt i wymiary 

zastosowanego PRT,19 
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� przez zastosowanie podstrumieniowego regulatora turbulencji w strefie zalewania  uzyskuje 

się zmniejszenie średniej prędkości przepływu stali w objętości kadzi, co przy występowaniu 

warunków nieizotermicznych w kadzi pośredniej, powoduje wzrost wpływu sił naturalnej 

konwekcji na proces kształtowania się struktury hydrodynamicznej,20 

� na kreowanie rozmiaru strefy przepływu aktywnego w objętości roboczej kadzi pośredniej ma 

wpływ, nie tylko rodzaj zastosowanego urządzenia sterującego przepływem, ale także rozkład 

i rozwarstwienie pola temperatury ciekłej stali,20 

� zmniejszenie gradientów temperatury ciekłej stali w objętości roboczej kadzi pośredniej 

będzie wpływać na kształt struktury wektorowego pola przepływu,20 

� spadek średniej prędkości przepływu ciekłej stali w objętości roboczej kadzi pośredniej, przy 

jednoczesnym wystąpieniu gradientów w polu temperatury ciekłej stali, będzie powodować 

wzrost znaczenia sił naturalnej konwekcji w procesie kształtowania się struktury 

hydrodynamicznej,20   

� model numeryczny wzrostu WN może być zastosowany do wstępnej analizy wpływu USP na 

proces wzrostu WN,21 

� podwyższenie przegrody nie zaburza stabilności termicznej kadzi pośredniej oraz powoduje 

wzrost udziału przepływu tłokowego i obniżenia udziału przepływu stagnacyjnego  

w strukturze przepływu stali. Jednocześnie zmniejsza się zakres strefy przejściowej pomiędzy 

odlewanymi gatunkami stali o odmiennym składzie chemicznym,21 

� proponowana modernizacja przegrody intensyfikuje proces wzrostu WN w kadzi pośredniej,21 

� na postawie wykonanych obliczeń komputerowych stwierdzono, że najintensywniejszy wzrost 

WN jest wywołany przez dyfuzyję i transport poszczególnych składników do granicy podziału 

WN - ciekła stal. Natomiast znacznie słabiej na proces wzrostu WN wpływa ich wzajemne 

zderzanie się w obszarach przepływu turbulentnego,22 

� na proces rafinacji WN w kadzi pośredniej ma wpływ kształt przestrzeni wewnętrznej 

podstrumieniowego regulatora turbulencji,23 

� kształtowanie przestrzeni roboczej PRT stymulującej przepływ ciekłej stali w kierunku 

powierzchni swobodnej lustra metalu, może intensyfikować proces wypływania WN 

zwłaszcza w zakresie wielkości od 10 do 50 µm,23 

� zastosowanie przegród gazo-przepuszczalnych w kadzi pośredniej intensyfikuje proces 

rafinacji ciekłej stali z WN. Wzrost intensywności przepływu argonu z 10 Nl/min do 30 

Nl/min powoduje niewielki bo 2-3% wzrost ilości rafinowanych  WN. Na poziom rafinacji 

ciekłej stali z WN ma wpływ dobór miejsca montażu przegrody gazo-przepuszczalnej,23  

� w kadzi pośredniej z niską przegrodą przy impulsowym wprowadzaniu dodatku stopowego do 

ciekłej stali, nie osiągnięto wymaganego 95% poziomu homogenizacji chemicznej ciekłej stali 

wpływającej do krystalizatora COS, niezależnie od ilości  podawanego dodatku stopowego,24 
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� w badanym zakresie masy wprowadzonego dodatku stopowego (0,014 - 0,99% mas.), 

zastosowanie w kadzi pośredniej podstrumieniowego regulatora turbulencji spowodowało 

uzyskanie homogenizacji chemicznej na poziomie wynoszącym 95%,24   

� proces homogenizacji chemicznej ciekłej stali kadzi pośredniej jest ściśle powiązany  

z typem urządzeń sterujących przepływem i miejscem ich montażu w przestrzeni roboczej 

kadzi pośredniej,24 

� proponowane do zastosowania w przestrzeni roboczej kadzi pośredniej USP, modyfikują 

strukturę przepływu stali poprzez zmianę charakteru przepływu głównego strumienia 

zasilającego kadź pośrednią oraz intensyfikują proces mieszania się dodatku stopowego  

z ciekłą stalą skracając czas mieszania,26,27  

� zastosowanie metody impulsowo – krokowej do wprowadzania dodatku stopowego skraca 

czas mieszania wymagany do zyskania oczekiwanego poziomu homogenizacji chemicznej – 

średnio po odlaniu 1/3 masy wytopu stali dla kadzi pośredniej z wysoką przegrodą  

i przelewem,27 

� wykonane badania ukazały złożoność procesu przepływu i homogenizacji chemicznej ciekłej 

stali w jedno-wylewowej kadź pośredniej typu klinowego. Zarejestrowany rozkład stężenia 

znacznika KMnO4 i NaCl w wodzie, zwłaszcza w charakterystycznych obszarach kadzi 

pośredniej pokrywa się z wynikami uzyskanymi podczas symulacji komputerowych,25 

� wprowadzanie dodatku stopowego do ciekłej stali na etapie kadzi pośredniej w trakcie 

ciągłego odlewania nie wpływa negatywnie na jakość odlewanej stali tj., na wzrost zawartości 

WN w odlewanym gatunku,25 

� proponowana metoda łączona impulsowa – krokowa zapewnia uzyskanie stałego, 

oczekiwanego stężenia wprowadzanego do ciekłej stali dodatku w trakcie procesu ciągłego 

odlewania stali,25 

� zastosowanie podstrumieniowego regulatora turbulencji w przestrzeni roboczej kadzi 

pośredniej skraca czas mieszania wymagany do zyskania 95% poziomu homogenizacji 

chemicznej,25 

� model Species poprawnie odzwierciedla makroskopowy proces mieszania się ciekłej stali  

z dodatkiem stopowym w urządzeniu typu kadź pośrednia,26 

� wprowadzanie dodatku stopowego sposobem ciągłym umożliwia uzyskanie, stałego 

wymaganego 95% poziomu homogenizacji chemicznej po odlaniu około 70% masy 

stopowanego wytopu podczas sekwencji odlewniczej,26   

� proces homogenizacji chemicznej zależy od miejsca podawania dodatku stopowego. 

Najkrótszy czas mieszania otrzymano dla pozycji oznaczonej numer 1 i 4,26  

� w badanym zakresie masy wprowadzonego dodatku stopowego (0,014 - 0,99% mas.)  

i metodzie jednorazowego wprowadzenia dodatku, poziom homogenizacji chemicznej po 

upływie połowy czasu odlewania wytopu kształtował się na poziomie poniżej 15%,28 
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� w badanym zakresie masy wprowadzonego dodatku stopowego (0,00027 – 1,1% mas.)  

i metodzie jego ciągłego podawania, zaprojektowane USP w proponowanych konfiguracjach 

zapewniają wzrost poziomu homogenizacji chemicznej do 90% po upływie połowy czasu 

odlewania wytopu,28 

� zastosowanie metody impulsowo – krokowej do wprowadzania dodatku stopowego skraca 

czas mieszania wymagany do zyskania oczekiwanego poziomu homogenizacji chemicznej – 

średnio do wartości θ=1,35,28 

� najlepszy efekt w postaci zminimalizowania czasu mieszania uzyskano dla metody impulsowo 

– krokowej wprowadzania dodatku stopowego, przy zastosowaniu do odlewania ciągłego 

wlewków płaskich kadzi pośredniej z PRT i średnią przegrodą, dla których czas mieszania 

wyniósł odpowiednio: θ=0,37 i θ=0,35,28 

� zaprezentowane w pracy wyniki badań mają charakter utylitarny, ponieważ jednoznacznie 

opisują warunki hydrodynamiczne występujące w obecnie stosowanym w przemyśle 

metalurgicznym obiekcie przemysłowym i mogą być z powodzeniem skutecznie aplikowane 

celem optymalizacji procesu odlewania ciągłego wlewków płaskich. Obserwacja procesów 

powstawania i wzrostu WN oraz rozkładu dodatku stopowego w ciekłej stali poprzez 

symulację komputerową jest bezsprzecznie podstawowym kluczem do intensyfikacji 

procesów odnoszących się do wspomagania technologii rafinacji ciekłej stali w kadzi 

pośredniej urządzenia do ciągłego odlewania stali. 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych, dydaktycznych  

i organizacyjnych 

W roku 1999 r ukończyłem III L.O. im. Wł. Biegańskiego w Częstochowie. Następnie 

rozpocząłem studia magisterskie na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki 

Stosowanej w 1999 r. i ukończyłem je w 2004 r. z wynikiem bardzo dobrym. Jestem 

laureatem konkursu na najlepszego studenta Rzeczypospolitej Polskiej - Primus Inter Pares  

i Primus Ekspert 2004, w którym zostałem wyróżniony. W okresie studiów magisterskich 

byłem kilkukrotnie nagradzany, prezentując osiągnięcia swojej pracy naukowo-badawczej na 

sesjach studenckich w kraju i za granicą (Ukraina). 

W roku 2004 rozpocząłem studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii, Procesowej, 

Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej. Od tego czasu biorę czynny 

udział w realizacji badań naukowych i w procesie kształcenia studentów Wydziału. W trakcie 

mojej pracy naukowej realizowałem również badania w zakresie, zachowania się ciekłej stali  
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i wtrąceń niemetalicznych i dodatku stopowego w kadziach pośrednich, dwu-29, trój-30,31,32  

i sześciootworowych33,34,35,36,37, a także krystalizatorze38,39,40 COS oraz elektrycznym piecu 

łukowym41. Na podstawie przeprowadzonych badań między innymi uznano, że: 

� badaną dwu-wylewową kadź pośrednią cechuje jednorodny ruch stali po obu stronach 

strefy zalewania, gwarantujący podobieństwo fizyko-chemiczne obu odlewanych 

wlewków płaskich, 

� w kadzi pośredniej trój-wylewowej przepływ ciekłej stali może przybierać różne 

formy po obu stronach kadzi pośredniej, zwłaszcza w miarę oddalania się od strefy 

zalewania kadzi pośredniej, co ma związek z obniżeniem wartości prędkości stali  

i wpływem zarówno sił naturalnej konwekcji jak i turbulencją wpływającą na 

asymetryczny przepływ stali, 

� przeprowadzone badania symulacyjne pokazały, że zaprojektowane USP wpływa 

odmiennie na strukturę przepływu w analizowanych kadziach pośrednich. Bowiem  

w przypadku kadzi pośredniej trój-wylewowej stosowanej do odlewania wlewków 

                                                 
29 Cwudziński A., Jowsa J., Rąpała M.: Zastosowanie techniki CFD do diagnostyki warunków  pracy kadzi 
pośredniej, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza 2009, nr 5, s. 64-66 
30 Cwudziński A., Jowsa J.: Numerical simulation steel flow and behaviour of non-metallic inclusions in the 
tundish with three outlets, XVIII International Scientific Conference, Iron and Steelmaking, Malenovice – 
Frydlant nad Ostravici 2008, Vol. II, s. 160-163   
31 Cwudziński A.: Przepływ stali w kadzi pośredniej stosowanej do odlewania wlewków płaskich  
i kwadratowych, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza 2010, nr 3, s. 18-22 
32 Cwudziński A.: Mathematical modeling and industrial experiment of liquid steel flow in the  three outlets 
continuous casting bloom tundish, Archives of Metallurgy and Materials 2013, 58, nr 4,  s. 1077-1083 
33 Cwudziński A., Jowsa J.: Przepływ stali w kadzi pośredniej z wbudowanym podstrumieniowym regulatorem 
turbulencji, Hutnik – Wiadomości Hutnicze 2006, nr 1, s. 7-10 
34 Cwudziński A., Jowsa J.: Wpływ modyfikacji geometrii wewnętrznej podstrumieniowego regulatora 
turbulencji na przepływ stali w sześciootworowej kadzi pośredniej – symulacja numeryczna, Computer Methods 
in Materials Science 2006, nr 2, 123-128 
35 Cwudziński A., Jowsa J.: Charakterystyki RTD przepływu stali w kadzi pośredniej  
z podstrumieniowym regulatorem turbulencji i systemem iniekcji argonu, Hutnik – Wiadomości Hutnicze 2006, 
nr 12, s. 538-541 
36 Cwudziński A., Jowsa J.: Numerical simulation of steel flow and behaviour of non-metallic inclusions in the 
six-strand tundish with stopper rod system, Materials Science Forum 2010, 638-642, s. 3176-3181 
37 Cwudziński A., Staniewki I., Rąpała M., Pasamonik T., Horyń T., Kostka R.: Weryfikacja modelu 
matematycznego wymiany ciepła podczas przepływu ciekłej stali w kadzi pośredniej do odlewania wlewków 
kwadratowych, Hutnik – Wiadomości Hutnicze 2011, nr 11, s. 916-919 
38 Cwudziński A., Jowsa J., Staniewski I., Derda W.: Symulacja komputerowa wypływania wtrąceń 
niemetalicznych w końcowym etapie procesu COS, XV International Scientific Conference, Iron and 
Steelmaking, Malenovice – Frydlant nad Ostravici 2005, s. 257-260 
39 Staniewski I., Cwudziński A., Jowsa J. Derda W., Sprawka Z. Gruszczyński J.: Przepływ  
i krzepnięcie stali w urządzeniach maszyny do ciągłego odlewania wlewków płaskich, Prace Instytutu Metalurgii 
Żelaza 2006, nr 4, s. 96-98 
40 Bielnicki M., Cwudziński A., Jowsa J.: Analiza ruchu ciekłej stali w krystalizatorze do ciągłego odlewania 
wlewków płaskich, Hutnik – Wiadomości Hutnicze 2014, nr 5, s. 253-256 
41 Bielnicki M., Cwudziński A., Jowsa J.: Symulacja numeryczna homogenizacji chemicznej  ciekłej stali  
w łukowym piecu elektrycznym, Hutnik – Wiadomości Hutnicze 2014, nr 3, s. 131-135 
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kwadratowych zaprojektowany PRT pogorszył warunki przepływowe wskutek 

wzrostu zakresu strefy przepływu stagnacyjnego, 

� zastosowanie przegrody wyposażonej w okno przelewowe w kadzi pośredniej trój-

wylewowej spowodowało ujednorodnienie struktury przepływu na wszystkich 

wylewach kadzi pośredniej, 

� uzyskane wyniki dla kadzi sześcio-wylewowej typu delta wykazały, że na wielkości 

poszczególnych udziałów przepływu ma wpływ kształt regulatora przepływu. Przy 

ustalonej ich wielkości, korzystniejszy okazał się regulator przepływu o kształcie 

walca, 

� reasumując, wyniki analizy hydrodynamicznej dla kadzi sześcio-wylewowej typu 

delta wskazują na nieznaczny wpływ dokonanych modyfikacji PRT (kąt nachylenia 

pomiędzy wewnętrznymi ścianami bocznymi a kołnierzem PRT) na charakter 

przepływu stali w kadzi, 

� w wyniku przeprowadzonych badań dla kadzi sześcio-wylewowej typu delta 

zauważono, że lokalne iniekcje argonu w kadzi pośredniej wyposażonej  

w podstrumieniowy regulator turbulencji powodują częściową zmianę charakteru 

przepływu stali. W szczególności dotyczy to zmiany zakresu strefy martwej oraz stref 

przepływu tłokowego, 

� wykazano, że struktura przepływu stali może być różna po obu stronach strefy 

zalewania sześcio-wylewowej kadzi pośredniej typu „delta”. Dlatego stosowanie 

warunku „symetrii” w symulacjach numerycznych może prowadzić do zniekształcenia 

faktycznego obrazu zachowania się ciekłej stali i wtrąceń niemetalicznych w badanym 

obiekcie. 

� dla kadzi pośredniej sześcio-wylewowej typu korytowego wykonana w oparciu  

o wyniki pochodzące z symulacji komputerowej i rzeczywistego procesu 

produkcyjnego analiza umożliwiła skuteczną walidację uzyskanych wyników.  

W opracowanym modelu matematycznym różnica pomiędzy przewidywaną wartością 

temperatury ciekłej stali a wartościami zmierzonymi wyniosła maksymalnie 3°C, 

� dla krystalizatorów stosowanych do odlewania wlewków długich wynika, iż udział %  

WN, które wypłynęły na powierzchnię menisku ciekłej stali w krystalizatorze jest 

najmniejszy dla żyły skrajnej i zwiększa się w kierunku środka kadzi pośredniej. 

Ponadto stwierdzono, że wtrącenia o średnicy 1 µm oraz 5 µm we wszystkich 

rozpatrywanych wariantach w dużo większym stopniu (10÷13%) wypływają na 
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powierzchnię ciekłej stali w krystalizatorze. Wraz ze wzrostem wielkości wtrąceń 

Al 2O3 obserwuje się wzrost masy całkowitej WN „usuniętych” w procesie COS, 

� na podstawie obliczeń numerycznych stwierdzono, że model matematyczny  

z procedurą PRESTO będzie skutecznym narzędziem służącym do rozwiązywania pól 

prędkości ciekłej stali w krystalizatorze do odlewania wlewków płaskich 

� wykonana symulacja numeryczna dla elektrycznego pieca łukowego pokazała, że 

miejsce podania dodatku stopowego do objętości ciekłej stali ma wpływ na sposób 

jego rozprzestrzeniania się, a zatem na homogeniczność kąpieli stalowej. Złożoność 

ruchu kąpieli metalowej w badanym urządzeniu powoduje, że transport 

wprowadzanego znacznika nie jest równomierny. Obliczenia pokazały, że najlepszym 

miejscem podania znacznika jest wariant odpowiadający warunkom pracy pieca,  

w tym przypadku poziom 95% homogenizacji chemicznej kąpieli stalowej osiągnięto 

najszybciej. 

W dniu 15 września 2008 odbyła się publiczna dyskusja nad moją rozprawą doktorską  

pod tytułem „Regulacja przepływu stali w kadzi pośredniej do odlewania wlewków płaskich”, 

która zakończyła się pomyślnym rezultatem. Promotorem mojej pracy doktorskiej był Prof. dr 

hab inż. Jan Jowsa. W dniu 16 września 2008 roku Rada WIPMiFS podjęła uchwałę  

o nadaniu stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie metalurgia oraz podjęła  uchwałę 

o wyróżnieniu mojej pracy. 

Jestem autorem lub współautorem 95 publikacji, w tym 33 prac samodzielnych, 

zamieszczonych w materiałach konferencyjnych i czasopismach naukowych krajowych oraz 

zagranicznych. Szczegółowe zestawienie opracowanych publikacji, w tym wykaz cytowań  

i indeks Hirscha wg Bazy Web of Science przedstawiono w tablicach 1, 2, 3 i 4. 

 

Tablica 1. Zestawienie liczby cytowań i indeks Hirscha dla autorskich i współautorkich 

publikacji według bazy Web of Science 

 Liczba cytowań 

 Źródło 

Rok 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 

Indeks Hirscha 

Ilość 0 0 0 4 7 5 6 
Web of Science 

Suma 22 
3 

Ilość 1 6 6 5 14 7 10 Biblioteka Główna PCz na 

podstawie Web of Science Suma 49 
4 
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Tablica 2. Zestawienie autorskich i współautorkich publikacji z wyszczególnionym 

sumarycznym Impact Factor zgodnie z rokiem opublikowania (* impact factor 2013) 

Rok opublikowania 

Autorskie Współautorskie 
Rodzaj 

publikacji 

Nazwa 

czasopisma 
2010 2011 2013 2014 2008 2010 2012 

Punktacja 

MNiSW 

Archives of 

Metallurgy and 

Materials 

 0,487 0,763 0,763* 0,23 0,262 0,431 0,431 140 

Canadian 

Metallurgical 

Quarterly 

0,411       20 

Steel Res. Int. 0,455   1,023* 1,023* 1,023*    80 

Ironmaking 

and 

Steelmaking 

0,433   0,553* 0,553*    75 

Publikacje  

w 

czasopismach 

wyróżnionych   

w Journal 

Citation 

Reports (JCR) 

Metallurgical 

Research & 

Technology 

   0,176*    15 

7,663 1,354 
Podsumowanie 

9,017 
330 

 

 

Tablica 3. Zestawienie autorskich i współautorkich publikacji opracowanych przed i po 

obronie pracy doktorskiej  

Publikacje naukowe 

Przed obroną pracy doktorskiej 

lata 2004-2008 

Po obronie pracy doktorskiej 

lata 2009-2014  

Autorskie Współautorskie Autorskie Współautorskie 

Ilość 9 35 24 27 

Punktacja 

MNiSW 
0 93 302 161 

Suma punktów 93 463 
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Tablica 4. Zestawienie autorskich i współautorkich publikacji 

Ilość 
Rodzaj publikacji Nazwa czasopisma / miejsce konferencji 

Autorskie Współautorskie 

Punktacja 

MNiSW 

Archives of Metallurgy and Materials 3 4 140 

Canadian Metallurgical Quarterly 1  20 

Steel Res. Int. 4  80 

Ironmaking and Steelmaking 3  75 

Publikacje  

w czasopismach 

wyróżnionych   

w Journal Citation 

Reports (JCR) Metallurgical Research & Technology 1 

12 

 

4 

15 

330 

Acta Metallurgica Slovaca  2 0 

Hutnik – Wiadomości Hutnicze 7 13 120 

Archives of Materials Science and Engineering  1 9 

Materials Science Forum  2 20 

Computer Methods in Materials Science  3 30 

Prace Instytutu Metalurgii Żelaza 1 3 20 

Publikacje  

w pozostałych 

czasopismach 

zagranicznych  

i czasopismach 

polskich 
Metallurgy and Foundry Engineering  

8 

2 

26 

14 

213 

Publikacje  

w wydawnictwach 

PAN 

Polska Metalurgia w latach 2002-2010  2 0 

Iron and Steelmaking  4 0 

Teorie a Praxe Vyroby a Zpracovani Oceli  1 0 

INTERPAIP 1  0 

ECCC 1 1 0 

LMPC 1  0 

SCANMET  1 0 

Publikacje  

w materiałach 

konferencji 

zagranicznych 

ICS  

3 

1 

8 

0 

0 

Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa, 

Materiały i Technologie XXI wieku 
5  0 

Nowe Technologie i Osiągnięcia w Metalurgii  

i Inżynierii Materiałowej 
2 9 0 

Produkcja i Zarządzanie w Hutnictwie  7 0 

Publikacje  

w materiałach 

konferencji 

międzynarodowych  

w kraju Międzynarodowa Konferencja Ciągłe Odlewanie 

Stali 
 

7 

3 

19 

0 

0 

Sesja Studenckich Kół Naukowych Pionu 

Hutniczego AGH 
 1 0 

Publikacje  

w materiałach 

konferencji krajowej Krakowska Konferencja Młodych Uczonych 2 

2 

 

1 

0 

0 

Computational Fluid Dynamics Technologies and 

Applications 
1  5 

Wybrane Zagadnienia Produkcji i Zarządzania  

w Przedsiębiorstwie 
 1 4 

Publikacje  

w monografiach  

Wybrane Zagadnienia Inżynierii Produkcji  

1 

1 

2 

4 

13 

33 62 
Suma publikacji i punktów 

95 
556 
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W trakcie mojej pracy nauko-badawczej byłem zaangażowany w realizację między 

innymi następujących projektów badawczych: celowego 201-502/2003/R, własnych T08B 

006 26 i N508 390437 i promotorskiego N508 048 32/3441. W latach 2011-2014 byłem 

kierownikiem dwóch projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki. Szczegółowy wykaz projektów 

wraz z tytułami i formą realizacji przedstawiono w tablicy 5. Dodatkowo od roku 2008 

realizowałem czynnie badania naukowe w ramach tzw. wydziałowych badań własnych  

i statutowych dotowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Wyniki prac związanych z realizacją pracy doktorskiej oraz innych prac naukowych 

przedstawiałem osobiście na konferencjach krajowych i zagranicznych, między innymi  

podczas: XXI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Produkcja  

i Zarządzanie w Hutnictwie", 2009, Zakopane, XIX Międzynarodowej Konferencji Naukowej 

Iron and Steelmaking, 2009, Szczyrk, ECCC 2011. Proceedings of 7th European Continuous 

Casting Conference, 2011, Düsseldorf, LMPC 2011. Proceedings of the 2011 International 

Symposium on Liquid Metal Processing and Casting, 2011, Nancy, V Międzynarodowej 

Konferencji Ciągłe Odlewanie Stali, 2011, Krynica, XXII Międzynarodowej Konferencji 

Naukowej Iron and Steelmaking, 2012, Czarna, SCANMET 2012. Proceedings of 4th 

International Conference on Process Development in Iron and Steelmaking, 2012, Lulea, ICS 

2012. Proceedings of 5th International Congress on the Science and Technology of 

Steelmaking, 2012, Dresden, The 3rd International Symposium on Cutting Edge of Computer 

Simulation of Solidification, Casting and Refining, 2013, Stokholm&Helsinki, XXI 

Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Techniczej "Produkcja i Zarządzanie w Przemyśle", 

2013, Zakopane, ECCC 2014. Proceedings of 8th European Continuous Casting Conference, 

2014, Graz, VI Międzynarodowej Konferencji Ciągłe Odlewanie Stali, 2014, Krynica. 
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Tablica 5. Kierowanie lub udział w projektach badawczych 

Lp. 

Charakter 

udziału przy 

realizacji 

projektu 

Numer projektu Tytuł projektu 
Miejsce realizacji 

projektu 

1 Kierownik N508 622740 
Homogenizacja chemiczna ciekłej stali  

w kadzi pośredniej COS 

Politechnika 

Częstochowska 

2 Kierownik IP2011 007771 
Hydrodynamika przepływu ciekłej stali  

w kadzi pośredniej COS 

Politechnika 

Częstochowska 

3 
Główny 

wykonawca 
N508 390437 

Dynamiczne warunki usuwania wtrąceń 

niemetalicznych (WN)  

w ciekłej stali w kadzi pośredniej procesu 

COS 

Politechnika 

Częstochowska 

4 Wykonawca 3T08B 001 30 

Kinetyczna charakterystyka procesu 

termicznej degradacji pokryć organicznych 

złomu recyklingowanego aluminium 

Politechnika 

Częstochowska 

5 
Główny 

wykonawca 

N508 048 32/3441 

- Promotorski 

Stosowanie iniekcji i podstrumieniowego 

regulatora turbulencji dla modyfikacji 

przepływu stali w kadzi pośredniej przy 

odlewaniu wlewków płaskich 

Politechnika 

Częstochowska 

6 Wykonawca 3 T08B 006 26 

Optymalizacja mieszania kąpieli  

i usuwania wtrąceń niemetalicznych  

w pozapiecowych procesach metalurgii stali 

Politechnika 

Częstochowska 

7 Wykonawca 
03438/C. T08-

6/2003 

Optymalizacja technologii wytapiania stali  

w łukowym piecu elektrycznym i ciągłego 

odlewania stali oraz uruchomienie produkcji 

nowych asortymentów wyrobów długich 

Politechnika 

Częstochowska 

 

 W okresie swojej działalności naukowej byłem wielokrotnie wyróżniany  

i nagradzany, między innymi przez Rektora Politechniki Częstochowskiej, Fundację na rzecz 

Nauki Polskiej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto pięciokrotnie zostałem 

uhonorowany wpisem do Who is Who in the World edycja 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 -

2015. Szczegółowy wykaz nagród zamieszczono w tablicy 6. 
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Tablica 6. Nagrody za działalność naukową 

Lp. Nazwa Data, miejsce 

1 
II miejsce na XL sesji studenckich Kół Naukowych Pionu 

Hutniczego, Sekcja Informatyki Stosowanej 

8.05.2003, Akademia 

Górniczo-Hutnicza,  Kraków 

2 
II miejsce na Naukowo-Technicznej Studenckiej Konferencji 

„Młoda Akademia 2003” 

14-15.05.2003, Narodowa 

Akademia Metalurgiczna 

Ukrainy, Dniepropetrovsk 

3 
II miejsce na XXVII Międzynarodowej Studenckiej Sesji 

Naukowej  

23.05.2003, Politechnika 

Częstochowska, Częstochowa 

4 I miejsce na VI Międzynarodowej Studenckiej Sesji Naukowej 
06.05.2004, Politechnika 

Śląska, Katowice 

5 
II miejsce na XXVIII Międzynarodowej Studenckiej Sesji 

Naukowej 

20.05.2004, Politechnika 

Częstochowska, Częstochowa 

6 III miejsce na VI Studenckiej Konferencji Informatycznej 
01.06.04, Politechnika 

Częstochowska, Częstochowa 

7 

Wyróżnienie w konkursie na najlepszego studenta 

Rzeczypospolitej Polskiej - Primus Inter Pares i Primus Ekspert 

2004 w Częstochowie 

14.05.2004, Politechnika 

Częstochowska, Częstochowa 

8 
Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej, Indywidualna III 

Stopnia, (za pracę doktorską) 

10.2009, Politechnika 

Częstochowska, Częstochowa 

9 
Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej, Indywidualna I 

Stopnia, (za cykl publikacji) 

11.2011, Politechnika 

Częstochowska, Częstochowa 

10 
Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej, Zespołowa III 

Stopnia, (za cykl publikacji) 

11.2011, Politechnika 

Częstochowska, Częstochowa 

11 
Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej, Zespołowa II 

Stopnia, (za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe) 

12.2013, Politechnika 

Częstochowska, Częstochowa 

12 
Stypendium Programu START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 

edycja 2010 
24.04.2010, FNP, Warszawa 

13 
Stypendium Naukowe Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca 
11.2011, MNiSW, Warszawa 

 

Od roku 2009 decyzją Redaktora Naczelnego czasopisma Metallurgical and Materials 

Transaction B jestem recenzentem  prac naukowych zgłoszonych do publikacji w w/w 

czasopiśmie. Od roku  2010 na wniosek Redaktora Naczelnego czasopisma Engineering 

Applications of Computational Fluid Mechanics zostałem powołany do grona recenzentów 
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opiniujących prace nadsyłane do wspomnianego periodyku. Od roku 2011 jestem członkiem 

zespołu recenzentów opiniujących prace nadsyłane do czasopisma Steel Research 

International. Od roku 2010 Fundacja na Rzecz Nauki Czeskiej (Czech Science Foundation -  

GACR) powołała mnie na recenzenta projektów badawczych zgłaszanych do finansowania  

w ramach konkursów realizowanych przez Fundację. Byłem także recenzentem prac 

magisterskich i inżynierskich realizowanych  w Katedrze Ekstrakcji i Recyrkulacji Metali. 

Zaprojektowałem i współtworzyłem stanowisko badawcze  umożliwiające symulacje 

fizyczne zjawisk hydrodynamicznych występujących w kadzi pośredniej  w trakcie procesu 

ciągłego odlewania wlewków płaskich. Moja praca dotycząca realizacji nowego stanowiska 

badawczego została doceniona przez Rektora Politechniki Częstochowskiej uzyskując 

Nagrodę zespołową III Stopnia za działalność organizacyjną w roku 2013. 

W ramach obowiązków dydaktycznych prowadziłem zajęcia dydaktyczne na studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia. Szczegółowy wykaz  przedmiotów 

przedstawiono w tablicach 7 i 8. 

 

Tablica 7. Dydaktyka przed obroną pracy doktorskiej 

Rok 
Lp. Nazwa przedmiotu Ilość godzin 

2004 2005 2006 2007 2008 

1 Informatyka w Zarządzaniu 60 Lab. ×     

30 Lab.  × × ×  

10 Wykł.      2 Inżynieria procesowa 

15 Ćw.      

3 Statystyka 45 Lab.  ×    

4 
Matematyka – Wybrane Elementy 

Statystyki 
30 Lab.  ×    

5 
Informatyczne Techniki Zarządzania 

- Bazy Danych 
30 Lab.  × ×   

6 Bazy Danych 30 Lab.  ×    

30 Lab.   × ×  
7 Metalurgia Ekstrakcyjna 

15 Lab     × 

9 
Zaawansowane Technologie 

Odlewania Stali 
45 Lab.     × 

10 Zasoby Baz danych w Internecie 120 Lab.     × 
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Tablica 8. Dydaktyka po obronie pracy doktorskiej 

Rok 
Lp. Nazwa przedmiotu Ilość godzin 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

10 Wykł.      × 
1 Inżynieria procesowa 

15 Ćw.      × 

15 Lab × ×  × ×  
2 Metalurgia Ekstrakcyjna 

15 Sem. × × ×    

3 
Zaawansowane technologie 

odlewania stali 
45 Lab. ×      

120 Lab.  ×     

60 Lab. ×    ×  

110 Lab.   ×    

80 Lab.    ×   

50 Lab.     ×  

4 Zasoby Baz danych w Internecie 

55 Lab.      × 

30 Sem. ×      

15 Sem.  ×     

10 Wykł.   ×    

5 Procesy Rafinacji i Świeżenia 

15 Proj.   ×    

6 
Technologie Wstępnych Procesów 

Metalurgicznych 
15 Sem. ×      

7 
Komputerowa Termodynamika 

Procesów Metalurgicznych 
20 Lab. ×      

10 Sem. ×      

8 
Konwertorowe i Elektryczne Procesy 

Metalurgiczne 
10 Wykł. ×      

9 

Niskoodpadowe Technologie 

Otrzymywania Metali  

i Stopów 

15 Sem.  ×     

10 Seminarium Dyplomowe 25 Sem.  ×     

10 Wykł.  × ×    

10 Sem.  × ×    

30 Wykł.    × × × 
11 Maszyny i Urządzenia Hutnicze 

15Ćw.    × × × 

12 Urządzenia w Recyklingu Metali 15 Lab.  ×     

13 
Metody i Techniki Zarządzania 

Jakością 
30 Ćw.   ×    
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Tablica 8. Dydaktyka po obronie pracy doktorskiej cd. 

Rok 
Lp. Nazwa przedmiotu Ilość godzin 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

10 Wykł.    × ×  

10 Sem.    × ×  14 Procesy Produkcyjne 

10 Ćw.    × ×  

10 Lab.    ×   
15 Technologie Stalownicze 

15 Sem.     ×  

16 Metalurgia 30 Lab.    × × × 

17 

Projektowanie Materiałowe  

i Komputerowa Nauka  

o Materiałach 

20 Lab.    × ×  

18 
Podstawy Przenoszenia Masy  

i Energii 
15 Ćw.     × × 

19 Metalurgiczna Inżynieria Procesowa 15 Ćw.      × 

20 
Komputerowe Projektowanie 

Technologii Metalurgicznych 
30 Proj.      × 

21 Procesy Dyfuzyjne i Aparatura 15 Ćw.      × 

15 Wykł.      × 
22 Procesy Metalurgii Pozapiecowej 

15 Sem.      × 

 

Jestem promotorem 6 prac magisterskich i 4 prac inżynierskich: 

� Wpływ strugi gazowej na zachowanie się kąpieli metalowej w elektrycznym piecu łukowym, 

Praca magisterska, 2010 

� Weryfikacja modelu numerycznego przepływu stali  

w kadzi pośredniej trzy otworowej, Praca magisterska, 2010 

� Modyfikacja przestrzeni roboczej wewnętrznej kadzi pośredniej trzy otworowej - symulacja 

numeryczna, Praca magisterska, 2010 

� Modelowanie matematyczne zjawiska mieszania się dodatku stopowego podczas wytwarzania 

stali w ŁPE, Praca magisterska, 2011 

� Wpływ zarastania wylewów na hydrodynamikę przepływu ciekłej stali w kadzi pośredniej, 

Praca magisterska, 2011 

� Symulacja numeryczna homogenizacji chemicznej ciekłej stali w konwertorze elektrycznym, 

Praca magisterska, 2013 

� Analiza procesów logistycznych, Praca inżynierska, 2009 
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� Analiza zasobów ludzkich w aspekcie technologicznym w przedsiębiorstwie hutniczym, Praca 

inżynierska, 2009 

� Wpływ przegród i przelewów na hydrodynamikę ruchu stali w kadzi pośredniej 

sześciowylewowej, Praca inżynierska, 2012 

� Wpływ urządzeń sterujących przepływem na hydrodynamikę ruchu stali  

w sześciootworowej kadzi pośredniej COS, Praca inżynierska, 2014 

W latach 2006-2007 odbyłem półtoraroczny staż naukowo-przemysłowy   

w Zakładzie Stalownia ISD Huta Częstochowa, gdzie zdobywałem praktyczne umiejętności  

z zakresu ciągłego odlewania stali, ze szczególnym uwzględnieniem wlewków płaskich. 

W ramach prowadzonych badań naukowych współpracowałem  

lub współpracuje z czołowym ośrodkami przemysłowymi produkującymi wyroby stalowe  

i urządzenia metalurgiczne dla przemysłu stalowego, w tym z firmą Arcelor-Mittal oddział  

w Dąbrowie Górniczej, ISD Hutą Częstochowa - Zakład Stalownia, CMC Poland oddział  

w Zawierciu, VESUVIUS SKAWINA Materiały Ogniotrwałe Sp. z o.o. oraz Zakładem 

Magnezytowym Ropczyce S.A.. 

W ramach Projektu „Plan rozwoju Politechniki Częstochowskiej” 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

w roku akademickim 2008/2009 uczestniczyłem w szkoleniu z języka angielskiego na 

poziomie intermediate i uzyskałem certyfikat ukończenia w/w kursu z wynikiem bardzo 

dobrym. Dodatkowo w roku 2011 ukończyłem kurs języka angielskiego na poziomie 

Advenced English in Science oraz szkolenie „e-Nauczanie w praktyce szkoły wyższej”.  

W latach 2009-2011 ukończyłem kursy języka angielskiego na poziomach, Intermediate, pre-

FCE i FCE. 

Jestem członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego -

SITPH oraz Société Française de Métallurgie et de Matériaux - SF2M. 

Byłem członkiem komitetu organizującego IV Polsko-Niemieckiego Studenckiego 

Seminarium „Metalurgia Ekstrakcyjna”, które odbyło się w dniu 8 stycznia 2009 r. 

W latach 2010-2014 byłem członkiem Wydziałowej komisji rekrutacyjnej. W okresie 

studiów doktoranckich oraz pracy w Katedrze Ekstrakcji i Recyrkulacji Metali wielokrotnie 

przygotowywałem dokumentację wymaganą do procedury zakupu środków trwałych  

w ramach przetargów nieograniczonych, będąc równocześnie członkiem komisji 

przetargowych w postępowaniach przetargowych dotyczących tych środków trwałych.  

 


