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1. Imię i nazwisko. 

Andrzej Janewicz 
 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca i roku uzyskania oraz 
tytuł rozprawy doktorskiej. 

 Dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora nauk technicznych 

(dyscyplina: Budowa i Eksploatacja Maszyn, specjalność: Urządzenia Technologiczne), 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Inżynierii Mechanicznej 
i Robotyki, 1996 

temat rozprawy doktorskiej:  Badania identyfikacyjne zasilacza zbieżnokanałowego do pras 
walcowych 
promotor:  Prof. dr hab. inż. Zygmunt Drzymała 
recenzenci:  Prof. dr hab. inż. Tadeusz Banaszewski, Prof. dr hab. inż. Zbigniew Korzeń 

 Dyplom ukończenia studiów dziennych 

(magister inżynier mechanik) 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Maszyn Górniczych 
i Hutniczych (obecnie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki), 1989 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych. 

    1996 – nadal   Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Inżynierii  
  Mechanicznej i Robotyki;   Katedra Systemów Wytwarzania;  adiunkt 

    1995 – 1996   Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Inżynierii  
  Mechanicznej i Robotyki;  Katedra Urządzeń Technologicznych i Ochrony  
  Środowiska (obecnie Katedra Systemów Wytwarzania);  inżynier mechanik 

 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule z zakresu sztuki 
(tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1789, z późn. zm.): 

a) tytuł osiągnięcia naukowego (dzieło opublikowane w całości): 

Aglomeracja materiałów drobnoziarnistych w prasie walcowej z niesymetrycznym układem 
zagęszczania 

b) autor: Andrzej Janewicz, tytuł: Aglomeracja materiałów drobnoziarnistych w prasie walcowej 
z niesymetrycznym układem zagęszczania; Wydawnictwa AGH, Kraków 2019, seria: Rozprawy, 
Monografie, nr 351;  ISSN 0867-6631;  ISBN 978-83-66016-74-3 

recenzenci wydawniczy: 
prof. dr hab. inż. Roman Hejft  (Politechnika Białostocka) 
prof. dr hab. inż. Andrzej Świątoniowski  (Akademia Górniczo-Hutnicza) 
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c) omówienie celu naukowego ww. pracy i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 
ewentualnego wykorzystania. 

 
W monografii naukowej pt. Aglomeracja materiałów drobnoziarnistych w prasie 

walcowej z niesymetrycznym układem zagęszczania, której autorem jest wnioskodawca 
(Andrzej Janewicz), jako wyznaczony cel naukowy przedstawiono oryginalną (autorską) metodę 
doboru konfiguracji i geometrycznych cech konstrukcyjnych niesymetrycznego układu 
zagęszczania brykieciarki walcowej. Metoda ta łączy zdobytą wiedzę o czynnikach mających 
istotny wpływ na proces brykietowania z opracowaną sekwencją celowych działań, prowadząc 
w efekcie do właściwego doboru układu zagęszczania prasy walcowej do realizacji procesu 
aglomeracji oraz do otrzymywania brykietów o kontrolowanych parametrach. Na podstawie 
analizy zagadnienia oraz wyników i wniosków płynących z własnych badań i doświadczeń, 
stwierdzono, że w metodzie tej należy uwzględnić następujące elementy: ocenę możliwości 
aglomeracji materiału drobnoziarnistego w prasie walcowej, dobór odpowiedniego dozownika 
nadawy, dobór rodzaju i kształtu wgłębienia formującego oraz cech konstrukcyjnych elementów 
roboczych prasy, a także weryfikację eksperymentalną i symulację komputerową brykietowania 
w prasie walcowej z dobranym układem zagęszczania. Uwagę skoncentrowano na ośrodkach 
sypkich określanych jako trudne do brykietowania w prasie walcowej, które wymagają 
szczególnie starannego doboru układu zagęszczania. 

W rozdziale dotyczącym oceny możliwości brykietowania ośrodka sypkiego w prasie 
walcowej dokonano analizy i aktualizacji stanu wiedzy dotyczącej tego zagadnienia. 
Stwierdzono, że głównym źródłem informacji o zachowaniu się materiału podczas jego 
aglomeracji pozostaje charakterystyka zagęszczania. Wyznacza się ją, zagęszczając materiał  
w matrycy zamkniętej. W kontekście rozpatrywanego zagadnienia istotne znaczenie ma również 
jakościowa i ilościowa zmienność współczynników statycznego i kinetycznego tarcia 
zewnętrznego podczas zagęszczania. Z kolei - na podstawie własnych analiz i badań 
podstawowych oraz wypływających z nich wniosków - autor zaproponował uwzględnienie  
w ocenie możliwości brykietowania innych, dodatkowych cech materiałowych, tj. zdolności 
nadawy do płynięcia (funkcja płynięcia Jenike, Carr index), wskaźnika podatności materiału  
na zagęszczanie (współczynnik Walker’a) oraz wskaźnika podatności materiału na scalanie 
(compactibility Cp). Wyznaczenie wartości tych parametrów pogłębia wiedzę o predyspozycji 
(zdolności) materiału drobnoziarnistego do aglomeracji oraz tworzenia trwałej i wytrzymałej 
struktury kawałkowej. Analizy i wnioski z tego etapu badań podstawowych służą pozyskaniu 
nowych informacji o istotnych - z punktu widzenia procesu brykietowania - właściwościach 
ośrodków sypkich, dostarczając tym samym danych o możliwych do zastosowania 
konfiguracjach układu zagęszczania prasy walcowej. 

W następnym rozdziale monografii przedstawiono istotę, znaczenie i wpływ układu 
zagęszczania prasy walcowej na proces aglomeracji w tym urządzeniu. Taki układ tworzą 
podzespoły brykieciarki mające bezpośredni kontakt z zagęszczanym materiałem, tzn. dozownik 
nadawy, elementy formujące oraz uszczelnienia obszaru aglomeracji. W pierwszej kolejności 
omówiono ogólne zasady doboru rodzaju dozownika i jego geometrycznych cech 
konstrukcyjnych. Stwierdzono, że decydują o tym przede wszystkim właściwości materiału 
drobnoziarnistego, co wymaga każdorazowo przeprowadzania określonych badań 
podstawowych i wyznaczenia wartości wymaganych parametrów (współczynnika kinetycznego 
tarcia zewnętrznego, współczynnika tarcia wewnętrznego, rozkładu ziarnowego, gęstości 
usypowej, wilgotności itd.). W przypadku dozowników grawitacyjnych korzysta się często  
z metody Jenike’go do kształtowania geometrii lejów wysypowych oraz zbiorników na materiały 
ziarniste lub pyliste. Dozowniki wibracyjne wymagają dodatkowo wyznaczenia wartości 
parametrów ruchu drgającego. Opisany w monografii przykład takiego dozownika (ze zbieżnymi 
kanałami) stanowił obiekt badań identyfikacyjnych autora monografii w pracy doktorskiej. 
Dobór cech geometrycznych zasilacza (dozownika) ślimakowego przeprowadza się najczęściej 
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poprzez badania eksperymentalne (symulatory lub instalacje doświadczalne). W tym celu 
korzysta się także z modeli matematycznych, symulując przepływ materiału w tych 
podzespołach dla uzyskania niezbędnych danych projektowych. Istotne znaczenie ma także 
właściwa korelacja parametrów pracy dozownika (szczególnie z wymuszonym przepływem 
materiału) i prasy walcowej. Efektem analiz oraz własnych badań i doświadczeń dotyczących 
wyboru sposobu dozowania nadawy do prasy walcowej jest konkluzja, iż wybór ten 
dokonywany powinien być z uwagi na: właściwości nadawy, wymagany stopień jej 
zagęszczenia oraz ewentualną konieczność (tj. jej istnienie lub brak) aktywnego oddziaływania 
dozownika na proces brykietowania. 

W dalszej części pracy omówiono ogólne zasady doboru geometrycznych cech 
konstrukcyjnych elementów formujących prasy walcowej. Dokonano analizy m.in. 
podstawowych związków geometrycznych pomiędzy średnicą i szerokością elementów 
roboczych a rodzajem, kształtem (geometrią) i wielkością wgłębień formujących. Przedstawiono 
również ogólny wpływ rozmieszczenia wgłębień formujących oraz ich kształtu na eksploatację 
prasy walcowej i trwałość jej elementów roboczych. Zwrócono także uwagę, iż brykietowanie  
w prasie walcowej ma miejsce w matrycy otwartej, co powoduje zróżnicowane wartości nacisku 
jednostkowego z jakim zagęszczane są różne części tworzonego brykietu. Implikuje to 
nierównomierny rozkład gęstości oraz naprężeń i odkształceń w brykiecie, decydując o jego 
jakości. Kluczowym etapem tej części pracy jest analiza zagadnienia oraz wnioski dotyczące 
brykietowania ośrodków sypkich określanych jako trudne do brykietowania w klasycznym 
(symetrycznym) układzie zagęszczania prasy walcowej. Problemy występujące w procesie 
brykietowania takich materiałów w układzie do otrzymywania brykietów z płaszczyzną podziału 
(klasycznych), jak ścinanie tworzonego brykietu w tej płaszczyźnie oraz występowanie innych 
niepożądanych zjawisk (np. clam shelling), mogą stanowić powód rezygnacji z tej metody 
aglomeracji. Podano przykłady takich trudnych do brykietowania materiałów oraz 
scharakteryzowano niektóre ich właściwości. Omówiono także typowe uszkodzenia brykietów  
z płaszczyzną podziału oraz ich przyczyny. Wyniki i spostrzeżenia z własnych doświadczeń 
badawczych oraz analiza stanu wiedzy (głównie opisów patentowych) doprowadziły do wniosku, 
że w wielu przypadkach problemy występujące w procesie brykietowania można wyeliminować, 
stosując niesymetryczny układ zagęszczania. Aglomeracja w takim układzie ma szereg zalet 
(podano je w podsumowaniu tej części pracy), a otrzymane brykiety charakteryzuje brak 
płaszczyzny podziału, w której występuje naprężenie niszczące o maksymalnej wartości. 
Przedstawiono także i omówiono główne warianty niesymetrycznego układu zagęszczania pras 
walcowych oraz efekty wykonanych w KSW AGH analiz eksperymentalnych kształtowania profilu 
wgłębień formujących jednego z rodzajów takiego układu. Wynikiem tej części rozprawy są 
wnioski o charakterze poznawczym z analizy eksperymentalnej kształtowania wgłębienia 
formującego wybranego układu niesymetrycznego, wybór wskaźników geometrii wgłębienia 
do celów projektowo-konstrukcyjnych oraz przyjęcie założenia, iż brak płaszczyzny podziału 
brykietów otrzymanych w niesymetrycznym układzie zagęszczania prasy walcowej prowadzi - 
w zadanych warunkach - do skutecznej aglomeracji w tym urządzeniu trudnych  
do brykietowania ośrodków sypkich. 

Zakończenie rozdziału stanowi krótka, ogólna charakterystyka rozwiązań konstrukcyjnych 
uszczelnień obszaru zagęszczania prasy walcowej oraz opis ich wpływu na proces aglomeracji  
w tym urządzeniu. Wskazano także na sposób uszczelnienia strefy aglomeracji laboratoryjnych 
pras walcowych, który stosowano w analizie eksperymentalnej doboru konfiguracji układu 
zagęszczania. 

Opracowaną i przedstawioną w monografii metodę doboru konfiguracji i geometrycznych 
cech konstrukcyjnych niesymetrycznego układu zagęszczania brykieciarki walcowej 
zweryfikowano poprzez: badania laboratoryjne, komputerowe badania symulacyjne, 
brykietowanie w skali półtechnicznej oraz w doświadczalnym węźle przemysłowym. Surowcami 
bazowymi w badaniach laboratoryjnych były poprodukcyjne tlenkowe odpady żelazonośne 
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(szlam konwertorowy, zendra hutnicza, mułki zgorzelinowe i osady szlamów poszlifierskich) oraz 
węgiel brunatny i biomasa jako składniki paliwa kompozytowego. Zastosowanie wielu 
materiałów drobnoziarnistych (w tym wymienionych powyżej) w określonych procesach 
technologicznych wiąże się często z koniecznością nadania im formy kawałkowej. Wymaga to 
doboru dodatkowych składników, ustalenia odpowiedniej ich ilości oraz właściwego sposobu 
przygotowania nadawy, aby w procesie brykietowania uzyskać aglomerat o kontrolowanych 
parametrach. Ważnym efektem naukowym tego etapu jest poszerzenie wiedzy na temat 
właściwości materiałów, które wpływają na proces brykietowania, oraz na temat procesów 
fizykochemicznych zachodzących zarówno podczas przygotowywania nadawy do aglomeracji, 
jak i podczas użycia produktów aglomeracji (brykietów) w danym procesie technologicznym. 
W przypadku stosowania aglomeratu z niektórych tlenkowych odpadów żelazonośnych jako 
substytutu złomu we wsadzie do pieców stalowniczych stwierdzono obniżenie temperatury 
kąpieli oraz wzrost zużycia surówki w procesie wytopu stali. Analiza problemu wykazała,  
że wynika to z konieczności zapewnienia niezbędnej ilości energii cieplnej potrzebnej do redukcji 
tlenków żelaza. Zrównoważone cieplnie brykiety uzyskano przez dobranie właściwego addytywu 
egzotermicznego (koksiku albo miału węglowego) i dodanie odpowiedniej jego ilości jako 
składnika nadawy do brykietowania. Dalsze badania wykazały, że spośród dwóch badanych 
addytywów korzystniej jest stosować koksik, ze względu na stabilną w czasie wytrzymałość 
mechaniczną brykietów oraz lepsze właściwości redukujące. Z kolei podczas brykietowania 
szlamów konwertorowych jako konieczny komponent lepiszcza dwuskładnikowego,  
a jednocześnie jako dodatek, dzięki któremu wyeliminowano uciążliwe i kosztowne suszenie 
mieszanek tego odpadu, stosowano wapno palone (oryginalne rozwiązanie). Natomiast  
do zaolejonych mułków zgorzelinowych dodawano wapno pokarbidowe – nie tylko jako 
niezbędny składnik lepiszcza, ale również w celu neutralizacji oleju, by zapobiec wydzielaniu się 
jego lotnych par stanowiących przyczynę pożarów żarowych w elektrofiltrach. 

Na podstawie wyników eksperymentalnej oceny możliwości brykietowania badanych 
ośrodków sypkich (jako podstawę przyjęto wyznaczone charakterystyki zagęszczania) 
doświadczalnie dobrano dla tych materiałów konfiguracje układu brykietowania oraz warunki  
i parametry procesu aglomeracji w laboratoryjnej prasie walcowej LPW450. Zakres 
prowadzonych badań obejmował parametry zmienne: skład nadawy (w tym lepiszcze), sposób 
jej przygotowania do aglomeracji oraz ustalenie korzystnego zakresu wilgotności, a także 
szerokość szczeliny między elementami roboczymi, prędkość obwodową elementów roboczych 
oraz - w przypadku zasypu wymuszonego - prędkość obrotową ślimaka zasilacza.  
Dla brykietowanych materiałów określono rodzaj i kształt wgłębień formujących oraz ustalono 
ich wymagane relacje geometryczne do średnicy elementu roboczego prasy (wskaźniki 
geometrii wgłębienia, tzn. stosunek objętości brykietu do średnicy podziałowej walca oraz 
stosunek głębokości wgłębienia do średnicy podziałowej walca). Do badań procesu 
brykietowania zendry hutniczej i zaolejonych mułków zgorzelinowych dobrano i stosowano 
także zasilacz ślimakowy walcowy o stałym skoku zwoju elementu roboczego. W badaniach tych 
ustalono eksperymentalnie - dla zadanych warunków procesu - wymagany stosunek prędkości 
obrotowej ślimaka do prędkości obrotowej walców formujących. W określonych warunkach 
realizacji procesu aglomeracji otrzymano brykiety z tlenkowych odpadów żelazonośnych 
spełniające wymagania wsadu pieców stalowniczych oraz brykiety paliwa kompozytowego  
o odpowiednio wysokich wskaźnikach wytrzymałości mechanicznej. Stwierdzono, że dla 
otrzymania brykietów o wymaganych parametrach brykietowane materiały wymagały 
zastosowania niesymetrycznego układu zagęszczania. Na podstawie zarejestrowanych podczas 
badań charakterystyk czasowych momentu skręcającego na wale elementu roboczego prasy 
walcowej wyznaczono również jednostkowe zapotrzebowanie na energię potrzebną  
do wytworzenia brykietów paliwa kompozytowego. Jest to niezbędny składnik bilansu 
energetycznego do określenia ilości energii elektrycznej lub ciepła jakie można wytworzyć  
po spaleniu tego paliwa. Wyniki badań eksperymentalnych oraz sformułowane na ich 
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podstawie wnioski pogłębiają zakres wiedzy na temat procesu aglomeracji w prasie walcowej 
materiałów trudnych do brykietowania. 

Symulacji komputerowych procesu brykietowania w prasie walcowej dokonano  
po przeprowadzeniu analizy modeli matematycznych stosowanych do opisu zagęszczania 
ośrodków sypkich w tym urządzeniu. Stwierdzono, że do badań symulacyjnych procesu 
brykietowania w prasie walcowej szlamów konwertorowych i szlamów poszlifierskich przemysłu 
łożyskowego odpowiedni jest model prof. M. Hryniewicza. Model ten umożliwia wyznaczenie 
rozkładu nacisku jednostkowego w tym procesie, uwzględniając zarówno zmienność tarcia 
zewnętrznego jak i zmienność jednostkowego oporu zagęszczania ośrodka sypkiego w procesie 
aglomeracji. Dokonano zatem jego konkretyzacji dla badanych materiałów, wyznaczając 
eksperymentalnie szczególne postacie formuł empirycznych wymaganych wielkości fizycznych – 
w zależności od wilgotności nadawy i stopnia jej zagęszczenia. Symulacje przeprowadzono  
dla przemysłowych pras walcowych konstrukcji krajowej, o średnicy elementów  
roboczych 500 mm (szlamy poszlifierskie oraz szlamy konwertorowe) oraz 1000 mm  
(szlamy konwertorowe). W przypadku szlamów konwertorowych zweryfikowano wpływ 
szczeliny między elementami formującymi, natomiast w przypadku szlamów poszlifierskich 
wpływ objętości brykietu, wilgotności nadawy oraz szczeliny między elementami formującymi –  
na przebieg nacisku jednostkowego (kryteria weryfikacji opisano w monografii).  
Wyniki badań symulacyjnych potwierdziły słuszność przyjętych założeń oraz wykazały,  
że dobrane konfiguracje układu zagęszczania są dla tych materiałów właściwe. Porównanie 
nacisków jednostkowych zarejestrowanych podczas badań laboratoryjnych i wyznaczonych  
w badaniach symulacyjnych wykazało ich dużą zgodność, co świadczy o poprawnym wyborze 
modelu matematycznego do symulacji. Użyteczność opracowanej metody została 
zweryfikowana (z wynikiem pozytywnym) w skali półtechnicznej oraz w doświadczalnym węźle 
przemysłowym. W obu wypadkach brykietowaniu poddano tlenkowe odpady żelazonośne:  
w pierwszym – zendrę hutniczą w laboratoryjnej prasie walcowej LPW1100, w drugim – szlamy 
konwertorowe w przemysłowej prasie walcowej PW500 konstrukcji KSW AGH.  

Również wyniki badań porównawczych brykietowania w prasie walcowej mieszanek 
paliwa kompozytowego (z węgla brunatnego i biomasy) mają charakter poznawczy, 
dostarczając nowych informacji o wpływie kształtu powierzchni formującej na proces 
brykietowania. W badaniach tych stosowano elementy robocze o nowych kształtach 
powierzchni formujących, tworzących niesymetryczne układy brykietowania. Stanowią one 
przedmiot patentu i zgłoszenia patentowego. 

Na podstawie rezultatów badań eksperymentalnych i symulacji komputerowych 
sformułowano założenia do procesu brykietowania tlenkowych odpadów żelazonośnych, 
określono zalecane geometryczne cechy konstrukcyjne elementów formujących prasy oraz 
opracowano koncepcje linii technologicznych do brykietowania tych odpadów. Przedstawiono 
je w rozdziale szóstym monografii. Istotnym efektem przeprowadzonych badań 
laboratoryjnych i symulacyjnych, pogłębiającym wiedzę w tym zakresie, jest ustalenie 
korzystnych kształtów i wielkości wgłębień formujących oraz ich relacji geometrycznych  
w stosunku do średnicy elementów roboczych prasy walcowej w odniesieniu do badanych 
materiałów. Ponadto, w odniesieniu do szlamów poszlifierskich podano także założenia  
do konstrukcji prasy walcowej przeznaczonej do brykietowania tych odpadów. 

Opracowana metoda stanowi skuteczne narzędzie do określania warunków procesu 
brykietowania m.in. tlenkowych odpadów żelazonośnych oraz paliw kompozytowych złożonych  
z węgla brunatnego i biomasy, umożliwiając uzyskanie brykietów o kontrolowanych 
parametrach, odpowiadających ich przeznaczeniu. 

Podsumowanie osiągniętych wyników, składających się na opracowaną i przedstawioną  
w monografii uogólnioną metodę doboru konfiguracji niesymetrycznego układu roboczego 
brykieciarki walcowej: 
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 wprowadzenie do zagadnienia oceny podatności ośrodka sypkiego na brykietowanie  
w prasie walcowej nowych cech materiałowych, tj. zdolności nadawy do płynięcia 
(funkcja płynięcia Jenike, Carr index), wskaźnika podatności materiału  
na zagęszczanie (współczynnik Walker’a) oraz wskaźnika podatności materiału  
na scalanie (compactibility Cp); 

 określenie głównych kryteriów doboru dozowników do pras walcowych (właściwości 
nadawy, wymagany stopień jej zagęszczenia oraz ewentualna potrzeba aktywnego 
oddziaływania dozownika na proces brykietowania); 

 określenie kryteriów doboru niesymetrycznego układu zagęszczania prasy walcowej 
(kryterium niszczenia brykietu w płaszczyźnie podziału oraz kryterium kształtu 
brykietu celem uzyskania kontrolowanych właściwości aglomeratu), a także 
dokonanie doboru wskaźników geometrii wgłębienia do celów projektowo-
konstrukcyjnych; 

 eksperymentalne ustalenie konfiguracji układu zagęszczania dla tlenkowych 
odpadów żelazonośnych oraz dla stałego paliwa kompozytowego złożonego z węgla 
brunatnego i biomasy, 

 pogłębienie wiedzy na temat właściwości badanych materiałów mających wpływ  
na proces brykietowania oraz uzyskanie nowych informacji na temat procesów 
fizykochemicznych zachodzących zarówno podczas przygotowywania tych 
materiałów do aglomeracji, jak i podczas użycia produktów tej aglomeracji 
(brykietów) w danym procesie technologicznym; 

 wykonanie szeregu badań i testów, których wyniki poszerzają zakres wiedzy  
o procesie aglomeracji w prasie walcowej materiałów trudnych do brykietowania; 

 określenie - na podstawie badań laboratoryjnych i symulacyjnych - korzystnych 
kształtów i wielkości wgłębień formujących oraz ich relacji geometrycznych  
w stosunku do średnicy elementów roboczych prasy walcowej (wskaźników 
geometrii wgłębienia) dla tlenkowych odpadów żelazonośnych i dla stałego paliwa 
kompozytowego złożonego z węgla brunatnego i biomasy; 

 określenie, na podstawie eksperymentów laboratoryjnych, wymaganych nacisków 
jednostkowych w procesie brykietowania badanych materiałów oraz - w przypadku 
szlamów konwertorowych i szlamów poszlifierskich - ich weryfikacja (z wynikiem 
pozytywnym) w badaniach symulacyjnych;  

 opracowanie założeń do procesu brykietowania tlenkowych odpadów żelazonośnych  
w prasie walcowej z dobraną konfiguracją układu zagęszczania, a następnie - na ich 
podstawie - koncepcji linii technologicznych do aglomeracji tych materiałów; 
koncepcje te mogą stanowić podstawę do opracowania szczegółowych projektów 
budowy takich linii; 

 opracowanie założeń do konstrukcji prasy walcowej przeznaczonej do brykietowania 
odpadów szlamów poszlifierskich oraz założeń do modernizacji konstrukcji krajowych 
pras PW500 oraz PW1000 do brykietowania pozostałych tlenkowych odpadów 
żelazonośnych; 

 zaprojektowanie nowych, korzystnych kształtów powierzchni formujących oraz 
geometrii wgłębień elementów roboczych brykieciarki walcowej tworzących 
niesymetryczne układy zagęszczania (patent i zgłoszenie patentowe), 
przeznaczonych do brykietowania paliw kompozytowych oraz pozyskanie - w trakcie 
badań porównawczych brykietowania w tych układach - nowych informacji  
o charakterze poznawczym (wpływ rodzaju powierzchni formującej na: wskaźniki 
jakości brykietu, nacisk jednostkowy, jednostkowe zapotrzebowanie energii  
do realizacji procesu brykietowania); 



str. 7 z 13 

 

 opracowanie podstaw technologii brykietowania paliw kompozytowych na bazie 
węgla brunatnego i biomasy w prasie walcowej z niesymetrycznym układem 
zagęszczania. 

 
Przydatność opracowanej metody w dobrze warunków aglomeracji trudnych  

do brykietowania drobnoziarnistych materiałów odpadowych ma - poza aspektem poznawczym 
i utylitarnym - również aspekt proekologiczny. Odpady takie stanowią zwykle zagrożenie  
dla środowiska, jak ma to np. miejsce w przypadku tlenkowych odpadów żelazonośnych, 
składowanych w stawach osadowych (m.in. Krakowie – Nowej Hucie). Nadanie takim 
materiałom postaci kawałkowej stwarza warunki do efektywnego ich zagospodarowania  
(np. jako substytut złomu w piecach stalowniczych) oraz do odzyskiwania zawartych w nich 
cennych surowców. Z kolei uzyskanie w procesie brykietowania stałych paliw kompozytowych  
o zadanych parametrach umożliwia zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w paliwach oraz 
sprzyja ograniczeniu emisji szkodliwych substancji do atmosfery (dzięki stosowaniu paliw  
o zwiększonej gęstości energetycznej i o ustalonym, pożądanym składzie). Paliwa takie mogą 
znaleźć zastosowanie zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w elektrowniach czy 
elektrociepłowniach. 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych. 

a) tematyka badawcza. 

Zarówno przed, jak i po doktoracie, biorąc udział w działalności naukowo-badawczej 
Katedry Systemów Wytwarzania AGH (dawniej Katedra Urządzeń Technologicznych i Ochrony 
Środowiska), związany jestem z zespołem, który zajmuje się zagadnieniem aglomeracji 
materiałów drobnoziarnistych oraz urządzeniami do realizacji tego procesu, w szczególności 
prasami walcowymi. Główny nurt prowadzonych badań, w których uczestniczę, dotyczy przede 
wszystkim problemów zagospodarowania drobnoziarnistych materiałów odpadowych, 
powstających w sektorze przemysłowym i komunalnym, a także rozwoju i doskonalenia 
konstrukcji pras walcowych. W ramach prowadzonej działalności naukowo-badawczej, prac  
na zlecenie przemysłu, jak i uczestnicząc w programach międzynarodowych, brałem udział  
w pracach badawczych, których efektem było opracowanie technologii brykietowania wielu 
materiałów odpadowych (m.in. wiórów z brązów łożyskowych, fluorku wapnia, gipsu z instalacji 
odsiarczania spalin (IOS), manganowego pyłu wielkopiecowego, drobnoziarnistego 
żelazokrzemu, odpadów z produkcji wełny mineralnej, mieszanki pyłów i zgarów 
miedzionośnych, odpadowej gąbki kadmowej, surowego tlenku cynku, zgarów aluminiowych, 
osadów ściekowych). W dużej części materiały te stanowią zagrożenie dla środowiska 
naturalnego, będąc jednocześnie źródłem cennych surowców, które można odzyskać – stąd, 
doprowadzenie do uzyskania z tych materiałów trwałych brykietów ma zarówno aspekt 
użytkowy, jak i proekologiczny. Rezultaty badań aglomeracji niektórych z tych materiałów oraz 
prac dotyczących doskonalenia konstrukcji brykieciarek walcowych zostały opublikowane  (np.: 
załącznik nr 5 do wniosku – wykaz dorobku, część II: pkt C poz. 1; pkt E poz. 3, 6, 15, 16, 18, 19, 
22-24; pkt F poz. 2, 3, 6, 9). 

Prowadziłem również badania doświadczalne aglomeracji materiałów drobnoziarnistych 
metodą otaczania w granulatorze talerzowym. Metodą tą granulowano m.in. surowy tlenek 
cynku, mieszanki zawierające odpadowe materiały żelazonośne (osady szlamu konwertorowego 
i pył wielkopiecowy) oraz muły węglowe. 

W przypadku surowego tlenku cynku badania realizowane były we współpracy  
z Instytutem Odlewnictwa w Krakowie w ramach projektu badawczego KBN nr 7T08B 03315 - 
Badania procesu przygotowania wsadu kawałkowego z odpadów cynkowych do pieca 
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szybowego.  Celem tych badań było określenie możliwości granulacji pylistego surowego tlenku 
cynku, powstałego z niskojakościowych odpadów cynkonośnych, oraz uzyskanie granul  
o rozmiarach i jakości (wytrzymałości mechanicznej) pozwalających na stosowanie ich jako 
komponentu wsadu pieca szybowego do produkcji cynku i ołowiu.  

W zakresie zadań zrealizowanych w tym projekcie badawczym zaprojektowałem, 
wykonałem dokumentację konstrukcyjną oraz sprawowałem nadzór nad budową 
laboratoryjnego granulatora talerzowego, który posiada cechy uniwersalnego stanowiska 
badawczego (trzy elementy robocze o różnych średnicach, płynna regulacja kąta pochylenia oraz 
regulacja prędkości obrotowej talerza).  

Niektóre wyniki tych badań opublikowano i prezentowano na konferencjach naukowych  
(np.: załącznik nr 5 do wniosku – wykaz dorobku, część II:  pkt E poz. 3 i 8; pkt F poz. 1; pkt. L  
poz. 3-6 i 11). 

We wspomnianym wyżej laboratoryjnym granulatorze talerzowym KSW AGH 
granulowane były również mieszanki szlamów konwertorowych, pochodzących z huty stali,  
z uwagi na potrzebę modyfikacji ich składu. Dotychczas stosowane składniki takich mieszanek 
powodowały niepożądane skutki w procesie wielkopiecowym oraz konwertorowym. Z uwagi 
m.in. na parowanie wody zawartej w grudkach oraz endotermiczny charakter redukcji tlenków 
żelaza, następowało obniżenie temperatury kąpieli. Wzrastał zatem wskaźnik zużycia surówki  
na 1 tonę produktu. Dlatego rozwiązanie tego problemu stało się przedmiotem analiz  
i badań eksperymentalnych wykonanych w KSW AGH. Dzięki modyfikacji składu granulowanej 
mieszanki (dodanie addytywu egzotermicznego jakim był pył węglowy) spodziewano się uzyskać 
zrównoważony cieplnie komponent wsadu konwertorowego, a dodatkowo pył węglowy miał 
sprzyjać redukcji tlenków żelaza; dodawano także wapno palone celem wyeliminowania 
kosztownego suszenia mieszanek (załącznik nr 5 do wniosku – wykaz dorobku, część II pkt J 
poz. 9). 

Powyższe stanowisko badawcze jest również stosowane do celów dydaktycznych (zajęcia 
laboratoryjne ze studentami Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH oraz Wydziału 
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH).  

b) dorobek publikacyjny. 

Jestem autorem lub współautorem 84 publikacji, w tym 81 po doktoracie. Dorobek 
publikacyjny po doktoracie stanowią: 

 1 samodzielna monografia, 

 1 monografia zbiorowa (wydawnictwo książkowe), której jestem redaktorem  
i współautorem, 

 11 rozdziałów w opracowaniach zbiorowych (wydawnictwa książkowe), 

 19 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych z IF, indeksowanych  
w bazie Journal Citation Reports (JCR)  (14 indeksowanych w bazie Web of Science), 

 28 artykułów opublikowanych w czasopismach znajdujących się na liście MNiSW, 

 11 publikacji wydrukowanych w innych czasopismach naukowych lub wyłącznie  
w recenzowanych materiałach konferencji krajowych i międzynarodowych, 

 6 patentów i 4 zgłoszenia patentowe. 

Podsumowanie dorobku publikacyjnego po doktoracie zostało przedstawione w tabeli 1,  
istotne wskaźniki bibliometryczne zostały przedstawione w tabeli 2, istotne wskaźniki dorobku 
publikacyjnego, uzyskane przed i po doktoracie, zostały zestawione w tabeli 3, natomiast wykaz 
najważniejszych publikacji po doktoracie został zamieszczony w tabeli 4. Zestawienia 
opracowano na podstawie danych z baz Biblioteki Głównej AGH.  
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 Tabela 1.  Podsumowanie dorobku publikacyjnego po doktoracie 

Rodzaj publikacji 
Udział w publikacji 

Suma 
Samodzielna Współautor 

Monografia (wydawnictwo książkowe) 1    1 * 2 

Fragment (rozdział) opracowania zbiorowego 
(wydawnictwo książkowe) 

3 8 11 

Artykuł indeksowany w Journal Citation Reports 0 19 19 

Artykuł w czasopiśmie z listy MNiSW  6 22 28 

Artykuł w innym czasopiśmie naukowym lub 
opublikowany wyłącznie w recenzowanych 
materiałach konferencyjnych   

1 10 11 

Patent 0 6 6 

Zgłoszenie patentowe 0 4 4 

Suma 11 70 81 

                 *  dodatkowo redakcja wydawnictwa 

 
            Tabela 2.  Wskaźniki bibliometryczne osiągnięte po doktoracie  * 

Sumaryczny impact factor według listy Journal Citation Reports (JCR)  
zgodnie z rokiem opublikowania:  

8,068 

Liczba cytowań według bazy Web of Science (WoS)  (bez autocytowań): 42 (14) 

Indeks Hirscha według bazy Web of Science (WoS): 4 

Suma punktów MNiSW za publikacje 627 

                    *  w tabeli nie uwzględniono wskaźników bibliometrycznych niektórych publikacji z lat 2018 i 2019 (niedostępne) 

 
 Tabela 3.   Sumaryczne zestawienie istotnych wskaźników dorobku publikacyjnego –  
                     przed i po doktoracie  * 

Parametr 
Przed doktoratem 

(do 1996 roku) 
Po doktoracie  
(od 1997 roku) 

Wszystkie publikacje  3 81 

Publikacje samodzielne (wyłączne autorstwo) 1 11 

Publikacje indeksowane w Journal Citation Reports 0 19 

Ogólna liczba referatów prezentowanych  
na krajowych i międzynarodowych konferencjach 
naukowych  (w tym wygłoszonych osobiście) 

3 (3) 50 (28) 

Suma punktów MNiSW za publikacje 6 627 

Sumaryczny impact factor według listy Journal Citation 
Reports (JCR) zgodnie z rokiem opublikowania:  

0 8,068 

Liczba cytowań według bazy Web of Science (WoS)    
(z autocytowaniami): 

0 42 

Liczba cytowań według bazy Web of Science (WoS)   
(bez autocytowań): 

0 14 

Indeks Hirscha według bazy Web of Science (WoS) 0 4 

                    *  w tabeli nie uwzględniono wskaźników bibliometrycznych niektórych publikacji z lat 2018 i 2019 (niedostępne) 
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 Tabela 4.  Najważniejsze publikacje po doktoracie 

Lp. Autorzy 
Udział 

wniosko
-dawcy 

Rok Tytuł artykułu 
Czasopismo, sygnatura 

(rok, tom, strony) 

1 

Hryniewicz M. 
Janewicz A. 

50% 2007 

Increasing fine-grained waste 
usability value by means of 
integration 

Polish Journal of 
Environmental Studies 
vol. 16, No. 3B, 2007, 
173-176 

2 

Hryniewicz M. 
Janewicz A. 80% 2008 

Research into the possibility  
of basic oxygen furnace 
consolidation in a roll press 

Polish Journal of 
Environmental Studies, 
vol. 17, No. 3A, 2008, 
235-239 

3 

Janewicz A. 
Kosturkiewicz B. 60% 2011 

Compactibility of Selected 
Production Wastes 

Polish Journal of 
Environmental Studies, 
vol.20, No. 4A, 2011,  
88-92 

4 

Kosturkiewicz B. 
Janewicz A. 
Magdziarz A. 

35% 2014 

Results of briquetting  
and combustion process  
on binder-free coking coal 

Polish Journal of 
Environmental Studies, 
vol. 23, No. 4, 2014, 
1385-1389 

5 
Janewicz A. 
Kosturkiewicz B. 60% 2015 

Otrzymywanie brykietów paliwa 
kompozytowego  
z węgla brunatnego i biomasy 

Przemysł Chemiczny,  
t. 94, nr 9, 2015,  
1521-1523 

6 

Janewicz A. 
Kosturkiewicz B. 

60% 2016 

Analiza podatności  
na zagęszczanie i brykietowanie 
mieszanki węgla brunatnego  
i biomasy 

Przemysł Chemiczny,  
t. 95, nr 8, 2016,  
1482-1484 

7 

Kosturkiewicz B. 
Janewicz A. 
Hryniewicz M. 40% 2017 

Selection method for the roll 
press feeder 

Journal of Machine 
Construction and 
Maintenance. Problemy 
Eksploatacji (106), 3, 
2017, 45-51 

8 

Janewicz A. 
Kosturkiewicz B. 
Hryniewicz M. 

60% 2018 

Badania porównawcze 
brykietowania w nowych 
asymetrycznych układach 
zagęszczania pras walcowych 

Przemysł Chemiczny, 
t. 97, nr 8, 2018,  
1363-1366 

9 
Janewicz A. 
Kosturkiewicz B. 80% 2018 

Badania procesu brykietowania 
stałego paliwa kompozytowego 

Przemysł Chemiczny,  
t. 97, nr 9, 2018,  
1477-1479 

10 

Janewicz A. 
Kosturkiewicz B. 
Magdziarz A. 

60% 2019 

Briquetting lignite-biomass 
blends for composite solid fuels 
for combustion purposes 

IOP Conf. Ser.: Earth 
Environ. Sci. [dokument 
elektroniczny],  
214 012053,  2019 
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c) udział w międzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych lub udział w komitetach 

organizacyjnych tych konferencji. 

 

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych byłem autorem lub współautorem  

50 referatów prezentowanych na międzynarodowych i krajowych konferencjach i sympozjach 

naukowych. Osobiście wygłosiłem i prezentowałem 28 referatów, w tym 21 na konferencjach 

krajowych i 7 na konferencjach międzynarodowych (pozostałe 22 referaty były wygłoszone lub 

prezentowane przez współautorów). Szczegółowy wykaz konferencji, w których uczestniczyłem, 

wraz z tytułami wygłoszonych i prezentowanych referatów, został zamieszczony w załączniku  

nr 5 do wniosku (wykaz dorobku) – część II pkt L. 

Byłem także członkiem Komitetów Organizacyjnych 5 konferencji, których zestawienie 

podano w załączniku nr 5 do wniosku (wykaz dorobku) – część III pkt C. 

 

d) kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział w takich 

projektach;  zrealizowane oryginalne osiągnięcia projektowe, konstrukcyjne i technologiczne. 

 

W mojej dotychczasowej pracy naukowej brałem udział jako współwykonawca w realizacji 

łącznie 34 projektów badawczych, z czego 3 przed doktoratem, a 31 po doktoracie. Ponadto, 

po uzyskaniu stopnia doktora kierowałem także realizacją prac w 1 projekcie badawczym  

z zadaniem projektowo-konstrukcyjnym. 

W ramach prowadzonych badań naukowych współpracowałem m.in. z: 

 Politechniką Białostocką, 

 Politechniką Lubelską  (projekt badawczy nr PB 1144/T07/02/22), 

 Instytutem Odlewnictwa w Krakowie  (projekt badawczy KBN nr 7T08B 03315), 

 Instytutem Obróbki Plastycznej w Poznaniu  (projekt badawczy międzynarodowy 

nr 423/E-102/SPUB;  EUREKA PROJECT „Rec-Oxide” ! 2609), 

 Acurex Environmental Corporation Mountain Viev – USA;  The United States 

Department of Energy  (nr umowy AGH 14.130.370), 

 European Institute of Innovation & Technology: InnoEnergy Knowledge Innovation 

Community  (nr umowy AGH 7.7.130.7006). 

Zestawienie uczestnictwa w ważniejszych projektach międzynarodowych, pracach  

na zlecenie KBN oraz w projekcie badawczo-projektowo-konstrukcyjnym przedstawiono  

w tabeli 4. Natomiast pełen wykaz projektów badawczych, w których brałem udział po 

doktoracie, podano w załączniku nr 5 do wniosku (wykaz dorobku) – część II pkt B i pkt J oraz 

część III pkt A i pkt E. 

 
   Tabela 4.  Udział w ważniejszych projektach krajowych i międzynarodowych 

L.p. Rodzaj i nazwa (tytuł) projektu 
Charakter 

udziału  
w projekcie 

Okres 
realizacji 
projektu 

1 

Projekt badawczy KBN nr 700119101 

Rozwój metod utylizacji odpadów produkcyjnych na drodze 
mechanicznej w aspekcie ochrony środowiska  

wykonawca 1991 -1993 
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2 

Projekt badawczy międzynarodowy   

dla Acurex Environmental Corporation Mountain Viev (USA)  

(nr umowy AGH 14.130.370) 

Badania procesu brykietowania drobnoziarnistego węgla 
kamiennego w celu uzyskania brykietów czystych pod 
względem ekologicznym 

wykonawca 1994 - 1995 

3 

Projekt badawczy KBN nr 7T08B 03315 

Badania procesu przygotowania wsadu kawałkowego  
z odpadów cynkowych do pieca szybowego 

wykonawca 1999 - 2001 

4 

Projekt badawczy międzynarodowy  
nr 423/E-102/SPUB 

EUREKA PROJECT „Rec-Oxide” ! 2609 

Recycling of oxides from industrial ash waste  
for the steel-making industry 

wykonawca 2002 - 2004 

5 

Projekt badawczy nr PB 1144/T07/02/22 

Badania możliwości zagęszczania i scalania 
drobnoziarnistych, zanieczyszczonych odpadów 
poszlifierskich przemysłu łożyskowego 

wykonawca 2002 - 2004 

6 

Projekt badawczo-projektowo-konstrukcyjny  

na zlecenie RAFAKO S.A  (umowa nr O/LP/0035/10)  

(nr umowy AGH 30.30.130.962) 

Automatyzacja pomiaru rozkładu prędkości gazu  
w komorze elektrofiltru  

kierownik 2010 - 2012 

7 

Projekt badawczy międzynarodowy  

–  realizowany dla KIC INNOENERGY 

(nr umowy AGH 7.7.130.7006) 

Development of a coal gasification technology for  
high-efficiency fuel and power production (Clean Coal  
and Gas Technologies - InnoEnergy Knowledge Innovation 
Community), - CoalGas-Development of coal and biomass 
preparation technology for gasification and combustion 
processes - Work package No 5. 

wykonawca 2011 - 2014 

 

e) nagrody za działalność naukową. 

W 2018 roku otrzymałem za osiągniecia naukowe zespołową nagrodę III stopnia Rektora 
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. 



str. 13 z 13 

 

6.  Działalność dydaktyczna 
 

Istotny element mojej pracy w Akademii Górniczo-Hutniczej stanowi działalność dydaktyczna 
związana z kształceniem studentów. Zajęcia dydaktyczne ze studentami studiów stacjonarnych oraz 
niestacjonarnych realizuję na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH oraz na Wydziale 
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Zajęcia te prowadzę w formie: wykładów, seminariów, 
ćwiczeń projektowych, ćwiczeń laboratoryjnych oraz zajęć fakultatywnych. 

Przedmioty, w ramach których prowadziłem lub prowadzę zajęcia dydaktyczne, to między 
innymi:  Grafika inżynierska (wykład, ćwiczenia projektowe), Podstawy mechaniki i konstrukcji 
maszyn (ćwiczenia projektowe, seminaria, ćwiczenia laboratoryjne), Maszyny i urządzenia 
technologiczne (wykład dot. wybranych zagadnień, ćwiczenia laboratoryjne), SolidWorks (zajęcia 
fakultatywne), Maszynoznawstwo ogólne (ćwiczenia projektowe), Inżynieria komputerowa 
procesów i urządzeń technologicznych (ćwiczenia laboratoryjne), Projektowanie aparatury 
procesowej (ćwiczenia laboratoryjne). 

Opracowałem program dydaktyczny oraz pytania do egzaminu inżynierskiego z przedmiotu 
Grafika inżynierska prowadzonego na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. 

Z kolei zajęcia fakultatywne SolidWorks na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH 
prowadzone są m.in. z wykorzystaniem wydanej w 2013 r. książki pt.  Modelowanie 3D  
w programie SolidWorks: podstawy stosowania wybranych modułów i narzędzi programu, której 
jestem redaktorem i współautorem. 

W Laboratorium Maszyn do Zagęszczania i Formowania Materiałów Ziarnistych Katedry 
Systemów Wytwarzania AGH do prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych ze studentami  
(jak i do prowadzenia badań naukowych) stosowany jest granulator talerzowy do aglomeracji 
ośrodków sypkich, który zaprojektowałem, oraz laboratoryjna prasa walcowa LPW450, w której 
dokonałem modernizacji napędu oraz sterowania pracą tego urządzenia. Opracowałem również 
instrukcje do wykonywanych ćwiczeń laboratoryjnych oraz regulamin ćwiczeń laboratoryjnych  
z przedmiotu Maszyny i urządzenia technologiczne. 

Byłem promotorem 13 prac dyplomowych (inżynierskich i magisterskich) na Wydziale 
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (WIMiR AGH); zakres 
tematyczny prac:  budowa i eksploatacja maszyn.   

Recenzowałem 6 prac dyplomowych (inżynierskich i magisterskich). 

Od 2006 roku jestem opiekunem grup studenckich – praktyki indywidualne;  kierunek 
Budowa i Eksploatacja Maszyn, specjalność Inżynieria Systemów Wytwarzania, na Wydziale 
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

 
 

7.  Działalność organizacyjna 
 

Od roku 2012 jestem sekretarzem Okręgowej Komisji Wyborczej Wydziału Inżynierii 
Mechanicznej i Robotyki AGH, koordynując i współorganizując prace komisji podczas wyborów 
Władz Uczelni i Wydziału. 

Od roku 2006 jestem osobą odpowiedzialną i opiekunem Laboratorium Maszyn  
do Zagęszczania i Formowania Materiałów Ziarnistych Katedry Systemów Wytwarzania WIMiR AGH. 

Od roku 2009 jestem członkiem Komisji Regionalnej Polskiego Naukowo-Technicznego 
Towarzystwa Eksploatacyjnego w Krakowie. 

Od roku 2018 jestem stałym członkiem Komisji Egzaminów Dyplomowych na kierunku 
Mechanika i budowa maszyn, specjalność (profil dyplomowania) Inżynieria systemów wytwarzania  
(WIMiR AGH). 

Za osiągnięcia organizacyjne otrzymałem w 2017 roku indywidualną nagrodę III stopnia 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.  

        


