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b) Publikacje i inne prace wchodz�ce w skład osi�gni�cia naukowego 

• Publikacje w czasopismach recenzowanych 

A1. Madejski P., Krakowska P., Puskarczyk E., Habrat M., J�drychowski M., Permeability 

determination in tight rock sample using novel method based on partial slip modelling and X-

ray tomography data, 2019, International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow 

Czasopismo indeksowane w JCR 

   IF – 2,450, IF (5-year) – 2,144 

Lista MNiSW – 25 pkt. 

Udział w powstaniu pracy– 45% 

A2. Madejski P., Modli�ski N., Numerical investigation using two different CFD codes of 

pulverized-coal combustion process characteristic in an industrial power plant boiler, 2019,  

E3S Web of Conferences 82, 1-10 

Lista MNiSW – 15 pkt. 

Udział w powstaniu pracy – 80% 

A3. Madejski P.,  Numerical study of a large-scale pulverized coal-fired boiler operation using 

CFD modeling based on the probability density function method, 2018, Applied Thermal 

Engineering 145, pp. 352–363 

Czasopismo indeksowane w JCR 

IF – 3,771, IF (5-year) – 3,929 

Lista MNiSW – 40 pkt. 

Udział w powstaniu pracy – 100% 

A4. Madejski P. Krakowska P., Habrat M., Puskarczyk E, J�drychowski M., Comprehensive 

approach for porous materials analysis using a dedicated preprocessing tool for mass and heat 

transfer modeling, 2018, Journal of Thermal Science 27(5), pp. 479–486 

Czasopismo indeksowane w JCR 

IF – 0,678, IF (5-year) – 0,709 

Lista MNiSW – 15 pkt. 

Udział w powstaniu pracy – 45% 

A5. Madejski P., Coal combustion modeling in a frontal pulverized coal-fired boiler, 2018, 

E3S Web of Conferences 46, pp. 1-8 

Lista MNiSW – 15 pkt. 

Udział w powstaniu pracy – 100% 

A6. Madejski P., Janda T., Taler J., Nabagło D., W�zik R., Mazur M., Analysis of fouling 

degree of heating surfaces in a pulverized coal fired boiler, 2018, Journal of Energy Resources 

Technology – Transaction of the ASME, 140(3), pp. 1-8 

Czasopismo indeksowane w JCR 

IF – 2,197, IF (5-year) – 2,091 
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Lista MNiSW – 25 pkt. 

Udział w powstaniu pracy – 50% 

B1. Madejski P., �ymełka P., W�zik R., Kubiczek H., Gas fired plant modeling for monitoring 

and optimization of electricity and heat production, 2017, Journal of Power Technologies, 

97(5), pp. 455-462 

Czasopismo indeksowane w WoS 

Lista MNiSW – 12 pkt. 

Udział w powstaniu pracy – 55% 

A7. Madejski P., Taler D., Taler J., Numerical model of a steam superheater with a complex 

shape of the tube cross section using Control Volume based Finite Element Method, 2016, 

Energy Conversion and Management 118, pp. 179-192 

Czasopismo indeksowane w JCR 

IF – 6,377, IF (5-year) – 6,161 

Lista MNiSW – 45 pkt 

Udział w powstaniu pracy – 75% 

• Realizacja zada� i współautorstwo raportów b�d�cych wynikami prac w projektach 

badawczych i wdro�eniowych (przemysłowych) 

P1. Nowatorska metodyka interpretacji niekonwencjonalnych złó� ropy i gazu  

z wykorzystaniem wyników rentgenowskiej tomografii komputerowej, 2016-2019. Projekt 

programu Lider VI, umowa LIDER/319/L-6/14/NCBR/2015, finansowany przez Narodowe 

Centrum Bada� i Rozwoju 

P2.  Optymalizacja techniczno-ekonomiczna dla nowego bloku EC Toru� z uwzgl�dnieniem 

współpracy akumulatora ciepła z sieci� ciepłownicz�, 2017-2018. Projekt badawczy 

realizowany i finansowany przez Dział Bada� i Rozwoju EDF Polska S.A., DBAA/17-902  

P3. Analiza warunków pracy kotła przy niskiej i wysokiej wydajno�ci z wykorzystaniem 

modelowania CFD, 2016-2017. Projekt badawczy realizowany i finansowany przez Dział 

Bada� i Rozwoju EDF Polska S.A., numer DBAA/16-909 

P4. System Kontroli Przegrzewaczy Pary SKPP kotła OP-650, 2015-2016. Projekt badawczy 

realizowany i finansowany przez Dział Bada� i Rozwoju EDF Polska S.A., numer DBAA/13-

901/15-12 

P5. Optymalizacja procesu spalania z wykorzystaniem zaawansowanego systemu do pomiaru 

temperatury spalin, 2013-2015. Projekt współfinansowany w ramach program GEKON – 

Generator Koncepcji Ekologicznych przez Narodowe Centrum Bada� i Rozwoju oraz 

Narodowy Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej, numer 

GEKON1/O2/213655/9/2014 

P6. System monitorowania zanieczyszczania komory paleniskowej, przegrzewaczy i innych 

powierzchni ogrzewalnych w kotle, 2012-2014. Projekt badawczy realizowany i finansowany 

przez Dział Bada� i Rozwoju EDF Polska S.A., numer DBAA/12-903 
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Jestem jednym z głównych autorów raportów podsumowuj�cych zrealizowane 

projekty. Zakres prac wykonanych w poszczególnych projektach przedstawiony zostały w 

sekcji szczegółowe omówienie prac i uzyskanych wyników. 

Zał�czam po�wiadczenie kierownika projektu [P1] oraz po�wiadczenie Dyrektora ds. Bada�  

i Rozwoju [P2-P6] potwierdzaj�ce mój udział w pracach badawczych w zakresie 

prezentowanym w Autoreferacie (Zał�cznik 7). 

c) omówienie celu naukowego ww. prac i osi�gni�tych wyników wraz z omówieniem ich 

ewentualnego wykorzystania. 

Przedstawiony do oceny dorobek naukowy, wchodz�cy w skład głównego osi�gni�cia 

naukowego obejmuje 8 publikacji naukowych (7 publikacji z listy A MNiSW oraz 1 

publikacja z listy B MNiSW), jak równie� udział w 6 projektach badawczych  

i wdro�eniowych, dla których współtworzyłem raporty i opracowania b�d�ce 

podsumowaniem zrealizowanych prac. Pełne tre�ci publikacji z cyklu zostały zamieszczone w 

zał�czniku nr 4, a o�wiadczenia wszystkich współautorów o udziale w powstaniu prac 

przedstawia zał�cznik 5. 

Moje główne osi�gni�cie naukowe skoncentrowane jest wokół zastosowania modelowania 

numerycznego, jako narz�dzia umo�liwiaj�cego ocen� efektywno�ci oraz wskazanie metod 

poprawy efektywno�ci procesów wykorzystywanych w technologiach energetycznych.  

Prace na popraw� efektywno�ci w procesach wytwarzania energii elektrycznej i ciepł� s� 
aktualnie prowadzone, uwzgl�dniaj�c wiele aspektów takich jak, procesy przygotowania i 

wykorzystania paliwa w celu konwersji energii chemicznej paliwa na energie ciepln�, w 

procesach spalania i wymiany ciepła, jak równie� procesach pomocniczych zwi�zanych z 

oczyszczaniem spalin. Prace maj�ce na celu ocen� i popraw� efektywno�ci tych procesów 

mog� by� realizowane z zastosowaniem technik pomiarowych lub modelowania 

matematycznego. Badania z wykorzystaniem technik pomiarowych, wymagaj� przede 

wszystkim odwzorowania badanych warunków pracy, co w przypadku maszyn i urz�dze� 

energetycznych mo�e by� bardzo trudne do wykonania, z uwagi na gabaryty i wydajno�ci, 

jakie s� stosowane w energetyce zawodowej. Z tego powodu coraz to wi�ksze znaczenie w 

badaniach technologii energetycznych odgrywaj� metody komputerowego modelowania CFD 

procesów przepływowo-cieplnych oraz procesów spalania. Pozwalaj� one na 

przeprowadzanie skomplikowanych analiz, do realizacji których niezb�dne jest wykonanie 

dokładnego i zweryfikowanego modelu matematycznego. Analizy z zastosowaniem 

modelowania posiadaj� istotn� przewag� na standardowymi badaniami z wykorzystaniem 

metod pomiarowych w postaci mo�liwo�ci symulacji stanów pracy, które jeszcze nie 

wyst�powały lub s� trudne do osi�gni�cia a mog� by� krytyczne z uwagi na awaryjno�� i 

bezpiecze�stwo pracy systemów energetycznych. 

Przedstawione w pracach badania bezpo�rednio zwi�zane s� z systemami, maszynami  

i urz�dzeniami stosowanymi w technologiach energetycznych wykorzystuj�cych paliwa 

kopalne, zarówno stałe jak i gazowe. Prezentowane w pracach wyniki mo�na podzieli� 
tematycznie na: 

� Modelowanie numeryczne procesu spalania pyłu w�glowego w kotłach parowych 

� Zastosowanie modelowania matematycznego do analiz i monitorowania procesów 

przepływowo-cieplnych w kotłowych wymiennikach ciepła 
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� Modelowanie zjawisk przepływowych i cieplnych w materiałach porowatych dla oceny 

parametrów przepływowych podczas przepływu gazu 

� Ocena efektywno�ci pracy gazowych systemów energetycznych z wykorzystaniem 

modelowania termodynamicznego 

Wymienione powy�ej zagadnienia zwi�zane s� z badaniami nad popraw� efektywno�ci 

poszczególnych procesów, maj�cych szczególne znaczenie na ró�nych etapach wytwarzania 

energii elektrycznej i ciepła w energetyce zawodowej. W przedstawionych zagadnieniach, 

oprócz opracowanych autorskich modeli matematycznych, uwzgl�dniony został proces 

weryfikacji wyników modelowania, tak aby odwzorowane procesy w pełni i z du�� 
dokładno�ci� odzwierciedlały rzeczywiste warunki i  parametry pracy. 

 Szczegółowe omówienie prac i uzyskanych wyników 

o Modelowanie numeryczne procesu spalania pyłu w�glowego w kotłach parowych 

Obecnie elektrownie i elektrociepłownie w�glowe stoj� przed nowym wyzwaniem 

wynikaj�cym z wymaga� �rodowiskowych, a bloki energetyczne musz� spełnia� 
rygorystyczne ograniczenia emisji zanieczyszcze� gazowych, utrzymuj�c przy tym 

efektywno�� na stałym i wysokim poziomie. Stosowanie metod ograniczania emisji 

zanieczyszcze� w niewła�ciwy sposób mo�e znacz�co wpłyn�� na jako�� procesu oraz 

obni�y� efektywno�� procesu wytwarzania energii. Rozwój technik modelowania 

komputerowego, w szczególno�ci metod CFD (Computational Fluid Dynamics), pozwala na 

przeprowadzanie dokładnych analiz procesu spalania w�gla. Pełna informacja o parametrach 

zachodz�cego procesu spalania, b�d�ca wynikiem oblicze� z zastosowaniem modelowania 

CFD jest pomocna w weryfikacji jako�ci procesu spalania. Techniki modelowania 

numerycznego pozwalaj� na prowadzenie nisko kosztowych bada� nad procesem spalania w 

du�ych kotłach parowych. Uzyskane w ten sposób wyniki pomagaj� okre�li� aktualne oraz 

ustali� najbardziej efektywne warunki pracy kotła i ich wpływ na produkty spalania (CO, 

CO2, NOx, UBC). Z wykorzystaniem modelowania CFD mo�liwe staj� si� wykonywanie 

analiz np. w celu okre�lenia stopnia redukcji zanieczyszcze� gazowych i obni�enia emisji 

NOx metodami pierwotnymi lub wtórnymi, weryfikacji rzeczywistych warunków pracy i ich 

wpływu na procesy cieplno-przepływowe zachodz�ce wewn�trz kotłów w�glowych, a tak�e 

do analizy procesów spalania ró�nego rodzajów w�gli oraz mieszanek paliw (np. 

współspalanie w�gla z biomas�). 

W pracach [A2,A3,A5] przedstawiona została tematyka bada� charakterystyki procesu 

spalania pyłu w�glowego w komorze paleniskowej kotłów, z wykorzystaniem modelowania 

numerycznego. Modelowanie CFD turbulentnych przepływów z reakcjami chemicznymi jest 

obecnie jednym z wa�nych kierunków rozwoju technik modelowania komputerowego.  

Przedstawione w pracach obliczenia zostały zrealizowane z wykorzystaniem opracowanego 

modelu, uwzgl�dniaj�cego procesy ogrzewania cz�stek, odgazowania, spalania w�gla, a tak�e 

przepływu turbulentnego i radiacyjnej wymiany ciepła. W opracowanym modelu zastosowane 

zostało podej�cie bazuj�ce na modelu „mixture fraction” wspomaganego funkcjami PDF 

(Probability Density Function). 

Opracowany model procesu spalania pyłu w�glowego z wykorzystaniem opisanych technik 

został wykorzystany do przeprowadzenia symulacji pracy kotła energetycznego. Analizie 

poddane zostały zjawiska przepływu pyłu w�glowego oraz przepływu powietrza przez 
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palniki, a tak�e przepływ wytworzonych spalin przez dokładnie odwzorowan� komor� 
spalania. Wyniki w postaci rozkładu pr�dko�ci, rozkładu temperatury (Rys. 1), niespalonego 

w�gla (UBC) i produktów spalania, pozwalaj� na zlokalizowanie miejsc wewn�trz kotła o 

wysokim zagro�eniu erozj�, miejsc, w których mo�e wyst�pi� intensywne osadzanie cz�stek. 

Opracowane zało�enia w modelu pozwoliły równie�  wskaza�  wpływ �rednic cz�stek pyłu 

w�glowego na zawarto�� niespalonego paliwa (Rys. 2). 

�

Rys. 1. Obliczony rozkład temperatury spalin  w przekroju pionowym kotła (a) oraz w przekrojach poziomych dla 

pierwszego rz�du (b) i drugiego rz�du (b) palników 

�

Rys. 2. Rozkład niespalonego paliwa (UBC) w płaszczy�nie kotła, pochodz�cego z cz�stek pyłu w�glowego o �rednicy 

d1=4,9 �m (a) oraz �rednicy d5=150 �m (b)  

Wyniki oblicze� pozwoliły okre�li� prawidłowe umiejscowienie dysz powietrza dopalaj�cego 

(OFA) zapewniaj�ce kontynuowanie procesu spalania na wylocie z komory paleniskowej. Na 
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podstawie wyników uzyskanych z zastosowaniem zaawansowanego modelowania CFD 

procesów spalania, mo�liwe jest zwi�kszenie wiedzy na temat zjawisk zachodz�cych 

wewn�trz kotła oraz przeprowadzenie szczegółowych bada� pracy kotła. Wyniki 

modelowania [A3], potwierdzone danymi zebranymi z systemu pomiarowego elektrowni 

(Tabela 1) oraz porównane z wynikami uzyskanymi z zastosowaniem kodu Ansys Fluent 

[A2], mog� by� wykorzystywane w celu znalezienia odpowiedzi na pytania operacyjne, 

dotycz�ce poprawy charakterystyk  i efektywno�ci procesu spalania.  

Tabela 1. Wyniki weryfikacja symulacji pracy kotła 

Obliczone i zmierzone warto�ci na wylocie z kotła  NO, mg/mn
3 CO, ppm 

Obliczenia 
 

236 219 

Pomiar 
 

237 245 

Udziały masowe gazowych produktów spalania na wylocie z kotła, %wt. 

 
O2 CO2 N2 H2O 

Modelowanie CFD 2.2  22.4 70.15 4.9 

Obliczenia bilansowe  2.28 21.35 69.32 4.68 

Pomimo, �e uwaga została skupiona na symulacji kotła przy obci��eniu nominalnym, 

opracowany model pozwala na przeprowadzanie bada� numerycznych i analiz spalania 

ró�nego rodzaju w�gla przy zmiennych obci��eniach kotła [P3, P5]. 

o Zastosowanie modelowania matematycznego do analiz i monitorowania procesów 

przepływowo-cieplnych w kotłowych wymiennikach ciepła 

Stosowanie systemów monitorowania i kontroli parametrów pracy przegrzewaczy pary, 

stanowi obecnie jedno z wa�nych wyzwa� energetyki zawodowej. Utrzymywanie wysokiej 

efektywno�ci procesów przepływowo-cieplnych w trakcie pracy kotła, wymaga stosowania 

dedykowanych systemów pomiarowych. Konieczno�� ta wynika z coraz cz�stszego 

stosowania ró�nych paliw (w szczególno�ci biomasy) oraz zwi�kszonej elastyczno�ci, z jak� 
pracuj� kotły parowe. W pracach realizowanych w ramach projektu badawczego [P6] 

uczestniczyłem w działania maj�cych na celu opracowanie i uruchomienie systemu do 

monitorowania parametrów pracy kotłowych wymienników ciepła, w takcie spalania paliw 

w�glowych i współspalania biomasy. W trakcie realizacji projektu [P4] uczestniczyłem we 

wdro�eniu systemu monitorowania parametrów pracy przegrzewaczy w kotle energetycznym, 

ze szczególnym uwzgl�dnieniem pracy ze zmiennym obci��eniem.  

Procesy �u�lowania i zanieczyszczania powierzchni ogrzewalnych w kotłach energetycznych 

s� jednym z głównych czynników wpływaj�cych na prawidłow� i efektywn� prac� kotłów,  

a w szczególno�ci kotłowych wymienników ciepła. Intensywno�� tych procesów zale�y 

głównie od konstrukcji kotła i komory paleniskowej, rodzaju i jako�ci spalanego paliwa oraz 

warunków pracy kotła. W celu zwi�kszenia udziału energii elektrycznej wytwarzanej z 

odnawialnych 	ródeł energii w wielu elektrowniach biomasa współspalana jest razem z 

w�glem. Współspalanie biomasy wpływa na intensywno�� zanieczyszczania powierzchni 

wymienników kotłowych, na sprawno�� oraz warunki pracy kotła. W pracach [A6,A7] 

przedstawiona została tematyka modelowania kotłowych wymienników ciepła, jakimi s� 
przegrzewacze pary, zarówno w kotłach pyłowych jak i fluidalnych. W pracy [A6] 

zaprezentowana została metoda monitorowania warunków pracy kotła w celu obliczenia 
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stopnia zanieczyszczenia wymienników ciepła. Ocena stopnia zanieczyszczenia bazuje na 

współczynnikach charakteryzuj�cych ilo�� ciepła przekazywanego do podgrzewacza, 

parownika i przegrzewaczy. 

�

Rys. 3. Obliczona moc cieplna podgrzewacza wody zasilaj�cej oraz zmierzony strumie� masy przepływaj�cej przez 

niego wody 

Przeprowadzone obliczenia wymienników ciepła, pozwoliły okre�li� moc ciepln� (Rys. 3) na 

podstawie zmierzonych parametrów pary (ci�nienie, temperatura, strumie� masy). Obliczone 

moce cieplne dla stanu odniesienia pracy kotła umo�liwiły stworzenie krzywych 

reprezentuj�cych nominaln� moc ciepln� w funkcji obci��enia kotła. 

�

Rys. 4. Rozmieszczenie kotłowych wymienników ciepła (SH – przegrzewacz pary pierwotnej, RH – przegrzewacz pary 

wtórnej, ECO – podgrzewacz wody zasilaj�cej) 

W celu poprawnego okre�lenia mocy cieplnej poszczególnych wymienników, opracowane 

zostały współczynniki temperaturowe spalin. Umo�liwiło to  okre�lenie stopnia 

zanieczyszczenia przez porównanie nominalnej i rzeczywistej warto�ci mocy cieplnej. 

Metodologia przedstawiona w tym artykule została opracowana w oparciu o obliczenia 
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bezwymiarowych współczynników, aby zapewni� mo�liwo�� monitorowania on-line 

poszczególnych wymienników ciepła w kotle [P6]. Podczas pracy kotła OP-380 opalanego 

pyłem w�glowym zaobserwowano nienormalne warunki pracy, w tym zwi�kszon� 
temperatur� pary i materiału rur, wysokie warto�ci przepływu masowego wody chłodz�cej i 

obni�on� temperatur� pary przegrzanej. W pracy przedstawiono wyniki analizy 

sze�ciomiesi�cznego okresu pracy kotła, wykorzystuj�c opracowan� metodologi� oceny stanu 

poszczególnych powierzchni wymiany ciepła. Podstaw� metody oceny stopnia 

zanieczyszczenia s� współczynniki bezwymiarowe, które reprezentuj� aktualne warto�ci 

ciepła absorbowanego przez indywidualny wymiennik ciepła (Rys. 4) w porównaniu z 

warto�ci� dla czystej powierzchni.  

W pracy [A7] przedstawione zostały wyniki analizy numerycznej i zrealizowanych oblicze� 
pracy przegrzewacza pary. W tym celu wykorzystany został model matematyczny 

przegrzewacza uwzgl�dniaj�cy wymiary geometryczne analizowanego wymiennika,  

własno�ci materiału rur oraz pary zale�ne od temperatury i ci�nienia.  Dzi�ki zastosowaniu 

takich zało�e� mo�liwe było opracowanie uniwersalnego modelu przegrzewacza. Wyniki w 

postaci rozkładów temperatury w stanie ustalonym uzyskane zostały równie� z 

wykorzystaniem modelowania CFD a opracowany model znajduje zastosowanie podczas 

oblicze� w pełnym zakresie pracy danego typu kotła. 

o Modelowanie zjawisk przepływowych i cieplnych w materiałach porowatych dla oceny 

parametrów przepływowych podczas przepływu gazu 

Jednym z aktualnych wyzwa� w przemy�le naftowym jest okre�lenie efektywnej 

porowato�ci i przepuszczalno�ci w skałach charakteryzuj�cych si� nisk� porowato�ci�. 
Czynniki te maj� ogromny wpływ na jako�� bada� efektywno�ci wykorzystania 

niekonwencjonalnych zasobów ropy i gazu dla zastosowa� w energetyce zawodowej. 

Przepuszczalno�� skał, a tak�e charakterystyka przepływu i całkowite nat��enie przepływu 

masy zale�� od podstawowych wła�ciwo�ci cieczy i materiałów skał. Równania u�ywane do 

opisu zjawisk transportu w materiałach porowatych i podej�ciu stosowanym w analizie 

zjawiska przepływu płynu mog� si� ró�ni� i zale�� od wielu czynników, takich jak ci�nienie, 

temperatura, liczba Knudsena, liczba Reynoldsa. Jedn� z najpopularniejszych metod 

obliczeniowych do obliczania przepływu płynu jest technika Komputerowej Mechaniki 

Płynów (modelowanie CFD) oparta na równaniach Naviera-Stokesa. Obliczenia z 

wykorzystaniem techniki CFD pozwalaj� okre�li� rozkład pr�dko�ci przepływaj�cego płynu i 

ostatecznie obliczy� masowe nat��enie przepływu. Obliczenia z wykorzystaniem podej�cia 

CFD i rozwi�zywanie równa� Naviera-Stokesa wymagaj� szczegółowego modelu 

geometrycznego analizowanej próbki. Jednym z obszarów zastosowa� narz�dzia 

opracowanego w ramach projektu [P1] (oprogramowanie - poROSE) jest mo�liwo�� 
przygotowania trójwymiarowych modeli geometrycznych porowatych próbek na podstawie 

danych wej�ciowych. Narz�dzie umo�liwia generowanie i modyfikowanie trójwymiarowego 

modelu geometrycznego próbki o zło�onym kształcie. Próbka mo�e by� wykorzystana, jako 

dane wej�ciowe do modelowania wymiany masy i ciepła, zarówno w płynie, jak i domenie 

ciała stałego. 

W pracy [A1] przedstawiona została analiza numeryczna przepływu płynu w próbce skał o 

niskiej porowato�ci przeprowadzona przy u�yciu modelowania CFD. Wyniki modelowania 

pozwoliły okre�li� rozkład pr�dko�ci (Rys. 5), masowe nat��enie przepływu w próbce skały i 
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obliczy� warto�ci przepuszczalno�ci przy u�yciu zmodyfikowanego równania Darcy'ego. W 

analizie wykorzystano trójwymiarowy model geometryczny próbki skalnej. Obliczenia w 

stanach ustalonych przeprowadzono dla okre�lonych warunków brzegowych w postaci 

spadku ci�nienia. Symulacje wykonane zostały z uwzgl�dnieniem zjawiska po�lizgu 

opisanego przez model po�lizgu Maxwella i współczynnik akomodacji momentu stycznego 

(Tangential Momentum Accomodation Coefficient – TMAC). 

�

Rys. 5. Wyniki oblicze� CFD w postaci linii pr�du dla analizowanej próbki 

W prezentowanych badaniach przeprowadzono obliczenia z wykorzystaniem metody CFD i 

rozwi�zania równa� Naviera-Stokesa dla przepływu ustalonego i laminarnego. Formułowanie 

warunków brzegowych przy u�yciu równania Maxwella przyj�tego w modelowaniu CFD, 

pozwala na okre�lenie warto�ci nat��enia przepływu masowego w próbce skały i obliczenie 

zmian przepuszczalno�ci przy u�yciu zmodyfikowanego równania Darcy'ego. W przypadku 

skał o niskiej porowato�ci konieczne jest uwzgl�dnienie zjawiska po�lizgu w celu 

prawidłowego okre�lenia warto�ci przepuszczalno�ci. Analiza zmiany strumienia masowego 

gazu (Rys. 6) wykazała du�y wpływ współczynnika akomodacji stycznego momentu na 

osi�gni�te wyniki. Absolutna osi�gana przepuszczalno�� była nawet 1,68 razy wi�ksza, 

uwzgl�dniaj�c zjawisko po�lizgu. 

�

Rys. 6. Zmiana strumienia masy przepływaj�cego gazu w zale�no�ci od wybranego modelu i charakteryzuj�cego go 

współczynnika TMAC 
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Modelowanie wymiany ciepła ma zasadnicze znaczenie dla oceny potencjału 

geotermalnego, wła�ciwo�ci termicznych w zbiornikach wody i w�glowodorów, wła�ciwo�ci 

termicznych i rozkładu temperatury w glebie stosowanej w podziemnych sieciach kablowych. 

W pracy [A4] przedstawiono ocen� przewodno�ci cieplnej w próbce kambryjskiej oraz 

analiz� termiczn� w szkielecie próbki przy danej porowato�ci. Oprogramowanie poROSE, 

opracowane jako narz�dzie, pozwoliło na przygotowanie modelu geometrycznego u�ywanego 

w modelowaniu wymiany ciepła. 

o Ocena efektywno�ci pracy gazowych systemów energetycznych z wykorzystaniem 

modelowania termodynamicznego 

W ostatnich latach widoczny jest znaczny wzrost wykorzystania układów gazowych i 

gazowo-parowych, charakteryzuj�cych si� wysok� wydajno�ci� i mo�liwo�ci� szybkiego 

dostosowania do zmieniaj�cego si� zapotrzebowania na energi� elektryczn� i ciepło. Aby 

zoptymalizowa� operacje dla systemów energetycznych opalanych gazem w �wietle 

zmieniaj�cego si� popytu i zmieniaj�cych si� cen energii elektrycznej, proces produkcji musi 

by� zaplanowany i monitorowany za pomoc� odpowiednich narz�dzi. W ramach realizacji 

projektu [P2] opracowana została koncepcja narz�dzia do monitorowania i optymalizacji 

produkcji ciepła i energii elektrycznej w elektrowni gazowej. Podstawowym elementem 

narz�dzia jest kompleksowy model matematyczny elektrowni gazowej, zweryfikowany na 

podstawie wyników pomiarowych i testów obiektowych. Model matematyczny słu�y do 

wykonywania oblicze� dla zdefiniowanych danych wej�ciowych, warunków otoczenia i 

zapotrzebowania na ciepło, w celu okre�lenia bie��cej produkcji ciepła i energii elektrycznej. 

W pracy [B1] przedstawione zostały wyniki symulacji pracy elektrowni gazowej w postaci 

zmian ilo�ci wytwarzanej energii elektrycznej i ciepła w ci�gu doby, w celu monitorowania i 

przygotowania niezawodnego planu produkcji. 

Prezentowane podej�cie oparto na szczegółowym modelu termodynamicznym, który zawiera 

wszystkie podstawowe elementy analizowanej elektrowni. Model matematyczny umo�liwił 

przeprowadzenie oblicze� dla zmiennych danych wej�ciowych w postaci warunków otoczenia 

i zapotrzebowania na ciepło. W celu okre�lenia bie��cej produkcji, wynikami modelowania 

były warto�ci ciepła i energii elektrycznej wytworzone przy u�yciu poszczególnych 

komponentów analizowanej elektrociepłowni. Produkcja ciepła w elektrociepłowni zale�y od 

takich czynników, jak zapotrzebowanie na ciepło i dost�pno�� poszczególnych komponentów 

i mo�e by� realizowana na kilka sposobów. Na podstawie wyników symulacji opracowany 

został jeden z mo�liwych scenariuszy produkcji ciepła i energii elektrycznej w wybranym 

dniu dla zdefiniowanych danych wej�ciowych. Wyniki modelowania termodynamicznego 

mo�na wykorzysta� do wyboru optymalnego rozwi�zania i zaplanowania produkcji w ci�gu 

jednej godziny, jak równie� do okre�lenia zu�ycia gazu. System monitorowania oparty na 

modelowaniu termodynamicznym mo�e by� niezast�pionym narz�dziem w procesie 

podejmowania decyzji, monitorowaniu i opracowywaniu niezawodnego planu produkcji. 

Obliczone wyniki zu�ycia gazu i wytworzonej energii elektrycznej oraz aktualne informacje o 

cenach gazu i energii elektrycznej mog� by� wykorzystane do okre�lenia całkowitych 

kosztów i zysków z du�� dokładno�ci�. 

 



�� 

�

5. Omówienie pozostałych osi�gni�� naukowo – badawczych (zgodnie z Rozporz�dzeniem 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy�szego z dnia 1 wrze�nia 2011 r. w sprawie kryteriów 

oceny osi�gni�� osoby ubiegaj�cej si� o nadanie stopnia doktora habilitowanego). 

Moja działalno�� naukowo-badawcza koncentruje si� wokół szeroko poj�tej energetyki 

zawodowej oraz bada� dotycz�cych analizowania, monitorowania, modelowania procesów w 

celu poprawy efektywno�ci działania systemów, maszyn i urz�dze� energetycznych. Dorobek 

naukowy, reprezentuj�cy pozostałe osi�gni�cia naukowo-badawcze (po okresie doktoratu), 

stanowi 10 publikacji naukowych (5 z listy A oraz 5 z listy B MNiSW), 1 monografia w 

j�zyku angielskim, której jestem edytorem, 5 rozdziałów w monografiach (2 w j�zyku 

polskim oraz 3 w j�zyku angielskim), 13 publikacji zamieszczonych w materiałach 

konferencyjnych (7 w j�zyku angielskim i 6 w j�zyku polskim), jak równie� udział w 7 

projektach badawczo-rozwojowych, dla których współtworzyłem raporty i opracowania, 

b�d�ce podsumowaniem realizowanych prac. Bardziej szczegółowo przedstawiam opis mojej 

działalno�ci naukowo-badawczej poni�ej, z uwzgl�dnieniem etapu doktoratu i po doktoracie. 

Okres doktoratu 

W roku 2009 rozpocz�łem dzienne studia doktoranckie na Wydziale In�ynierii 

Mechanicznej i Robotyki AGH, a w roku 2014 uzyskałem tytuł dr. in�., broni�c prac� 
doktorsk� pt. „Modelowanie nieustalonych procesów przepływowo-cieplnych w 

przegrzewaczu pary w kotle fluidalnym”, której promotorem był dr. hab. in�. Dawid Taler 

(Zał�cznik 1). Praca doktorska zwi�zana była bezpo�rednio z energetyk� zawodow�, a 

opracowany model oraz metodyka zawierała aspekt aplikacyjny, w postaci mo�liwo�ci 

zastosowania w systemach kontroli eksploatacji przegrzewaczy pary w kotłach fluidalnych. 

Za innowacyjno�� i mo�liwo�� zastosowania wyników pracy w jednym z kluczowych 

obszarów dla gospodarki regionu Małopolska, w 2010 roku zostałem laureatem programu 

stypendialnego „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” (Zał�cznik 8). 

W trakcie studiów doktoranckich odbyłem 4 miesi�czny sta� w Centrum Badawczym ABB w 

Krakowie, a od listopada 2010 roku pracowałem na stanowisku Starszego Specjalisty ds. 

Bada� Pomiarowych i AKPiA w Dziale Bada� i Rozwoju Grupy EDF Polska S.A. (obecnie 

PGE Energia Ciepła S.A.). Jako członek zespołów badawczych realizowałem wdro�enia i 

uruchomienia diagnostycznych systemów pomiarowych [P11]. Byłem równie� autorem i 

współautorem opracowa� naukowych (raporty wewn�trzne) oraz rekomendacji dotycz�cych 

optymalizacji procesu spalania [P13], współspalania [P12], wymiany ciepła oraz koncepcji 

maj�cych na celu popraw� efektywno�ci wytwarzania energii w elektrowni i 

elektrociepłowniach nale��cych do grupy energetycznej [P10]. 

Okres po doktoracie 

W okresie od listopada 2014 do marca 2015 odbyłem sta� zagraniczny w 

Departamencie Mechaniki Płynów, Energi i �rodowiska w Centrum Badawczym EDF R&D 

w Pary�u (Zał�cznik 8). W trackie sta�u realizowałem zadania zwi�zane z badaniami procesu 

spalania w kotle pyłowym z wykorzystaniem modelowania numerycznego i oprogramowania 

do CFD - Code_Saturne. Realizuj�c sta�, miałem mo�liwo�� pracowa� z zespołem 

specjalistów odpowiedzialnych za opracowanie i rozwój kodu numerycznego do CFD – 

Code_Saturne, a tak�e opracowywa� swój własny model, z zastosowaniem którego 

przeprowadzałem symulacje 3D procesu spalania pyłu w�glowego i wymiany ciepła oraz 

przepływu w kotle parowym. Uzyskiwane wyniki z zastosowaniem opracowanych modeli 
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numerycznych, weryfikowałem z wykorzystaniem danych pomiarowych, pochodz�cych z 

bada� optymalizacyjnych kotłów, jak równie� z systemu ci�głego monitorowania pracy kotła. 

W lipcu 2015 roku rozpocz�łem prace na stanowisku Starszego Specjalisty ds. Bada� 

Termodynamicznych. Do moich ogólnych obowi�zków nale�ało przygotowywanie oraz 

selekcja propozycji projektów badawczo-rozwojowych (B+R), planowanie i realizacja prac w 

projektach w obszarze bada� termodynamicznych, koordynacja prac ze słu�bami 

eksploatacyjnymi, wydziałem in�ynierii oraz wykonawcami zewn�trznymi, nadzór 

merytoryczny prac, doradztwo w zakresie naukowo-technicznym i przygotowywanie 

ekspertyz, prowadzenie dokumentacji projektowej, a jako lider zespołu, nadzorowanie pracy 

specjalistów termodynamików (4 osoby). W swojej pracy badawczej koncentrowałem si� cały 

czas na badaniach procesów wyst�puj�cych w trakcie produkcji energii elektrycznej i ciepła 

w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych. Byłem członkiem mi�dzynarodowego 

zespołu badawczego w ramach projektu „Flexical” [P14], którego celem było celu 

opracowanie nowatorskich systemów p�tli wapniowych (Calcium Looping) zdolnych do 

reagowania w szerokim zakresie zmiany obci��enia bloku energetycznego oraz strumienia 

produkowanych spalin.  

Uczestniczyłem w projekcie, maj�cym na celu badania mo�liwo�ci produkcji chłodu z ciepła 

sieciowego [P7]. W ramach projektu współtworzyłem algorytmy do wyznaczania 

współczynnika COP, podczas ci�głej pracy instalacji z adsorpcyjn� pomp� ciepła, brałem 

udział w testach obiektowych produkcji chłodu w okresie letnim. 

W realizacji prac badawczych wykorzystywałem modele matematyczne, 

opracowywane przeze mnie i zespół specjalistów b�d�cych członkami powoływanych 

zespołów projektowych. Wykonywane ekspertyzy i opracowania dotyczyły pracy istniej�cych 

komponentów systemów energetycznych, jak i nowo budowanych np. instalacji oczyszczania 

spalin: analiza CFD pracy kolektorów spalin, analiza rozpływu pary w komorach 

przegrzewaczy. Zastosowanie modelowania termodynamicznego w celu opracowania  

i zweryfikowania koncepcji wykorzystania absorpcyjnych pomp ciepła do zasilania miejskiej 

sieci ciepłowniczej, monitorowania rozpływu spalin dla istniej�cej i nowo budowanej 

instalacji mokrego odsiarczania spalin. 

Do�wiadczenie zawodowe w działalno�ci badawczo-rozwojowej dla energetyki 

W latach 2010 – 2018, pracuj�c w zespole Bada� i Rozwoju brałem udział w realizacji 

kilkunastu projektów badawczo-rozwojowych [P2-P13], b�d�c członkiem zespołów 

badawczych oraz uczestniczyłem w realizacji i prowadzeniu testów obiektowych 5 wdro�e� 

dla autorskich systemów pozwalaj�cych na optymalizacj� i popraw� efektywno�ci kotłów 

parowych takich jak: 

o system do analizy własno�ci dynamicznych kotła parowego OP-380, 

o system oceny pracy przegrzewaczy pary w kotle OP-380, 

o układ bezpiecznej eksploatacji kotła parowego OP-650, 

o system kontroli przegrzewaczy pary w kotle OP-650, 

o układ monitorowania pracy regeneracyjnych obrotowych podgrzewaczy powietrza w 

kotle OP-430. 
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W czasie swojej pracy w Grupie EDF Polska S.A. (obecnie PGE Energia Ciepła S.A.) ci�gle 

podnosiłem swoje kwalifikacje i kompetencje bior�c udział w cyklu szkole� z zakresu 

zarz�dzania zmian� w organizacji, zarz�dzania komunikacj� w projektach biznesowych, 

efektywnego budowania współpracy i przekazywania wiedzy (program autorski Grupy EDF 

Polska S.A. - Liderzy Zmian,  zał�cznik 8). W tym okresie brałem tak�e udział w szkoleniach 

z zakresu zarz�dzania projektami badawczo-rozwojowymi (Zał�cznik 8), szkoleniu dla 

trenerów wewn�trznych oraz kursach tematycznych z zakresu obsługi oprogramowania 

Ebsilon, EES, OriginPro, Ansys. Aktywnie i regularnie uczestniczyłem w konferencjach i 

sympozjach naukowych prezentuj�c wyniki swojej pracy naukowej. 

Od dnia 1 marca 2018 roku pracuj� na stanowisku adiunkta w Katedrze Systemów 

Energetycznych i Urz�dze� Ochrony �rodowiska, Akademii Górniczo-Hutniczej im. 

Stanisława Staszica w Krakowie. Moje obecne zainteresowania naukowe i dydaktyczne 

skupione s� wokół zagadnie� zwi�zanych z termodynamik� techniczn�, technologiami 

energetycznymi, maszynami i urz�dzeniami energetycznymi, wymian� ciepła i spalaniem, 

komputerow� mechanik� płynów, oraz zastosowaniem komputerowych metod modelowania 

zjawisk cieplno-przepływowych i spalania w celu rozwi�zywania problemów 

eksploatacyjnych maszyn i urz�dze� energetycznych. W roku 2018 realizowałem grant 

badawczy dla młodych naukowców [P15] „Opracowanie modeli matematycznych 

wymienników ciepła oraz  przeprowadzenie symulacji komputerowych procesu wytwarzania 

energii z uwzgl�dnieniem zmiennych warunków pracy”, finansowany w ramach grantu 

dzieka�skiego Wydziału In�ynierii Mechanicznej i Robotyki AGH. Prowadz� zaj�cia 

dydaktyczne z przedmiotów Technologie Energetyczne, Termodynamika, Maszyny i 

Urz�dzenia Energetyczne, Kotły Parowe, Kontrola Procesów Cieplnych w Siłowniach 

Parowych, na studiach I i II stopnia (studia stacjonarne i studia niestacjonarne) oraz na 

studiach podyplomowych. W roku akademickim 2018/2019 byłem promotorem 9 

zako�czonych prac dyplomowych in�ynierskich, a tak�e jestem promotorem 3 realizowanych 

trwaj�cych prac dyplomowych magisterskich. 

Syntetyczne podsumowanie dorobku naukowego w okresie zarówno przed jak i po 

doktoracie, zawiera Tabela 2. Szczegółowe zestawienie wszystkich osi�gni�� naukowo – 

badawczych zawiera Zał�cznik 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�� 

�

Tabela 2. Wykaz osi�gni�� naukowych przed i po obronie pracy doktorskiej 

 
PRZED DOKTORATEM PO DOKTORACIE SUMA  
Rozprawa 

doktorska 

Pozostałe 

prace 

Główne 

osi�gni�cie 

naukowe 

Pozostałe 

prace 

 

Sumaryczna liczba 

punktów MNiSW 
98 56 192 260,5 606,5 

Sumaryczny IF 4,216 0 15,473 16,798 36,487 

Sumaryczny IF-5 4,23 0 15,034 17,841 37,105 

Publikacje ogółem 5 5 8 10 28 

Publikacje z listy A 

MNiSW 
2 0 7 5 14 

Publikacje z listy B 

MNiSW 
3 5 1 5 14 

Monografie 
1 0 0 1 2 

Rozdziały w 

monografiach 
1 5 0 5 11 

Rozdziały w 

monografiach w j�zyku 

polskim 

1 2 0 2 5 

Rozdziały w 

monografiach w j�zyku 

angielskim 

0 3 0 3 6 

Publikacje w 

materiałach 

konferencyjnych 

6 9 7 13 35 

Publikacje w materiałach 

konferencyjnych w 

j�zyku angielskim 

2 5 6 7 20 

Publikacje w materiałach 

konferencyjnych w 

j�zyku polskim 

4 4 1 6 15 

Rozprawa doktorska 1 0 0 0 1 

Udział w konferencjach 8 4 8 0 20 

Konferencje krajowe 8 3 8 0 19 

Konferencje zagraniczne 0 1 0 0 1 

Projekty badawcze 

ogółem 
0 4 6 5 15 

Zgłoszenia patentowe 0 0 0 0 0 

Licencje 

oprogramowania 
0 0 0 1 1 

 

5.1.Realizacja prac naukowo-badawczych, nie wchodz�cych w skład głównego 

osi�gni�cia naukowego 

• Publikacje naukowe w czasopismach znajduj�cych si� w bazie Journal Citation Reports 

(JRC) 
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A8. Modli�ski N., Szczepanek K., Nabagło D., Madejski P., Modli�ski  Z., Mathematical 

procedure for predicting tube metal temperature in the second stage reheater of the operating 

flexibly steam boiler, 2019, Applied Thermal Engineering 146, pp. 854-865 

Czasopismo indeksowane w JCR 

IF – 3,771, IF (5-year) – 3,929 

Lista MNiSW – 40 pkt. 

A9. Puskarczyk E., Krakowska P., J�drychowski M., Habrat M., Madejski P., A novel 

approach to the quantitative interpretation of petrophysical parameters using nano-CT: 

example of Paleozoic carbonates, 2018, Acta Geophysica 66(6), pp. 1453-1461 

Czasopismo indeksowane w JCR 

IF – 0,709, IF (5-year) – 1,009 

Lista MNiSW – 20 pkt.  

A10. Krakowska P., Puskarczyk E., J�drychowski M., Habrat M., Madejski P., Dohnalik M., 

Innovative characterization of tight sandstones from Paleozoic basins in Poland using X-ray 

computed tomography supported by nuclear magnetic resonance and mercury porosimetry, 

2018, Journal of Petroleum Science & Engineering, 166, pp. 389-405 

Czasopismo indeksowane w JCR 

IF – 2,382, IF (5-year) – 2,739 

Lista MNiSW - 40 pkt. 

A11. Modli�ski N., Madejski P., Janda T., Szczepanek K., Kordylewski W., A validation of 

computational fluid dynamics temperature distribution prediction in a pulverized coal boiler 

with acoustic temperature measurement, 2015, Energy 92, pp. 77-86 

Czasopismo indeksowane w JCR 

IF – 4,968, IF (5-year) – 5,582 

Lista MNiSW – 45 pkt.  

A12. Taler J., W�glowski B., Taler D., Sobota T., Dzierwa P., Trojan M., Madejski P., 

Pilarczyk M., Determination of start-up curves for a boiler with natural circulation based on 

the analysis of stress distribution in critical pressure components, 2015, Energy 92 pp.153-159 

Czasopismo indeksowane w JCR 

IF – 4,968, IF (5-year) – 5,582 

Lista MNiSW – 45 pkt.  

A13. Madejski P., Taler D., Analysis of temperature and stress distribution of superheater 

tubes after attemperation or sootblower activation, 2013, Energy Conversion and 

Management 71, pp. 131–137 

Czasopismo indeksowane w JCR 

IF – 3,590, IF (5-year) – 3,604 
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Lista MNiSW – 40 pkt.  

A14. Taler D., Korze� A., Madejski P., Determining tube temperature in platen superheater 

tubes in CFB boilers (Wyznaczanie temperatury rur w grodziowym przegrzewaczu pary w 

kotle fluidalnym), 2011, Rynek Energii 2, pp. 56–60 

Czasopismo indeksowane w JCR 

IF – 0,626 

Lista MNiSW – 11 pkt.  

• Publikacje naukowe w czasopismach z listy MNiSW (nie znajduj�cych si� w bazie 

Journal Citation Reports JRC) 

B2. Krakowska P., Puskarczyk E., Habrat M., Madejski P., J�drychowski M., Parametry 

geometryczne przestrzeni porowej niskoporowatych piaskowców kambryjskich wyznaczone 

na podstawie wyników bada� laboratoryjnych na próbkach z rdzeni wiertniczych, 2018, Nafta 

Gaz 11, pp. 783-788 

Czasopismo indeksowane w WoS 

Lista MNiSW – 6 pkt. 

B3. �ymełka P., Nabagło D., Janda T., Madejski P., Online monitoring system of air 

distribution in pulverized coal-fired boiler based on numerical modeling, 2017, Archives of 

Thermodynamics, 38(4), pp. 109-125 

Czasopismo indeksowane w WoS 

Lista MNiSW – 13 pkt. 

B4. Habrat M., Krakowska P., Puskarczyk E., J�drychowski M., Madejski P., The concept of 

a computer system for interpretation of tight rocks using X-ray computed tomography results: 

technical note, 2017, Studia Geotechnica et Mechanica, pp. 101-107 

Czasopismo indeksowane w WoS 

Lista MNiSW – 12 pkt. 

B5. Krakowska P., Puskarczyk E., J�drychowski M., Habrat M., Madejski P., Jarzyna J., 

Analiza petrofizyczna łupków sylurskich z synklinorium lubelskiego, 2017, Zeszyty Naukowe 

Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi� PAN, 101, pp. 296-302  

Lista  MNiSW – 9 pkt. 

B6. Taler J., W�glowski B., Taler D., Trojan M., Sobota T., Dzierwa P., Pilarczyk M., 

Madejski P., Nabagło D., Method of determination of thermo-flow parameters for steam 

boiler, 2015, Journal of Power Technologies, 95(4), pp. 309-316 

Czasopismo indeksowane w WoS 

Lista MNiSW – 12 pkt. 

B7. Taler D., Madejski P., Taler J., Modelowanie ustalonych procesów przepływowo-

cieplnych w kotle fluidalnym, 2015, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. 

Mechanika, zeszyt 87 (2) s. 169 – 179 



�
 

�

Lista MNiSW – 7 pkt. 

B8. Krakowska P., Madejski P., Criteria parameters for fluid flow simulation in tight 

reservoir rocks, 2014, Logistyka nr 4, CD nr 6 Logistyka – nauka: artykuły recenzowane,, s. 

4537–4542 

Lista MNiSW – 10 pkt. 

B9. Krakowska P., Madejski P., Zastosowanie komputerowej symulacji przepływów do 

wyznaczania parametrów zbiornikowych skał, 2013, Logistyka nr 4, CD Logistyka – nauka: 

artykuły recenzowane, s. 252–269 

Lista MNiSW – 10 pkt. 

B10. Cioch W., Madejski P., Wszołek W., Wykorzystanie modelowania CFD do bada� 

oddziaływa� aero- i hydrodynamicznych na jacht �aglowy, 2013, Przegl�d Mechaniczny / 

Stowarzyszenie In�ynierów i Techników Mechaników Polskich 72(5), s. 28–31 

Lista MNiSW – 5 pkt. 

B11. Madejski P., Taler D., Korze� A., Modelling of platen superheaters in a circulating 

fluidized bed boiler at different loads, 2012, Archiwum Energetyki 42(2), s. 85–92 

Lista MNiSW – 4 pkt. 

B12. Cebulski D., Madejski P., Analiza zwi�zków pr�dko�ci propagacji fal spr��ystych z 

przestrzeni� porow� skały odzwierciedlon� w obrazie 3D, 2012, Nafta-Gaz nr 9 

Lista MNiSW – 5 pkt. 

B13. Madejski P., Taler D., Thermomechanical CSM analysis of a superheater tube in 

transient state, 2011, Archives of Thermodynamics vol. 32(3), s. 117–126 

Lista MNiSW – 7 pkt. 

B14. Madejski P, Siwek T., Badanie powłok termoelementów na zwil�alno�� podczas k�pieli 

w stopach aluminium, miedzi, mosi�dzu i br�zu, 2010, Pomiary Automatyka Kontrola, 

Stowarzyszenie In�ynierów i Techników Mechaników Polskich vol. 56(10), s. 1243–1247 

Lista MNiSW – 9 pkt. 

• Opracowania naukowe b�d�ce wynikiem realizacji prac projektowych, konstrukcyjnych 

lub technologicznych 

Raporty i opracowania z realizacji projektów badawczych 

P7. Produkcja chłodu z ciepła sieciowego, 2013-2017. Projekt badawczy realizowany i 

finansowany przez Dział Bada� i Rozwoju EDF Polska S.A., numer DBAA/13-901/13-09 

P8. Poprawa własno�ci dynamicznych kotłów parowych, 2015-2016. Projekt badawczy 

realizowany i finansowany przez Dział Bada� i Rozwoju EDF Polska S.A., numer DBAA/12-

906 

P9. Optymalizacja pracy regeneracyjnych obrotowych podgrzewaczy powietrza, 2013-2015. 

Projekt badawczy realizowany i finansowany przez Dział Bada� i Rozwoju EDF Polska S.A., 

numer DBAA/13-901/13-09 
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P10. Inertyzacja azotem. Zabezpieczanie silosów z biomas�, 2013-2014. Projekt badawczy 

realizowany i finansowany przez Dział Bada� i Rozwoju EDF Polska S.A., numer DBAA/13-

902 

P11. Poprawa własno�ci dynamicznych kotłów parowych, 2012-2014. Projekt badawczy 

realizowany i finansowany przez Dział Bada� i Rozwoju EDF Polska S.A., numer DBAA/12-

906. 

P12. Współspalanie biomasy: Optymalizacja procesu bezpo�redniego podawania biomasy, 

2010-2012. Projekt badawczy realizowany i finansowany przez Dział Bada� i Rozwoju EDF 

Polska S.A., numer DBAA/10-903 

P13. Optymalizacja procesu spalania – system AGAM, 2010-2013. Projekt badawczy 

realizowany i finansowany przez Dział Bada� i Rozwoju EDF Polska S.A., numer DBAA/10-

907 

L1. Współtwórca oprogramowania do analiz obrazów materiałów porowatych poROSE, 

b�d�cych wynikiem realizacji prac w projekcie: „Nowatorska metodyka interpretacji 

niekonwencjonalnych złó� ropy i gazu z wykorzystaniem wyników rentgenowskiej tomografii 

komputerowej” (P1). Program obj�ty ochron� w postaci licencji przez Centrum Transferu 

Technologii przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

• autorstwo lub współautorstwo monografii, publikacji naukowych w czasopismach 

mi�dzynarodowych lub krajowych innych ni� znajduj�ce si� w bazach lub na li�cie, o 

których mowa w § 3, dla danego obszaru wiedzy 

Autorstwo lub współautorstwo monografii/ksi��ki: 

M1. Madejski P. (Edytor), Thermal power plants: new trends and recent developments, 2018,  

IntechOpen, London 2018, 160 s., ISBN: 978-1-78923-078-9; e-ISBN: 978-1-78923-079-6. 

www.intechopen.com/books/thermal-power-plants-new-trends-and-recent-developments 

M2. Gdowska K.Z., Jakubiak M., Kami�ska J., Kmita A., Kolczyk J., Korze� A., Ksi��ek R., 

Madej D., Madejski P., Pi�ta A., Polo�czyk A., Prorok R., Schmidt N., Szczerba J., �liwka 

M., �nie�ek E., Taler D., �ymankowska-Kumon S., 2013, Selected aspects of modern 

engineering [Dokument elektroniczny], Kraków: AGH University of Science and Technology 

Press 2013 

Autorstwo lub współautorstwo rozdziału w monografii/ksi��ce: 

M3. Madejski P., Introductory chapter: new trends and recent developments for thermal 

power plants, 2018, Thermal power plants (ed. Paweł Madejski), IntechOpen, London 2018, 

pp. 1-11  

M4. Madejski P., Chłosta K., Zastosowanie modelowania komputerowego CFD do analizy 

przepływowej kolektora spalin, 2018, Zagadnienia budowy i eksploatacji wentylatorów (red. 

Marian Bana�), Monografie Katedry Systemów Energetycznych i Urz�dze� Ochrony 

�rodowiska 14, s. 117-122 

M5. Madejski P., Janda T., Modli�ski N., Nabagło D., A Combustion Process Optimization 

and Numerical Analysis for the Low Emission Operation of Pulverized Coal-Fired Boiler, 
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2016, Developments in Combustion Technology (ed. Konstantinos G. Kyprianidis and Jan 

Skvaril), IntechOpen, London 2016 

M6. Madejski P., Taler D., Taler J., Mathematical modeling of superheater tubes with a 

complex cross section, 2015, Heat exchangers and Heat Transfer Engineering calculations 

(ed. Jan Taler), Monografia 487, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2015 

M7. Taler J., W�glowski B., Taler D., Trojan M., Sobota T., Dzierwa P., Pilarczyk M., 

Czupry�ski P., Janda T., Madejski P., Nabagło D., Thermo-flow and strength monitoring of a 

PC boiler, 2014, Aktualne zagadnienia energetyki: praca zbiorowa. T. 3 pod red. Kazimierza 

Wójsa, Tomasza Tietze, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej (dysk optyczny 

CD), Wrocław 2014, s. 191-223 

M8. Madejski P., Czekaj M., Witkowski K., Kubiczek H., Modelowanie matematyczne 

procesu inertyzacji w silosie z biomas�, 2014, Aktualne zagadnienia energetyki: praca 

zbiorowa. T. 2 pod red. Kazimierza Wójsa, Tomasza Tietze, Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Wrocławskiej (dysk optyczny CD), Wrocław 2014, s. 221-230 

M9. Madejski P., Nabagło D., Kubiczek H., Szczepanek K., Lewtak R., Assessment of the 

impact of biomass burners location in OP-650 boiler on the UBC content in bottom ash, 2013, 

Modern Energy Technologies, Systems and Units, Praca zbiorowa (red. J. Taler), 

Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2013 

M10. Taler J., W�glowski B., Dzierwa P., Czupry�ski P., Madejski P., Nabagło D., 

�yrkowski C., Analysis of potential possibilities for improving dynamic properties of the 

boiler OP-380 using on-line monitoring of thermal stresses, 2013, Modern Energy 

Technologies, Systems and Units Praca zbiorowa (red. J. Taler), Wydawnictwo Politechniki 

Krakowskiej, Kraków 2013 

M11. Nabagło D., Janda T., Szczepanek K., Madejski P., Ocena jako�ci procesu spalania w 

kotle OP-650 z wykorzystaniem nowoczesnych systemów pomiarowych, 2013, Maszyny i 

Urz�dzenia Energetyczne, Praca zbiorowa (red. S. Łopata, S. Gr�dziel), Wydawnictwo 

Politechniki Krakowskiej, Kraków 2013 

M12. Madejski P., Taler D., Wyznaczanie przebiegów temperatury pary i materiału 

przegrzewacza wykonanego z rur o zło�onym kształcie, 2013, Energetyka i ochrona 

�rodowiska, Monografie, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 

Wydział In�ynierii Mechanicznej i Robotyki nr 61, Problemy In�ynierii Mechanicznej i 

Robotyki, Kraków 2013 

M13. Madejski P., Wykorzystanie dodatkowej strugi do regulacji parametrów pracy pompy, 

2009, Monografia Wydziału In�ynierii Mechanicznej i Robotyki, Problemy in�ynierii 

mechanicznej i robotyki, „Ochrona i in�ynieria �rodowiska zrównowa�ony rozwój”, Kraków 

2009 

Autorstwo lub współautorstwo prac opublikowanych w materiałach konferencyjnych: 

W materiałach konferencyjnych opublikowanych zostało 35 prac, których jestem autorem 

lub współautorem, a pełny wykaz został zamieszczony w zał�czniku nr 6. 
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Tabela 3.  Podsumowanie wszystkich prac w czasopismach naukowych, monografiach i materiałach 

konferencyjnych (*wg. istniej�cej punktacji MNiSW w dniu 25.03.2019; **wg. bazy WoS oraz (Scopus)) 

 
ROK WYDANIA IMPACT FACTOR PKT. MNISW LICZBA CYTOWA	** 

A1 2019 2,450 25* - 

A2 2019 - 15* -(0) 

A3 2018 3,771 40 0(2) 

A4 2018 0,678 15 1(2) 

A5 2018 - 15 -(0) 

A6 2018 2,197 25 1 

A7 2016 6,377 45 8(12) 

A8 2019 3,771 40* 0(1) 

A9 2018 0,709 20 0(0) 

A10 2018 2,382 40 2(2) 

A11 2015 4,968 45 13(18) 

A12 2015 4,968 45 18(26) 

A13 2013 3,590 40 14(19) 

A14 2011 0,626 11 4(7) 

B1 2017 - 12 0 

B2 2018 - 6 0 

B3 2017 - 13 1(1) 

B4 2017 - 12 5(4) 

B5 2017 - 9 - 

B6 2015 - 12 3 

B7 2015 - 7 - 

B8 2014 - 10 - 

B9 2013 - 10 - 

B10 2013 - 5 - 

B11 2012 - 4 - 

B12 2012 - 5 - 

B13 2011 - 7 -(1) 

B14 2010 - 9 - 

M1 2018 - 4 - 

M2 2013 - 25 - 

M3 2018 - 4 - 

M4 2018 - 2,5 - 

M5 2016 - 4 - 

M6 2015 - 4 - 

M7 2014 - 4 - 

M8 2014 - 2,5 - 

M9 2013 - 4 - 

M10 2013 - 4 - 

M11 2013 - 2,5 - 

M12 2013 - 4 - 

M13 2009 - - - 

K1 2018 - - - 
… … … … … 

K35 2009 - - - 
76 2009-2019 36,487 606,5 70(94) 
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• sumaryczny impact factor publikacji naukowych według listy Journal Citation Reports 

(JCR), zgodnie z rokiem opublikowania 

Sumaryczny Impact Factor publikacji naukowych wg. listy Journal Citation Reports wynosi: 

� IF = 36,487 

Całkowita liczba punktów: 

� 606,5 pkt. wg. MNiSW 

 

• całkowita liczba prac w czasopismach znajduj�cych  si� w bazie Journal Citation Reports 

(JRC) 

 

o 16 dokumentów (cytowanych przez 56 dokumentów, 48 bez autocytowa�) – baza WoS 

stan na 25.03.2019 

o 18 dokumentów (cytowanych przez 86 dokumentów) – baza Scopus, stan na 

25.03.2019 

 

• liczba cytowa� publikacji według bazy Web of Science (WoS) 

 

o 70 cytowa� (48 bez autocytowa�) – baza WoS, stan na 25.03.2019 

o 102 cytowania (76 bez autocytowa�) – baza Scopus, stan na 25.03.2019 

 

• indeks Hirscha 

 

� h-index = 5 (�rednia liczba cytowa� przypadaj�ca na jedn� prace 4,38) – baza WoS (stan 

na dzie� 25.03.2019) 

� h-index = 5 – baza Scopus (stan na 25.03.2019) 

� h-index = 7 – baza Publish or Perish (stan na 25.03.2019) 

 

• kierowanie mi�dzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udział w 

takich projektach 

Udział w mi�dzynarodowych i krajowych projektach 

P14. Development of flexible coal power plants with CO2 capture by Calcium Looping – 

FlexiCal, 2016-2018, Projekt realizowany przez konsorcjum w ramach grantu nr 709629, 

Industrial Technologies Coal and Steel 

P1. Nowatorska metodyka interpretacji niekonwencjonalnych złó� ropy i gazu  

z wykorzystaniem wyników rentgenowskiej tomografii komputerowej, 2016-2019. Projekt 

programu Lider VI, umowa LIDER/319/L-6/14/NCBR/2015, finansowany przez Narodowe 

Centrum Bada� i Rozwoju 

Udział w 12 projektach badawczo-rozwojowych i wdro�eniowych realizowanych  

i finansowanych w zakresie działalno�ci Grupy EDF Polska S.A [P2 – P13]. 
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Kierowanie i realizacja projektu (grant dzieka�ski w roku 2018): 

P15. Opracowanie modeli matematycznych wymienników ciepła oraz  przeprowadzenie 

symulacji komputerowych procesu wytwarzania energii z uwzgl�dnieniem zmiennych 

warunków pracy, 2018 – 2019, Projekt realizowany i finansowany w ramach grantu 

dzieka�skiego IMIR AGH (nr 15.11.130.828). 

• mi�dzynarodowe lub krajowe nagrody za działalno�� odpowiednio naukow� lub 

artystyczn� 
 

o Laureat konkursu „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” za 

realizowan� prac� doktorsk� w latach 2010-2013 (Zał�cznik 8) 

o Stypendia naukowe, stypendia dla najlepszego doktoranta, 2011-2014, AGH 

w Krakowie 

 

• wygłoszenie referatów na mi�dzynarodowych lub krajowych konferencjach tematycznych 

Wygłosiłem 18 referatów oraz zaprezentowałem 6 posterów na podczas wyst�pie� na 13 

mi�dzynarodowych i 7 krajowych konferencjach tematycznych, oraz 2 seminariach 

naukowych organizowanych przez Instytuty Polskiej Akademii Nauk. 

Konferencje mi�dzynarodowe: 

o 13th International Conference on Boiler Technology ICBT 2018, Szczyrk, Pa	dziernik 

23 – 26, 2018: 2 wygłoszone referaty 

o III Mi�dzynarodowa Konferencja Energetyka i Ochrona �rodowiska, Kraków 13-14 

wrzesie� 2018: 1 poster 

o The XI International Conference on Computational Heat Mass and Momentum Transfer, 

Kraków, Polska 21-24 Maj 2018: 2 wygłoszone referaty 

o 4th International Conference Contemporary Problems of Thermal Engineering CPOTE 

2016, Gliwice-Katowice 14-16 Wrzesie� 2016: 1 poster 

o The IXth International Conference on Computational Heat and Mass Transfer, Kraków, 

Poland 23-26 Maj 2016: 1 wygłoszony referat 

o 12th International Conference on Boiler Technology ICBT 2014, Szczyrk, Pa	dziernik 

21 – 24, 2014: 1 wygłoszony referat 

o III Mi�dzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna Współczesne Technologie i 

Urz�dzenia Energetyczne, Kraków 16 – 18 pa	dziernik 2013: 1 wygłoszony referat 

o Krakow’s 8th Conference of Young Scientists, Kraków 26 – 28 wrzesie� 2013, 

Akademia Górniczo – Hutnicza: 1 poster 

o Mi�dzynarodowa Konferencja Energetyka i Ochrona �rodowiska, Kraków 26 - 27 

wrzesie� 2013: 1 wygłoszony referat 

o 75th EAGE Conference & Exhibition Incorporating SPE EUROPEC 2013: 10–13 

czerwiec 2013, London, UK: 1 poster 

o VII Mi�dzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna ENERGETYKA 2012, 

Wrocław 7 - 9 listopad 2012: 1 poster 

o Krakow’s 7th Conference of Young Scientists, Kraków 27 – 29 wrzesie� 2012: 1 poster 

o Mi�dzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Pa�stw i Regionów 

Przygranicznych, GRE 2010, Szczyrk 31 maja – 2 czerwca 2010 roku: 1 wygłoszony 

referat 
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Konferencje krajowe: 

o XI Konferencja Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce, Liche�, 26-28 listopad 

2018: 1 wygłoszony referat 

o XXIII Konferencja Problemy Badawcze w Energetyce Cieplnej – PBEC 2017, 

Warszawa 28 listopad – 1 grudnia 2017: 1 wygłoszony referat 

o XII Konferencja Problemy Badawcze w Energetyce Cieplnej – PBEC 2015, Warszawa 8 

– 11 grudnia 2015: 1 wygłoszony referat 

o XXII Zjazd Termodynamików, Pola�czyk 23- 27 wrzesie� 2014: 1 wygłoszony referat  

o X Konferencja Problemów Badawczych w Energetyce Cieplnej, 13 – 16 grudzie� 2011, 

Warszawa: 1 wygłoszony referat 

o VI Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, 30.09.2011: 1 wygłoszony referat 

o XIV Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Szczecin – Mi�dzyzdroje 6 – 12 wrzesie� 
2010: 1 wygłoszony referat 

Seminaria Naukowe Instytutów Polskiej Akademii Nauk: 

o Seminarium Zakładu Teorii O�rodków Ci�głych i Nanostruktur, Instytut Podstawowych 

Problemów Techniki PAN, Warszawa 01.02.2019: 1 wygłoszony referat��Modelowanie 

przepływu płynu przez skały niskoporowate i niskoprzepuszczalne” 

o Seminarium O�rodka Przepływów i Spalania, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, 

Gda�sk 07.01.2019: 1 wygłoszony referat „Modelowanie wybranych zagadnie� 

energetyki cieplnej” 

 

5.2.Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz współpraca mi�dzynarodowa 

• uczestnictwo w programach europejskich i innych programach mi�dzynarodowych lub 

krajowych 

Udział w tygodniowym szkoleniu w ramach programu Erasmus+ (2018-1-PL01-

KA103-048421). Szkolenie w Incar-CSIC (Instituto Nacional de Carbon- National Coal 

Institute) Oviedo, Hiszpania: Training in the field of conducting research on a laboratory 

scale and pilot scale of CO2 capture process using the technology of Calcium Looping.  

• udział w mi�dzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych lub udział w 

komitetach organizacyjnych tych konferencji 

Udział w ponad 20 mi�dzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, oraz 

udział w 2 seminariach naukowych organizowanych przez Instytuty Polskiej Akademii 

Nauk. 

Byłem przewodnicz�cym sesji tematycznej Modeling and Simulation na mi�dzynarodowej 

konferencji XI International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum 

Transfer, Cracow, Poland 2018. 

Byłem członkiem Komitetu Organizacyjnego konferencji Współczesne Technologie  

i Urz�dzenia Energetyczne, organizowanej w 2013 w Krakowie (Zał�cznik 8). 
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• otrzymane nagrody i wyró�nienia 

 

o Nagroda “Lider In�ynierii poni�ej 40” w konkursie organizowanym przez Control 

Engineering Polska oraz In�ynieria i Utrzymanie Ruchu, Stycze� 2017 (Zał�cznik 8) 

o Wyró�nienie dla recenzenta czasopisma Fuel: Certificate Outstanding Contribution in 

Reviewing, Elsevier, Amsterdam August 2016 (Zał�cznik 8) 

o Wyró�nienie dla recenzenta czasopisma Energy Conversion and Management: 

Certificate Outstanding Contribution in Reviewing, Elsevier, Amsterdam January 2015, 

February 2017 (Zał�cznik 8) 

 

• członkostwo w mi�dzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach 

naukowych 

Członek Polskiego Instytutu Spalania od roku 2018 (Zał�cznik 8). 

• osi�gni�cia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki 

Prowadzenie zaj�� dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych, na dwóch 

uczelniach wy�szych (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Politechnika 

Krakowska), z przedmiotów: 

o Technologie Energetyczne; wykład, �wiczenie projektowe, �wiczenia laboratoryjne 

o Maszyny i Urz�dzenia Energetyczne; �wiczenia laboratoryjne 

o Termodynamika; �wiczenia audytoryjne, �wiczenia laboratoryjne 

o Praca przej�ciowa; projekt 

o Energetyka z Wymian� Ciepła; �wiczenia audytoryjne 

o Kotły parowe i grzewcze; �wiczenia komputerowe (Politechnika Krakowska, 

2014/2015) 

o Spalanie Paliw II; �wiczenia komputerowe (Politechnika Krakowska 2014/2015) 

Prowadzenie zaj�� dydaktycznych dla studentów studiów niestacjonarnych (Akademia 

Górniczo-Hutnicza w Krakowie), z przedmiotów: 

o Maszyny i Urz�dzenia Energetyczne; �wiczenia laboratoryjne 

o Termodynamika; �wiczenia laboratoryjne 

Prowadzenie zaj�� dydaktycznych dla studentów studiów podyplomowych „Energetyka 

Cieplna” (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), z przedmiotów: 

o Kotły parowe; wykład 

o Kontrola Procesów Cieplnych w Siłowniach Parowych; wykład, �wiczenia projektowe 

W latach akademickich 2017/2018 i 2018/2019 nawi�załem współprac� pomi�dzy 

Wydziałem In�ynierii Mechanicznej i Robotyki w celu: 

o organizowania wizyt w zakładach energetycznych dla studentów trzeciego roku studiów 

pierwszego stopnia, PGE Energia Ciepła S.A. 

o udziału studentów w warsztatach przemysłowych z zakresu „Muda Hunting” oraz „Step 

by Step”, organizowane w siedzibie firmy w Skawinie, Valeo Polska 
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o prowadzenia prac dyplomowych z wykorzystaniem oprogramowania do modelowania 

termodynamicznego Ebsilon (wykonane dwie dyplomowe prace  in�ynierskie z 

wykorzystaniem oprogramowania), STEAG Energy Services, Niemcy 

W ramach swojej pracy dydaktycznej zainicjowałem i prowadz� �wiczenia projektowe  

z wykorzystaniem oprogramowania do modelowania termodynamicznego systemów 

energetycznych (�wiczenia projektowe – przedmiot Technologie Energetyczne oraz 

Narz�dzia i Systemy Informatyczne w Ekoenergetyce i Ochronie �rodowiska). 

• opieka naukowa nad studentami 

Opieka naukowa nad studentami skupiała si� na prowadzeniu praktyk przemysłowych 

(kilkumiesi�czna opieka i nadzór na pracami studentów realizuj�cych praktyki) oraz opieki 

nad realizacj� prac dyplomowych in�ynierskich i magisterskich: 

o Promotor 9 prac dyplomowych in�ynierskich zrealizowanych na Wydziale In�ynierii 

Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (2018/2019) 

o Promotor 3 prac dyplomowych magisterskich, realizowanych na Wydziale In�ynierii 

Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (2018/2019) 

o Opiekun pomocniczy pracy dyplomowej magisterskiej “Numerical flue gas flow 

analysis in wet limestone Flue Gas Desulfurization installation using Computational 

Fluid Dynamics”, Akademia Góriczo-Hutnicza w Krakowie/�Instituto Superior Técnico 

Lisboa,  mgr in�. Kamil Chłosta (2017/2018) 

o Opiekun pomocniczy z przemysłu pracy dyplomowej magisterskiej „Optymalizacja 

rozpływu spalin, emisji SOx oraz kosztów eksploatacji Instalacji Mokrego Odsiarczania 

Spalin z zastosowaniem modelowania matematycznego”, mgr in�. Hubert Kołbuc, 

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (2015/2016) 

o Opiekun 7 praktykantów realizuj�cych praktyki studenckie i dyplomowe w Dziale 

Bada� i Rozwoju Grupy EDF Polska S.A. (w tym 2 zagranicznych praktykantów w 

ramach programu „Clean Coal Technologies organizowanego przez Akademi� 
Górniczo-Hutnicz� w Krakowie). Wszystkie praktyki były praktykami 

kilkumiesi�cznymi (1-3 miesi�cy), a w wynikiem ka�dej z nich było opracowanie 

zawieraj�ce podsumowanie zrealizowanych prac pod moj� opiek�. 
 

• opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora 

pomocniczego, z podaniem tytułów rozpraw doktorskich 

W latach 2017-2018 pełniłem funkcj� promotora pomocniczego mgr in�. Piotra �ymełki, 

doktoranta Wydziału In�ynierii �rodowiska i Energetyki Politechniki �l�skiej, w ramach 

doktoratu wdro�eniowego pt. �Optymalizacja wytwarzania ciepła  

i energii elektrycznej w elektrociepłowni gazowej z akumulatorem ciepła”, realizowanego we 

współpracy z firm� PGE Energia Ciepła S.A. 

• sta�e w zagranicznych lub krajowych o�rodkach naukowych lub akademickich 

W okresie od listopada 2014 do marca 2015 odbyłem sta� zagraniczny w Departamencie 

Mechaniki Płynów, Energi i 
rodowiska w Centrum Badawczym EDF R&D w Pary�u. 

W trackie sta�u zrealizowałem zadania zwi�zane z badaniami procesu spalania w kotle 




