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1. Imię i Nazwisko: Jerzy Gagan 

 

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

uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej.  

1998  magister inżynier, Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej. Praca magisterska pt. „Projekt i 

budowa komory termostatycznej". Promotor pracy: dr inż. Józef Gościk.  

2007  doktor nauk technicznych, dyscyplina: Budowa i Eksploatacja Maszyn, specjalność: Technika 

Cieplna, Politechnika Białostocka w Białymstoku. Praca doktorska nt. „Pomiar stopnia suchości pary 

wodnej w przepływie mgłowym". Promotor pracy: prof. dr hab. inż. Teodor Skiepko.  

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych.  

01.10.1998 – 30.09.2009 − Politechnika Białostocka Wydział Mechaniczny, asystent. 

01.10.2009 – obecnie Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Katedra Budowy Maszyn i Techniki 

Cieplnej, adiunkt. 

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 w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 

ze zm.):  

a) tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego  

 

Badania strumienic naddźwiękowych pracujących w  układach chłodniczych 

 

b) prace wchodzące w skład osiągnięcia naukowego  

 

• Monografia: 

M1. Gagan J., Strumienicowe układy chłodnicze. Modelowanie i badania eksperymentalne, ISBN 978-

83-65596-94-9, Białystok 2019, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2019 

• Publikacje w czasopismach z listy A MNiSW, indeksowane w Journal Citation Reports: 

A1.  Gagan J., Śmierciew K., Butrymowicz D., Karwacki J. (2014), Comparative study of turbulence 

models in application to gas ejectors, International Journal of Thermal Sciences, Vol. 78,  9-15 

Czasopismo indeksowane w JCR, IF = 2.629   lista MNiSW - 40 pkt 

A2.  Śmierciew K., Gagan J., Butrymowicz D., Karwacki J. (2014), Experimental investigations of solar 

driven ejector air-conditioning system, Energy and Buildings, Vol. 80, 260-267 

Czasopismo indeksowane w JCR, IF = 2.884   lista MNiSW - 40 pkt 

A3.  Butrymowicz D., Śmierciew K., Karwacki J., Gagan J. (2014), Experimental investigations of low-

temperature driven ejection refrigeration cycle operating with isobutane, International Journal of 

Refrigeration , Vol. 39, 196-209 

Czasopismo indeksowane w JCR, IF = 2.241,   lista MNiSW - 35 pkt 

A4. Śmierciew K., Gagan J., Butrymowicz D., Łukaszuk M., Kubiczek H. (2017) Experimental 

investigation of the first prototype ejector refrigeration system with HFO-1234ze(E), Applied 

Thermal Engineering, Vol. 110, 115-125 

Czasopismo indeksowane w JCR, IF = 3,771   lista MNiSW - 40 pkt 
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A5. Gagan J., Śmierciew K, Łukaszuk M., Butrymowicz D. (2018), Investigations of thermal 

performance of ejection refrigeration system driven by low grade heat, Applied Thermal 

Engineering, Vol. 130, 1121-1138 

Czasopismo indeksowane w JCR, IF = 3,771   lista MNiSW - 40 pkt 

A6.  Gagan J., Śmierciew K., Butrymowicz D. (2018), Performance of ejection refrigeration system 

operating with r-1234ze(E) driven by ultra-low grade heat source, International Journal of 

Refrigeration , Vol. 88, 458-471 

Czasopismo indeksowane w JCR, IF = 2,437,   lista MNiSW - 40 pkt 

A7.   Śmierciew K., Gagan J., Butrymowicz D. (2019), Application of numerical modelling for design and 

improvement of performance of gas ejector, Applied Thermal Engineering, Vol. 149, 85-93 

Czasopismo indeksowane w JCR, IF = 3,771,    lista MNiSW - 40 pkt 

 

• Referaty Web of Science 

W1. Śmierciew K., Pietrowicz S., Gagan J., Butrymowicz D. (2015), Numerical modelling and 

experimental investigations of low-temperature driven ejection refrigeration system, The 24th IIR 

International Congress of Refrigeration: ICR 2015: Improving Quality of Life, Preserving the Earth: 

International Institute of Refrigeration, Yokohama, pp. 1-8 

Web of Science - 15 pkt 

 

• Rozdziały w monografiach 

R1.  Butrymowicz D., Śmierciew K., Gagan J., Karwacki J. (2015), Ejection refrigeration cycles, Rozdział 

5 w: Gaspar, P. D., & Dinho da Silva, P. (2015). Handbook of Research on Advances and 

Applications in Refrigeration Systems and Technologies (2 Volumes), s. 155-206. Hershey, PA: IGI 

Global. doi: 10.4018/978-1-4666-8398-3.ch005, ISBN: 978-1-4666-8398-3 

R2.  Butrymowicz D., Śmierciew K., Gagan J. (2017), Numerical modelling of ejector operating with 

isobutane: Rozdział w: Zeszyty Energetyczne / Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki 

Wrocławskiej, red. Kudela H., Pietrowicz S., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 

(2017), s. 51-62, ISBN 978-83-7393-001-7 

 

• Projekty naukowo - badawcze i wdrożeniowe 

P1. Modelowanie i badania eksperymentalne strumienic jednofazowych i dwufazowych 

w zastosowaniu do solarnych układów lewobieżnych, (2009 – 2012). Projekt badawczy 

finansowany przez NCN - N N512 458936, – kierownik projektu  

P2. Opracowanie innowacyjnego rozwiązania układu do produkcji chłodu (wody lodowej) z 

zastosowaniem strumienicowego urządzenia chłodniczego (2014 – 2016). Projekt finansowany 

przez EDF Polska S.A., umowa C3Z1400127. Projekt zakończony wdrożeniem – karta wdrożenia 

stanowi załącznik nr 7c do wniosku habilitacyjnego  

W projekcie [P1] byłem kierownikiem oraz głównym wykonawcą. Jestem również głównym autorem 

raportu podsumowującego zrealizowane prace. Załączam poświadczenia głównych wykonawców 

współpracujących przy realizacji projektu badawczego w odniesieniu do zakresu prezentowanego w 

autoreferacie i podlegającego ocenie jako osiągnięcie naukowe (załącznik nr 4, karta P1). 
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W projekcie [P2] byłem głównym wykonawcą oraz współautorem raportów podsumowujących 

zrealizowane prace badawczo − rozwojowe. Załączam poświadczenie kierownika projektu [P2] potwierdzające 

mój udział w realizacji prac w zakresie prezentowanym w autoreferacie i podlegającym ocenie jako osiągnięcie 

naukowe (załącznik nr 4, karta P2).  

Załączam poświadczenie Dyrektora Działu ds. Badań i Rozwoju Polskiej Grupy Energetycznej 

potwierdzające mój udział w pracach badawczych w projekcie [P2] - załącznik nr 7a do wniosku habilitacyjnego. 

 

Z uwagi na szeroki zakres prac badawczych w projekcie [P2] jako osiągnięcie naukowe w myśl ustawy z 

dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. 

U. nr 65, poz. 595 ze zm.) wskazuję prace z zakresu modelowania, projektowania i realizacji badań 

eksperymentalnych strumienicowego układu chłodniczego zasilanego ciepłem niskotemperaturowym, 

pracującego z perspektywicznym i ekologicznym czynnikiem roboczym. Materiał ten prezentowany jest w 

rozdziale 7 monografii [M1] oraz częściowo w pracach [A2, A3, A5]. Załączam również kartę wdrożenia 

dotyczącą projektu [P2] - załącznik nr 7c.  

 

c) omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego 

wykorzystania 

 

Przedstawiony do oceny dorobek naukowy stanowiący dzieło składa się z 8 publikacji, 1 monografii, 2 

rozdziałów w monografiach, udziału w realizacji prac w 1 projekcie badawczym, którego habilitant był 

kierownikiem, i w 1 projekcie badawczo - wdrożeniowym oraz współautorstwa raportów z ww. projektów.  

W ramach wskazanego osiągnięcia naukowego zawarto materiał prezentujący rezultaty wielowątkowych 

prac badawczych zarówno w zakresie modelowania analitycznego, analizy numerycznej, jak i kompleksowych 

badań eksperymentalnych dotyczące zagadnień ściśle związanych ze strumienicami gazowymi oraz 

strumienicowymi układami chłodniczymi. Szczególny nacisk położony został na analizę zagadnień związanych z 

funkcjonowaniem tych układów w warunkach zasilania ciepłem niskotemperaturowym lub odpadowym oraz 

wykorzystaniem w nich perspektywicznych i ekologicznych czynników roboczych. Prezentowane wyniki prac 

obejmują zatem: 

� modelowanie i badania eksperymentalne naddźwiękowych strumienic gazowych; 

� badania eksperymentalne strumienicowych układów chłodniczych pracujących z 

perspektywicznymi i ekologicznymi czynnikami roboczymi; 

� wykorzystanie ciepła niskotemperaturowego do zasilania strumienicowych układów 

chłodniczych; 

� konwersję opracowanych technologii strumienicowych układów chłodniczych dla zakresu 

parametrów pracy możliwych do wykorzystania w skali technicznej. 

W ramach osiągnięcia naukowego rozwinięte zostały zagadnienia dotyczące strumienic gazowych 

naddźwiękowych, które znajdują zastosowanie w strumieniowych układach chłodniczych. Zasadniczym 

zadaniem strumienicy gazowej jest zassanie i sprężenie czynnika roboczego, co odbywa się poprzez wymianę 

pędu. Zagadnienie modelowania wymiany pędu w warunkach przepływu naddźwiękowego gazu napędowego 

oraz przepływu krytycznego bądź poddźwiękowego zasysanego gazu należy do zagadnień złożonych, zwłaszcza 

w zastosowaniu do czynników chłodniczych. Podejmowane przeze mnie prace miały na celu udoskonalenie 

metod modelowania pracy strumienicy naddźwiękowej i lepsze rozpoznanie zjawisk występujących w tym 

urządzeniu. Podjąłem w tym zakresie prace dotyczące zagadnień modelowania strumienic naddźwiękowych 

zarówno w zakresie modelowania analitycznego, jak również modelowania numerycznego. Zaproponowany 

model analityczny pozwala na predykcję geometrii strumienicy naddźwiękowej dla zadanych parametrów 

pracy, zwłaszcza w zakresie parametrów odpowiadających tzw. pracy projektowej, w której strumienica zasysa 



Strona 4 z 20 

 

czynnik gazowy z największą wydajnością (czyli w warunkach przepływu krytycznego). Zaproponowałem w tym 

zakresie uściślenie formułowania modelu poprzez wykorzystanie do opisu obszaru formowania się fali 

uderzeniowej układu równań linii Fanno i Raighleya. Model został pozytywnie zweryfikowany w oparciu o dane 

eksperymentalne.  

Jest rzeczą oczywistą, że zagadnienie modelowania pracy strumienic naddźwiękowych, zwłaszcza w 

zakresie odbiegającym od zakresu pracy projektowej – wymaga zastosowania modelowania numerycznego 

CFD. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień jest w tym przypadku dobór modelu turbulencji. W 

przepływach poddźwiękowych do walidacji modeli turbulencji można stosować dobrze rozpoznane podejścia, a 

w tym weryfikację pól prędkości z zastosowaniem techniki PIV (Particle Image velocimetry). W przypadku 

złożonych przepływów naddźwiękowych w warunkach intensywnej wymiany pędu – zagadnienie wymagało 

opracowania indywidualnego podejścia. Zaproponowałem w kierowanym przeze mnie projekcie badawczym 

oryginale podejście do zagadnienia walidacji modeli turbulencji przy  modelowaniu strumienic naddźwiękowych  

oparte na identyfikacji obszaru naddźwiękowego w zakresie pozaprojektowym strumienicy. Z 

przeprowadzonych przeze mnie  badań z wykorzystaniem metody PIV okazało się, że można dokładnie 

zidentyfikować granicę obszaru naddźwiękowego w warunkach poddźwiękowgo przepływu czynnika 

zasysanego, a przy tym kształt tej granicy jest bardzo czuły na zastosowany model turbulencji. W efekcie udało 

się opracować racjonalne podejście do walidacji modeli turbulencji przy modelowaniu naddźwiękowych 

strumienic gazowych.  

Celem podejmowanych w ramach osiągnięcia naukowego prac było także przeprowadzenie 

kompleksowych badań eksperymentalnych samych strumienic gazowych naddźwiękowych, jak również 

układów chłodniczych, w których pełnia one rolę urządzenia napędowego. Warto podkreślić, że w układach 

chłodniczych strumienica pełni rolę sprężarki, zatem w przypadku zastosowania strumienicy naddźwiękowej  

proces sprężania realizowany jest faktycznie w fali uderzeniowej. Fala ta jest zjawiskiem dyssypatywnym, zatem 

jego wykorzystanie w układach chłodniczych wymagało także podjęcia prac związanych z poprawą 

efektywności działania układu poprzez wykorzystanie przegrzania gazu (pary) generowanego na wylocie ze 

strumienicy poprzez zastosowanie wewnętrznej wymiany ciepła. Ostatecznie podejmowane prace umożliwiły 

opracowanie pionierskiego układu chłodniczego w skali technicznej zasilanego ciepłem o ultraniskiej 

temperaturze (nawet poniżej 50˚C) z zastosowaniem czynnika roboczego o rekordowo niskim wskaźniku 

tworzenia efektu cieplarnianego. W ramach osiągnięcia naukowego przeprowadzone zostały przy moim 

zasadniczym wkładzie merytorycznym oraz wykonawczym prace obliczeniowe, projektowe, eksperymentalne 

oraz analityczne dotyczące prototypowego układu chłodniczego. Realizowane są aktualnie z moim udziałem 

jako głównego wykonawcy nowe projekty wdrożeniowe opracowanego rozwiązania.  

Podejmowane przez mnie prace wniosły zatem, w moim przekonaniu, wkład poznawczy w zakresie 

rozpoznania zjawisk zachodzących w strumieniach naddźwiękowych oraz udoskonalenia modelowania tych 

urządzeń, umożliwiły także uzyskanie na tyle zaawansowanej wiedzy tych urządzeń, że stało się możliwe 

opracowania rozwiązania w skali technicznej – umożliwiającej wdrożenie opracowanej technologii konwersji 

ciepła niskotemperaturowego na chłód z wykorzystaniem strumieniowego urządzenia chłodniczego.     

 

d) Szczegółowe omówienie prac i uzyskanych wyników 

 

Strumienice gazowe naddźwiękowe są urządzeniami wykorzystywanymi głównie jako sprężarki, które są 

napędzane energią cieplną. W dobie wzrastającego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz poszukiwania 

technologii pozwalającej na redukcję konsumpcji energii elektrycznej, na przestrzeni ostatnich dekad 

popularność zastosowania strumienic gazowych wyraźnie wzrosła. Jednakże uwzględniając złożoność zjawisk w 

nich zachodzących, w tym intensywną wymianę pędu w warunkach przepływu naddźwiękowego, urządzenia te 

wciąż są na etapie badań. Badania eksperymentalne koncentrują się głównie na wyznaczaniu charakterystyk 

roboczych i analizie wpływu parametrów zewnętrznych, np. temperatury źródła zasilania na pracę strumienicy. 

Należy zaznaczyć, że jak dotąd koncentrowano się głównie na układach wykorzystujących temperatury źródła 

powyżej 100 °C. Ten zakres temperatur stawia urządzenia strumienicowe na równi z bardzo popularnymi i 
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dobrze rozpoznanymi, ze względu na zasady funkcjonowania, urządzeniami absorpcyjnymi. Ponadto - za 

wiodący cel w pracach badawczych dotyczących układów chłodniczych strumienicowych uznaje się uzyskiwanie 

jak najwyższych efektywności energetycznych, co skłania badaczy do prowadzenia badań dla wysokich 

temperatur ciepła zasilającego. W podejmowanych przeze mnie pracach zostało zastosowane całkowicie 

odmienne podejście, a mianowicie skoncentrowałem się na zagadnieniu wykorzystania do produkcji chłodu 

ciepła o niskich, a nawet bardzo niskich parametrach, które nie są dostępne dla innych technologii, w tym 

technologii sorpcyjnych. Należy wziąć pod uwagę to, że w takich warunkach należy liczyć się z nieefektywną 

pracą układów chłodniczych, zatem opracowanie rozwiązania urządzenia o akceptowalnym technicznie i 

ekonomicznie poziomie efektywności energetycznej stanowi znaczne wyzwanie. Jak dotąd nie podejmowano 

prac dotyczących wykorzystania do produkcji chłodu zasobów ciepła niskotemperaturowego poniżej 70 ˚C. 

Wiadomo również, iż w bardzo wielu obszarach techniki pozostają do dyspozycji niewykorzystane, znaczne 

zasoby ciepła niskotemperaturowego poniżej 80°C, które w większości jest tracone z powodu braku technologii 

umożliwiającej jego wykorzystanie. Właśnie strumienicowe układy chłodnicze umożliwiają zagospodarowanie 

tego zasobu energetycznego. Warto dodać, że strumienice generalnie są urządzeniami, których kształt i 

gabaryty dobierane są do konkretnych parametrów roboczych oraz zastosowanego płynu roboczego. W 

dostępnej literaturze z zakresu zastosowania strumienic gazowych zazwyczaj analizowane one były przy 

zastosowaniu popularnych syntetycznych czynników roboczych typu R123, R134a, R141b, jak również pary 

wodnej i powietrza oraz metanolu i amoniaku. Czynniki wyszczególnione powyżej, albo ze względu ograniczeń 

prawnych, albo z ze względów parametrów pracy i względów bezpieczeństwa − nie są wskazane do 

wykorzystania w strumienicowych układach chłodniczych. W związku z powyższym należało przeanalizować 

możliwości zastosowania nowych, ekologicznych i perspektywicznych czynników roboczych. Jestem 

współautorem i współwykonawcą badań eksperymentalnych z zastosowaniem czynników spełniających 

rygorystyczne kryteria przepisów prawnych, tzw. Dyrektywy F-gazowej. W pracach [A2-A4] po raz pierwszy 

przedstawione zostały wyniki badań eksperymentalnych z zastosowaniem izobutanu, jak również 

syntetycznego czynnika R1234ze(E). Jestem jednym z głównych pomysłodawców, projektantów i 

wykonawców stanowisk badawczych dedykowanych do badań strumienic gazowych. Nowością tych prac, 

poza zastosowaniem nowych i perspektywicznych czynników roboczych, było wykazanie, że urządzenia 

strumienicowe mogą pracować przy temperaturach źródła zasilania znacznie poniżej 80°C. Praca przy takich 

parametrach źródła jest nieosiągalna technicznie dla większości innych układów chłodniczych zasilanych 

ciepłem, zaś w zakresie poniżej 60 ˚C w zasadzie niemożliwa. Poniżej przedstawiono przykładowe, typowe 

charakterystyki robocze, np. w postaci zależności współczynnika zasysania od temperatury skraplania (rys. 1) 

lub wpływu temperatury źródła zasilania na współczynnik zasysania (rys. 2)  

 

 
 

Rys.1. Charakterystyka pracy strumienicy [A2] Rys. 2. Wpływ temperatury źródła na współczynnik 

zasysania [A3] 
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Badania eksperymentalne prezentowane w [A2-A4] otworzyły zatem nowe możliwości w zakresie prac 

badawczych oraz w zakresie możliwych aplikacji w technice. Udowodniłem, że do zasilania układów 

strumienicowych, oprócz powszechnie analizowanych wysokotemperaturowych kolektorów słonecznych  

można stosować inne źródła ciepła odpadowego o niższej temperaturze. Przeprowadziłem systematyczne 

badania strumienic gazowych [A2-A4, A6, R1, R2, W1], gdzie zbadane zostały zasadnicze relacje pomiędzy 

parametrami roboczymi a pracą strumienicy. Obiektem zainteresowania moich prac eksperymentalnych był 

wpływ parametrów geometrycznych na pracę strumienicy, a zwłaszcza położenie dyszy napędowej względem 

komory mieszania (NXP, ang. Nozzle eXit Position). Dotychczasowe prace w tym zakresie obejmowały jedynie 

prace z zakresu modelowania numerycznego, bez walidacji eksperymentalnej. Modelowanie to wykazało, że dla 

powietrza lub pary wodnej zmiana położenia dyszy może wpływać na wartość współczynnika zasysania. W 

publikacji [A3] eksperymentalnie wykazałem, że dla urządzeń strumienicowych o małej wydajności położenie 

dyszy nie wpływa na osiągi strumienicy w sposób istotny.  

 

    

Rys. 3. Wpływ położenia dyszy na sprawność strumienicy (z lewej) i współczynnik efektywności energetycznej 

[A3] 

Uzupełnieniem prac eksperymentalnych w tym zakresie są prace numeryczne przedstawione w 

monografii [M1], gdzie na podstawie obliczeń CFD uzyskano szczegółowe mapy barwne parametrów cieplno-

przepływowych. Realizując projekt [P1], zbadałem również wpływ długości komory mieszania na położenie 

fali uderzeniowej w strumienicy. Lokalizacja fali uderzeniowej ma kluczowe znaczenie dla pracy strumienicy. 

Pożądane jest, aby w warunkach nominalnych fala uderzeniowa usytuowana była na końcu komory mieszania. 

W takim przypadku strumienica pracuje stabilnie w szerokim zakresie przeciwciśnienia. Obszerny materiał  

dotyczący wpływu geometrii strumienicy na jej pracę przedstawiony został w monografii [M1]. Wykazałem, że 

wzrost długości komory mieszania powoduje przemieszczanie się fali uderzeniowej zgodnie z kierunkiem 

przepływu. To powoduje, że wydłuża się proces wymiany pędu i prędkość strumienia napędowego maleje tym 

bardziej, im dłuższa jest komora mieszania. W efekcie fala uderzeniowa powstaje przy niższych liczbach Macha i 

staje się mniej intensywna. Ogólnym wnioskiem z przeprowadzonych analiz w tym zakresie jest to, że 

wydłużenie komory mieszania ma negatywny wpływ na pracę strumienicy, gdyż skutkuje niższym ciśnieniem 

za falą uderzeniową. Systematyczne badania eksperymentalne i uzyskane wyniki pozwoliły na oszacowanie 

sprawności strumienic [A3,A6] (rys. 3). Po raz pierwszy wyznaczony eksperymentalnie został zaproponowany 

w literaturze współczynnik opisujący nieodwracalność procesów zachodzących w strumienicy pracującej z 

izobutanem oraz R1234ze(E) (rys.4). Jak dotąd są to jedyne prace w tym zakresie.  

Wyniki pokazane zostały w [A2,A6]. Współczynnik ten może być zastosowany w projektowaniu strumienic, co 

też zostało zrobione podczas realizacji projektów [P1, P2]. Efektywna praca strumienicy zasilanej źródłem ciepła 

w postaci niskotemperaturowych kolektorów słonecznych w projekcie [P1] rozszerzyła możliwości aplikacyjne 

strumienic. Jednym z najważniejszych obszarów aplikacji chłodniczych układów strumienicowych jest 

wykorzystanie ciepła sieciowego, którego temperatura nie przekracza 65°C, do produkcji wody lodowej 

wykorzystywanej w centralach klimatyzacyjnych. To zagadnienie było przedmiotem projektu [P2] 

realizowanego dla EDF Polska (obecnie PGE Energia Ciepła S.A.). W projekcie byłem merytorycznie 
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odpowiedzialny za projekt strumienicy, projekt i budowę stanowiska badawczego wraz z systemem 

pomiarowym, realizację badań eksperymentalnych oraz analizę wyników. 

Zaprojektowałem i zbudowałem stanowisko badawcze do badania strumienic gazowych pracujących z 

niskotemperaturowym źródłem zasilania. Stanowisko zasilane było źródłem ciepła o mocy 100 kW w zakresie 

temperatur od 40÷95°C. Biorąc pod uwagę zakres, mocy można założyć, iż taki układ dałoby się wykorzystać w 

zastosowaniach technicznych w przemyśle. Jak dotąd nie są znane prace badawcze wykonywane na 

stanowiskach zbudowanych w skali technicznej. 

 

 

Rys.4. Wartość współczynnika K dla strumienicy pracującej z czynnikiem R1234ze(E) [A6] 

Po raz pierwszy przy realizacji powyższych badań eksperymentalnych w technice strumienicowej 

zastosowany został czynnik R1234ze(E) i prezentowane wyniki w tym zakresie stanowią nowość na skalę 

międzynarodową. Wybrane wyniki prac badawczych pokazane zostały są w pracy [A4]. Wyniki 

systematycznych badań urządzenia strumienicowego zawiera rozdział 7 monografii [M1]. W [M1] 

przedstawione zostały szczegóły dotyczące projektowania strumienicy będącej głównym elementem projektu. 

Wyniki prac badawczych pokazały, że zgodnie z założeniem projektu układ strumienicowy zasilany 

niskotemperaturowym źródłem ciepła o temperaturze nieprzekraczającej 65 °C i mocy 100 kW jest wstanie 

wytworzyć co najmniej 20 kW chłodu o standardowych parametrach wody lodowej 6÷12°C. Opracowana 

geometria strumienicy charakteryzowała się jeszcze jedną cechą, mianowicie uzyskana została stabilna praca 

układu przy zasilaniu temperaturą poniżej 50 °C, co zostało pokazane w pracy [A4]. Tym samym przekroczona 

została kolejna granica temperatury źródła zasilania. Jak dotąd nie są znane przypadki wykorzystania źródeł o 

tak niskich parametrach do zasilania strumienic gazowych. Uzyskane wyniki są więc unikatowe i stanowią 

nowość na skalę międzynarodową. 

 

 

Rys. 5. Widok stanowiska badawczego do badania strumienic gazowych pracujących z niskotemperaturowym 

źródłem zasilania i perspektywicznym czynnikiem R1234ze(E) 
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Realizacja projektu [P2] pozwoliła mi na ocenę pracy całego układu strumienicowego. Analizowałem 

odpowiedź zewnętrznej strony układu na zmiany parametrów roboczych. Wiedza ta jest istotna z 

aplikacyjnego punktu widzenia, zwłaszcza dla wcześniej niebadanych czynników chłodniczych. Wyniki pokazane 

zostały w pracy [A5]. Zbadałem przede wszystkim, jak zmienia się temperatura płynu zasilającego generator 

pary oraz temperatura wody lodowej wraz ze zmianą temperatury skraplania, która reguluje pracę 

strumienicy (rys. 6). Dodatkowo zbadałem różnicę pomiędzy wewnętrznym i zewnętrznym współczynnikiem 

efektywności energetycznej COP (rys.7). Różnica pomiędzy wewnętrznym (strona czynnika chłodniczego) i 

zewnętrznym COP (układ zasilania generatora i wody lodowej) jest kluczowa z punktu widzenia użytkownika 

systemu, który „uzyskuje” moc chłodniczą odebraną przez układ wody lodowej i „płaci” za moc pobraną ze 

źródła wymaganą do wytworzenia chłodu. Uzyskane wyniki mają zatem znaczenie praktyczne i użytkowe. 

 

  

Rys. 6. Zmiana temperatury wody grzewczej i lodowej 

dla różnych temperatur skraplania [A5] 

Rys. 7. Wewnętrzny i zewnętrzny współczynnik COP 

[A5] 

Uzyskane doświadczenie w zakresie badań urządzeń strumienicowych mogłem również wykorzystać przy 

innych projektach realizowanych dla partnerów naukowych i przemysłowych. W rozdziale [R1] krótko 

podsumowano prace realizowane w ramach projektu [P1] oraz zaprezentowano wybrane wyniki projektów 

realizowanych dla firmy INTEL oraz Politechniki w Berlinie (Berlin Technische Universitat). W obu projektach 

byłem członkiem zespołu wykonawczego i do moich zadań należały prace dotyczące projektów strumienic. Dla 

firmy INTEL zaprojektowana, wykonana i przebadana została ministrumienica do chłodzenia elementów 

elektronicznych (rys. 8). Natomiast dla Politechniki w Berlinie zaprojektowana, wykonana i przebadana została 

strumienica dedykowana do klimatyzacji samochodowej w zastosowaniu do autobusów. Jako źródło ciepła do 

napędu wykorzystane zostało odpadowe ciepło z silnika (rys. 9). 

 

 

 

Rys. 8. Ministrumienica do chłodzenia 

elementów elektronicznych 

Rys. 9. Strumienica przeznaczona do klimatyzacji 

samochodowej 
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Kolejną nowością w skali międzynarodowej w zakresie badań strumienic gazowych było zastosowanie 

techniki PIV (Particle Image Velocimetry) do wyznaczenia pola prędkości w strumienicy. Prace te wykonane 

zostały w projekcie [P1]. Moim zamierzeniem było wykorzystanie obrazów uzyskanych z PIV do walidacji 

modeli turbulencji używanych w modelowaniu CFD. Jak dotąd nie ma jednoznacznych wytycznych lub 

rekomendacji w zakresie doboru turbulencji. W literaturze przedmiotu do walidacji modeli turbulencji metody 

obrazowe wykorzystywano w bardzo ograniczonym zakresie, głównie były to metody cieniowe i tomografia 

laserowa. Do walidacji modeli turbulencji zaproponowałem autorską metodę polegającą na ocenie długości i 

kształtu naddźwiękowego stożka, jaki występuje na wylocie z dyszy napędowej. W metodzie tej wprowadza 

się posiew do strumienia zasysanego przez strumienicę. Posiew unoszony przez płynący gaz otacza stożek 

naddźwiękowy, prezentując jego parametry geometryczne. W analizowanym obszarze przepływowym strumień 

zasysany nie miesza się z naddźwiękowym strumieniem napędowym, ponieważ przepływ poddźwiękowy nie 

może swobodnie „przenikać” do obszaru naddźwiękowego przez granicę wyznaczoną przez prędkość dźwięku, 

gdyż stoi to w sprzeczności z prawami fizyki. Proponowana metoda ma zatem podstawy fizyczne. Na potrzeby 

badań wykonano szereg modeli szklanych strumienic i zbudowano dedykowane stanowisko. Wyniki badań 

przedstawiono szczegółowo w monografii [M1] oraz podsumowano w jednym z prestiżowych czasopism 

międzynarodowych [A1].  

 

Rys. 10. Widok stożka naddźwiękowego wraz z 

nałożonym obrazem uzyskanym z PIV [A1] 

Rys. 11. Stożki naddźwiękowe uzyskane dla różnych 

modeli turbulencji [A1] 

 

W zakresie modelowania strumienic i obiegów strumienicowych wykonałem serię analiz 

teoretycznych związanych z zastosowaniem nowych, obecnie wprowadzanych na rynek czynników 

chłodniczych (tzw. opteonów). Ze względów formalno–prawnych aspekt ekologiczny w obecnym czasie 

powrócił, stając się kluczowym kryterium wyboru. Najnowsze regulacje prawne wymuszają ograniczenie, a w 

krótkim okresie również wycofywanie czynników roboczych charakteryzujących się współczynnikiem GWP > 

150. W związku z powyższym informacje dotyczące możliwości zastosowania perspektywicznych czynników 

roboczych są ciągle zagadnieniem o otwartym charakterze. Opracowałem szczegółowe kryteria doboru 

czynników roboczych dla strumieniowych układów chłodniczych. Z uwagi na szeroki wachlarz kryteriów 

decydujących o wyborze czynnika roboczego - wyniki tych analiz mogą stanowić przesłankę dla doboru 

czynnika roboczego dla strumienicowych układów chłodniczych. Uzyskane wyniki mają więc wartość 

zarówno poznawczą, jak i użytkową. 
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W pracy [M1] szczegółowo przedstawione zostały procedury dotyczące projektowania geometrii 

strumienicy gazowej oraz charakterystyki pracy strumienicy z wykorzystaniem modelu o parametrach 

skupionych. Bazując na dostępnych i popularnych modelach bilansowych, zaproponowałem uogólniony model 

łączący w sobie najważniejsze cechy modeli bilansowych z uwzględnieniem zasadniczego aspektu, z punktu 

widzenia procesów fizycznych zachodzących w strumienicy, a mianowicie powstającej w urządzeniu fali 

uderzeniowej, modelowanej przez rozwiązanie równań Rayleigha i Fanno. Dodatkowo prezentowany model 

uwzględnia procesy nieizentropowe, jak również własności termodynamiczne gazów rzeczywistych. Dotychczas 

formułowane modele traktują czynnik roboczy jako gaz doskonały. Ponadto wykonałem walidację najbardziej 

popularnego modelu zaproponowanego przez Huanga i in. (walidowanego czynnikiem R141b) oraz własnego 

modelu za pomocą wyników własnych badań eksperymentalnych strumienicy pracującej z R600a oraz 

R1234zeE. Warto również podkreślić, że z uwagi na odmienne własności termodynamiczne poszczególnych 

czynników oraz fakt, że modele dostępne w literaturze bazują na własnościach gazu doskonałego − taka 

walidacja wydaje się niezbędna. Z poznawczego punktu widzenia jest to informacja o kluczowym znaczeniu, 

gdyż określa ona własności utylitarne tych modeli.  

Oprócz wspomnianych wcześniej analiz wpływu parametrów geometrycznych na pracę strumienicy 

wykonałem szereg analiz numerycznych z zakresu regulacji wydajności strumienicy za pomocą igły 

umieszczonej w dyszy napędowej [R1, M1]. 

       
 

Rys. 12. Widok igły regulacyjnej w strumienicy (z lewej) oraz widok dwóch położeń igły w dyszy (z prawej)  

 

Uzyskane wyniki w postaci barwnych map wyraźnie ukazały różnice w przepływach: przepływie nominalnym 

(bez iglicy) i przepływie uwzględniającym zamocowaną w dyszy iglicą regulacyjną. Znamienne jest zjawisko, że 

zmiana pola przekroju dyszy o 10% spowodowała zmianę współczynnika zasysania o 15%. Jednocześnie uległ 

zmianie reżim pracy strumienicy z nadkrytycznego w podkrytyczny. Zmiana ta ma fundamentalne znaczenie, 

gdyż pozwala określić jakość proponowanej regulacji. Wyniki wskazują, że ten sposób regulacji może bardzo 

gwałtownie wpływać na parametry pracy strumienicy, co może mieć daleko idące konsekwencje i w skrajnym 

przypadku może spowodować zatrzymanie pracy strumienicy przy niewielkiej zmianie ustawienia iglicy 

względem dyszy. Uzyskane wyniki mają zatem wartość zarówno poznawczą, jak i użytkową. 

Technikę CFD wykorzystałem również do modelowania i projektowania strumienic gazowych. Warto 

tutaj podkreślić fakt, że w modelowaniu zastosowano użyty w eksperymentach izobutan i R1234ze(E). 

Prezentowane w literaturze przedmiotu wyniki CFD najczęściej dotyczyły strumienic pracujących z powietrzem, 

modelowanym jako gaz doskonały. Zastosowanie izobutanu i R1234ze(E) z pełną bazą własności 

termodynamicznych stanowi nowość w tym zakresie. Obszerny materiał dotyczący tej tematyki zawiera 

monografia [M1]. Wyniki uzyskane z symulacji dość dobrze zgadzają się z wynikami eksperymentu, co pokazano 

na przykładzie rozkładu ciśnienia wzdłuż strumienicy (rys. 13).  
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Rys. 13. Rozkład ciśnienia statycznego na ściance strumienicy - wyniki obliczeń 3D   

 

Wybrane wyniki porównania symulacji z eksperymentem pokazano również w pracach [R1, R2, W1]. Na 

podkreślenie zasługuje fakt, że wyniki uzyskane z symulacji CFD mogą być doskonałym przewodnikiem w 

projektowaniu strumienic. Na bazie wyników modelowania strumienicy gazowej za pomocą modelu o 

parametrach skupionych zaprojektowałem, a na podstawie obliczeń CFD zmodyfikowałem projektowaną 

strumienicę przed jej wykonaniem, np. wyeliminowałem występowanie wirów w komorze ssawnej, uzyskując 

korzystniejszy z punktu widzenia użytkownika zakres temperatury skraplania [P2, M1]. Wyniki zastosowania 

modelowania numerycznego w procesie projektowania strumienic zawiera praca [A7].  

 

 
Rys. 14. Charakterystyka pracy strumienicy o różnej geometrii 

   

Istotnym osiągnięciem pracy badawczej w zakresie badań eksperymentalnych było opracowanie technologii 

umożliwiającej produkcję chłodu z niskotemperaturowego ciepła, w tym z ciepła sieciowego; zastosowanie w 

chłodniczych układach strumienicowych po raz pierwszy takich czynników roboczych, jak izobutan i R1234ze(E); 

projekt i budowa dedykowanych stanowisk badawczych, w tym jednego w skali technicznej. Kolejnym 

osiągnięciem o zasięgu międzynarodowym jest przeprowadzenie systematycznych badań eksperymentalnych z 

izobutanem i R1234ze(E) jako czynnikami roboczymi, w tym: wyznaczenie podstawowych parametrów pracy 

układów zasilanych źródłem o niskiej temperaturze około 60°C; przeprowadzenie z pozytywnym skutkiem 

badań przy wykorzystaniu źródła o temperaturze poniżej 50°C, co może być traktowane jako parametry ultra-

niskie; badania z zakresu wpływu parametrów geometrycznych na prace strumienicy; ocena parametrów 

cieplno-przepływowych po zewnętrznej stronie urządzenia chłodniczego. Należy podkreślić, że po raz pierwszy 

eksperymentalnie wyznaczono sprawność strumienicy oraz parametr sprawnościowy K dla zastosowanych 

czynników roboczych. Zaproponowana została autorska metoda walidacji modeli turbulencji metodami PIV; 
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przeprowadzone zostały po raz pierwszy prace eksperymentalne i numeryczne w tym zakresie. W odniesieniu 

do modelowania należy wskazać na modyfikację modelu strumienicy o parametrach skupionych; wykonanie po 

raz pierwszy modelowania CFD z zastosowaniem izobutanu i R1234ze(E); przeprowadzenie kompleksowej 

analizay wpływu wybranych parametrów geometrycznych na pracę strumienicy; zbadanie możliwości regulacji 

strumienicy za pomocą iglicy regulacyjnej; ocenę efektywności energetycznej i możliwości zastosowania 

nowych czynników roboczych (Opteonów) w układach strumienicowych. Należy dodać, że większość prac 

przedstawiona jako dzieło habilitacyjne została wykonana w ramach projektów: finansowanego przez NCN, 

którego byłem kierownikiem i głównym wykonawcą, oraz projektu realizowanego na zlecenie i finansowanego 

ze środków własnych partnera przemysłowego (EDF Polska) w ramach projektu badawczego. Kartę wdrożenia 

opracowanej technologii stanowi Załącznik 7c. 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć 

osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego. 

 

Obszar moich zainteresowań naukowo-badawczych koncentruje się głównie wokół szeroko pojętych 

zagadnień związanych z energetyką, w tym energetyką wykorzystującą źródła odnawialne, techniką chłodniczą, 

pompami ciepła, procesami konwersji energii oraz wymiana ciepła i masy. 

Przed uzyskaniem stopnia doktora głównym obszarem badawczym były prace związane z realizacją 

pracy doktorskiej, dotyczące równowagowych przepływów pary wodnej wilgotnej w kanałach o małych 

średnicach, a w szczególności dotyczyły doświadczalnego wyznaczania udziału masowego faz w całym 

strumieniu dwufazowym, określanego jako stopień suchości, z uwzględnieniem występujących struktur 

przepływu. Koncentrowały się one w pierwszej fazie na analizie istniejących metod pomiarowych pod 

względem ich charakterystyk metrologicznych dokładności oraz występujących ograniczeń. Wyniki 

prowadzonych analiz metod pomiarowych wykazały, że możliwe i celowe jest przeprowadzenie badań nad 

ewentualnym rozszerzeniem pod względem własności metrologicznych metody kalorymetrycznego pomiaru 

stopnia suchości bazującej na procesie dławienia izentalpowego. Zaproponowana została metoda pomiaru 

kalorymetrycznego ze wstępną kontrolowaną separacją fazy ciekłej z mieszaniny dwufazowej w celu 

podwyższenia stopnia suchości pary mokrej przed jej rozprężeniem w kalorymetrze. Takie podejście istotnie 

zwiększyło zakres pomiarowy metody kalorymetrycznej. Opracowane zostało rozwiązanie techniczne 

kalorymetru dławiącego do pomiaru stopnia suchości metodą dławienia izentalpowego z wykorzystaniem 

wstępnej kontrolowanej separacji faz. Dalsze prace dotyczyły głównie analizy zaproponowanego rozwiązania, 

mającej na celu rozpoznanie doświadczalne zaproponowanej metody, konstrukcję układu pomiarowego oraz 

zbadanie charakterystyk metrologicznych zaproponowanej metody pomiaru. Określono zakres pomiarowy i 

wielkości błędów pomiarowych mierzonych stopni suchości pary wodnej w przepływach o strukturze klasycznej 

mgłowej i mgłowej z obecnością fazy ciekłej na ściance, o strukturze pierścieniowo-mgłowej oraz w pewnym 

zakresie o strukturze pierścieniowej.  Zarejestrowane w toku badań struktury opisano i dokonano ich analizy 

oraz wykazano, że strukturze mgłowej może towarzyszyć niewidzialny gołym okiem, ale obserwowalny 

mikroskopowo zafalowany film fazy ciekłej na ściance kanału. Zrealizowałem związany z tematyką opisanych 

powyżej zagadnień projekt promotorski „Pomiar stopnia suchości pary wodnej w przepływie mgłowym” nr 3 

T10B 030 26.    

Po uzyskaniu stopnia doktora prowadzone przeze mnie badania swoim zakresem dotyczyły zagadnień 

odmiennych w odniesieniu do zakresu rzeczowego pracy doktorskiej. Rozszerzyłem zainteresowania głównie o 

zagadnienia dotyczące modelowania i badań eksperymentalnych strumienic gazowych, szczególnie w 

odniesieniu do układów chłodniczych zasilanych energią ze źródeł niskotemperaturowych. Większość z tych 

prac stanowi dorobek habilitacyjny poddany ocenie w myśl ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) 
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Ponadto poza zakresem działań wskazanym jako osiągniecie naukowe moja działalność koncentruje się 

na opracowywaniu nowych technologii oraz prowadzeniu prac badawczych i badawczo – rozwojowych 

mających na celu poprawę efektywności energetycznej technologii już istniejących, wprowadzeniu do użycia 

nowych, ekologicznych czynników roboczych w układach chłodniczych, co pozwala na efektywne ograniczenie 

szkodliwego oddziaływania na środowisko syntetycznych czynników chłodniczych. Takie właśnie działania 

realizowane były w dwóch projektach konsorcjalnych [P9, P11] związanych z opracowaniem innowacyjnego 

urządzenia chłodniczego dla chłodni owocowo-warzywnej. Celem projektów była aplikacja nowych, 

proekologicznych rozwiązań w systemach chłodniczych wykorzystywanych do magazynowania 

i przechowywania płodów rolnych. Zaproponowane w nich zostało kompleksowe rozwiązanie innowacyjnych 

układów chłodniczych obsługujących komory składowe płodów rolnych o małej i średniej pojemności, które 

odgrywają kluczową rolę w poprawie efektywności przechowywania warzyw i owoców w warunkach 

krajowych. W zaproponowanych rozwiązaniach w systemie chłodniczym zastosowano naturalny płyn roboczy 

(propan). Ze względu na wymogi dotyczące stosowania takiego czynnika roboczego wzięto pod uwagę kwestię 

minimalizacji napełnienia układu czynnikiem roboczym, co zapewnia bezpieczną eksploatację takich rozwiązań 

oraz praktyczną realizację Dyrektywy F-gazowej. W związku z zagadnieniami minimalizacji napełnienia 

uwzględnione zostały także zagadnienia zastosowań nowoczesnych minikanałowych wymienników ciepła dla 

układów z propanem jako czynnikiem roboczym oraz opracowano rozwiązanie układu pośredniczącego w 

wymianie ciepła, stwarzającego dodatkowe możliwości regulacyjne przez zastosowanie free-coolingu, a także 

magazynowania ciepła dla celów odszraniania chłodnicy powietrza. Takie rozwiązania pozwalają na obniżenie 

energochłonności układu chłodniczego obsługującego komory składowe. Istotne zagadnienia podczas realizacji 

wyżej wymienionych projektów wiązały się z pracami w zakresie ewaluacji jakości składowanych płodów 

rolnych oraz badań i modelowania numerycznego procesów cieplno – przepływowych zachodzących w 

komorach przechowalniczych do składowania płodów rolnych. Podobnie zagadnienia dotyczące modelowania i 

badań eksperymentalnych zjawisk cieplno – przepływowych zachodzących w komorach przechowalniczych 

analizowane były w trakcie realizacji projektu NCN [P10], w którym również brałem udział. Efekty 

realizowanych  prac prezentowane są w publikacjach w czasopismach oraz artykułach konferencyjnych oraz 

monografiach. Szczegóły zawarte są w Załączniku nr 6 do wniosku habilitacyjnego [R3 - R5, H5, H7, B11, B12, 

C2, IC5, IC8, IC9].  

Uczestniczyłem również w realizacji projektu, którego celem było opracowania typoszeregu 

nowoczesnych pomp ciepła, o mocy grzewczej od 80 kW do 300 kW, dla jednego z producentów tego typu 

urządzeń [P14]. W trakcie realizacji projektu opracowano dokumentację projektowo – techniczną typoszeregu 

pomp ciepła. Zbudowany został prototyp pompy ciepła o mocy grzewczej 100 kW oraz wykonano jego badania 

eksperymentalne w zakresie osiąganych parametrów pracy. W zaprojektowanych pompach ciepła 

wprowadzono szereg innowacji poprawiających ich efektywność energetyczną, a w tym po raz pierwszy w 

dużych pompach ciepła zastosowano obieg pseudo-dwustopniowy z ekonomizerem i sprężarką śrubową. 

Urządzenia o takiej konstrukcji i parametrach pracy stanowią nowość na rynku pomp ciepła. Zaprojektowane 

pompy ciepła zostały wdrożone przez zleceniodawcę do produkcji, karta wdrożenia stanowi załącznik nr 7d do 

wniosku habilitacyjnego.  

W latach 2012-2015 brałem udział w realizacji projektów dla RAFAKO S.A., celem których była 

identyfikacja parametrów geometrycznych oraz cieplno-przepływowych szeregu typów wypełnień 

wymienników regeneracyjnych stosowanych w obrotowych podgrzewaczach powietrza. W szczególności 

poruszane zagadnienia dotyczyły doświadczalnego określenia współczynnika wnikania ciepła  w wymiennikach 

regeneracyjnych z wypełnieniem. Głównym efektem realizacji badań było opracowanie metody pojedynczego 

przedmuchu (ang. single blow), wykorzystanej dla wyznaczania współczynników wnikania ciepła na 

powierzchniach wypełnień stosowanych w regeneracyjnych obrotowych wymiennikach ciepła. Poszukiwany 

współczynnik wnikania ciepła  jest wyznaczany przez porównanie temperatury gazu zmierzonej na wylocie 

wymiennika z obliczonym profilem teoretycznym. Zgodność profilu eksperymentalnego i teoretycznego zależy 

od wartości współczynnika wnikania ciepła zastosowanego w rozwiązaniu równań odpowiedniego modelu 

badanego wymiennika. Efektem realizacji prac badawczych w projekcie są wartości współczynników wnikania 
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ciepła dla przedstawionych do badań profili wypełnień. Wyniki prac zostały podsumowane w  [H6, IC7].  Efekty 

prac badawczych zostały wdrożone przez Rafako − karta wdrożenia stanowi załącznik 7e do wniosku 

habilitacyjnego.  

Współpracuję również z firmą Magnetic Development Inc. (Madison, CT, USA) w zakresie dotyczącym 

głównie analiz i opisów merytorycznych planowanych zadań przy przygotowywaniu wniosków grantowych 

finansowanych przez instytucje działające na terenie USA. W załączniku znajduje się poświadczenie właściciela 

firmy Magnetic Development Inc. potwierdzające moją współpracę w zakresie przedstawionym w autoreferacie 

(Załącznik nr 7b). 

Przez pewien okres współpracowałem również przy analizie parametrów pozaustrojowego transportu 

komórek w płynach w zastosowaniach medycznych. Efekty tych prac zostały opisane w [H1, H2, B4, B5, B7]. 

Moja działalność naukowo-badawcza, poza obszarem przedstawionym do oceny, dotyczy w większości 

prac realizowanych we współpracy z przemysłem, gdzie głównym obszarem zainteresowania jest modernizacja 

istniejących i opracowywanie nowych rozwiązań technicznych, zaś głównym celem jest poprawa efektywności 

energetycznej urządzeń, racjonalna gospodarka energetyczna, w tym ze szczególnym uwzględnieniem 

efektywnego wykorzystania ciepła odpadowego. Istotnym polem mojej działalności są również zagadnienia 

związane z implementacją naturalnych i syntetycznych czynników roboczych o niskim potencjale tworzenia 

efektu cieplarnianego GWP w układach konwersji energii oraz modelowaniem CFD zjawisk cieplno – 

przepływowych w urządzeniach systemów energetycznych.  

W trakcie realizacji prac badawczo – rozwojowych w projektach zakres zagadnień, którymi się zajmuję, 

dotyczy głównie opracowania koncepcji badań, projektowania i budowy stanowisk badawczych, układów 

sterowania, rejestracji i akwizycji danych pomiarowych, obróbki i analizy wyników badań eksperymentalnych, 

analiz termodynamicznych i cieplno − przepływowych oraz opracowywania raportów. 

Podsumowanie dorobku naukowego w okresie zarówno przed, jak i po doktoracie zawiera tabela 1. 

Szczegółowe zestawienie osiągnięć naukowo – badawczych zawiera Załącznik nr 6 do wniosku habilitacyjnego. 
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Tabela 1. Wykaz osiągnięć naukowych przed i po okresie doktoratu  

 Łącznie Przed doktoratem Po doktoracie 

Sumaryczna liczba punktów MNiSW 584 

 

2 

 
 
 

Lista KBN * − 2 

582 

Lista (A) − 404 

Lista (B) − 81  

Web of Science − 75 

Monografie i rozdziały − 22 

Sumaryczny IF 32,310  32,310 

      

Publikacje ogółem: 42 5 37 

Publikacje z listy A MNiSW 17 0 17 

Publikacje z listy B MNiSW 12 0 12 

Publikacje spoza listy MNiSW 13 5 8 

Monografie 1 0 1 

Rozdziały w monografiach: 5 0 5 

Rozdziały monografiach w języku polskim 3 0 3 

Rozdziały monografiach w języku angielskim 2 0 2 

Publikacje w materiałach konferencyjnych: 71 9 62 

Publikacje w materiałach konferencyjnych w 

języku angielskim  

33 0 33 

Publikacje w materiałach konferencyjnych w 

języku polskim 

38 9 29 

     

Udział w konferencjach: 23 8 15 

Konferencje krajowe 13 8 6 

Konferencje zagraniczne  9 0 9 

    

Projekty badawcze ogółem (kierowane) 15 (1) 1 14 (1) 

Zgłoszenia patentowe  4 0 4 

*  − wyliczone na podstawie ZBIORCZEJ LISTY CZASOPISM I WYDAWNICTW KONFERENCYJNYCH, sporządzonej na podstawie list 

poszczególnych zespołów KBN (http://kbn.icm.edu.pl/finauki98/lista/index.html) 
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5.1 Dorobek w zakresie osiągnięć naukowo badawczych 

• autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się 

w bazie JCR, niewchodzących w osiągnięcie naukowe w myśl ustawy 

Publikacje z listy czasopism punktowanych (część A): 10 (współautor),  

Szczegóły przedstawione są w Załączniku nr 6 do wniosku habilitacyjnego. 

• autorstwo zrealizowanego oryginalnego osiągnięcia projektowego, konstrukcyjnego lub 

technologicznego 

Opracowane technologie i wdrożenia: 

1. Budowa implementacja i badania prototypowego układu chłodniczego z wykorzystaniem free-coolingu 
w ramach realizacji projektu POIG.01.03.01/20/137/09-00 (współautor) 

2. Opracowanie i budowa innowacyjnego prototypowego układu chłodniczego pracującego z propanem 
przeznaczonego do badań minikanałowych wymienników w zastosowaniu do układów chłodniczych, w 
ramach realizacji projektu POIG.01.03.01/20/137/09-00 (współautor) 

3. Opracowanie budowa i uruchomienie specjalistycznego stanowiska dla badań strumienic chłodniczych 
pracujących z ekologicznymi czynnikami, w tym z R1234zeE, Umowa 3Z1400127/2014 (współautor) 

Szczegóły przedstawione są w Załączniku nr 6 do wniosku habilitacyjnego. 

• udzielone patenty międzynarodowe lub krajowe 

1. Zgłoszenie patentowe nr  P. 401848 - Moduł fotowoltaiczny zintegrowany z magazynem ciepła z 
przemianą fazową. (współautor) 

2. Zgłoszenie Patentowe nr P. 403757 - Sposób i układ do stabilizacji temperatury i wilgotności powietrza 
w małych i średnich komorach chłodniczych utrzymujących temperaturę powietrza bliską 
temperaturze krioskopowej przechowywanego produktu 

3. Zgłoszenie Patentowe nr P. 419849 - Turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu 

4. Zgłoszenie Patentowe nr P.412091  - Hybrydowy układ chłodniczy 

• autorstwo lub współautorstwo monografii, publikacji naukowych w czasopismach 

międzynarodowych lub krajowych innych niż znajdujące się w bazach lub na liście, o których 

mowa w § 3, dla danego obszaru wiedzy 

1. Książki i monografie: 6 

2. Materiały konferencyjne (międzynarodowe): 34 

3. Materiały konferencyjne (krajowe): 29 

4. Publikacje z listy czasopism punktowanych (część B): 12 

5. Publikacje w czasopismach spoza listy czasopism punktowanych: 8 

Szczegóły przedstawione są w Załączniku nr 6 do wniosku habilitacyjnego. 

• autorstwo lub współautorstwo odpowiednio dla danego obszaru: opracowań zbiorowych, 

katalogów zbiorów, dokumentacji prac badawczych, ekspertyz, utworów i dzieł artystycznych 

1. Współautor raportów projektów badawczych: 8 
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2. Współautor wniosków projektów naukowo-badawczych: 10 

3. Współautor projektów  realizowanych we współpracy z Magnetic Development Inc. (Załącznik 7b) 

Szczegóły przedstawione są w Załączniku nr 6 do wniosku habilitacyjnego. 

• sumaryczny impact factor publikacji naukowych według listy Journal Citation Reports (JCR), 

zgodnie z rokiem opublikowania  

� Sumaryczny IF 32.310 (stan na dzień 28.03.2019) 

• liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS):  

85 - (bez autocytowań) wg Web of Sciences (stan na dzień 28.03.2019) 

105 - (bez autocytowań) wg Scopus (stan na dzień 28.03.2019) 

• indeks Hirscha  

5, wg Web of Science; (stan na dzień 28.03.2019) 

5, wg Scopus; (stan na dzień 28.03.2019) 

• kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udział w takich 

projektach 

1. Projekty badawczo–wdrożeniowe międzynarodowe: 4 

2. Projekty badawcze i wdrożeniowe krajowe NCN i NCBiR: 8 (w tym 1 wskazany jako osiągnięcie 
naukowe, 2 projekty w realizacji) 

3. Projekty badawczo–wdrożeniowe finansowane przez przemysł: 5 (w tym 1 wskazane jako osiągnięcie 
naukowe) 

Szczegóły przedstawione są w Załączniku nr 6 do wniosku habilitacyjnego. 

• wygłoszenie referatów na międzynarodowych lub krajowych konferencjach tematycznych:  

1. Wystąpienia konferencyjne – międzynarodowe: 9 

2. Wystąpienia konferencyjne i seminaryjne – krajowe: 6  

Szczegóły przedstawione są w Załączniku nr 6 do wniosku habilitacyjnego. 

 

5.2 Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz współpraca międzynarodowa  

• uczestnictwo w programach europejskich i innych programach międzynarodowych lub 

krajowych 

Research of processes in supersonic ejectors with isobutane” w polsko - czeskim konkursie na wymianę 

osobową na lata 2016-2017 w ramach projektów współpracy naukowo- technicznej. 

• udział w międzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych lub udział 

w komitetach organizacyjnych tych konferencji 

1. Członek komitetu organizacyjnego Fifth International Conference on Transport Phenomena in 

Multiphase Systems, HEAT 2008,  30.06 – 03.07 - 2008 Białystok 
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2. Współorganizator w zakresie opracowania i uruchomienia ośrodka szkoleniowego i egzaminującego z 

zakresie certyfikacji f-gazowej, Białystok 2016 

• otrzymane nagrody i wyróżnienia 

1. Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Politechniki Białostockiej za doskonalenie procesu 

dydaktycznego 2006 r. 

2. Nagroda zespołowa III stopnia Rektora Politechniki Białostockiej za wyróżniającą działalność 

organizacyjną i dydaktyczną 2008 r. 

3. Nagroda zespołowa III stopnia Rektora Politechniki Białostockiej za wyróżniającą działalność naukową i 

dydaktyczną 2010 r. 

4. Nagroda zespołowa III stopnia Rektora Politechniki Białostockiej za wyróżniającą działalność naukową, 

organizacyjną i dydaktyczną 2012 r. 

5. Nagroda zespołowa III stopnia Rektora Politechniki Białostockiej za wyróżniającą działalność naukową i 

organizacyjną 2013 r. 

6. Nagroda zespołowa III stopnia Rektora Politechniki Białostockiej za wyróżniającą działalność naukową i 

organizacyjną 2014 r. 

7. Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Politechniki Białostockiej za wyróżniającą działalność naukową, 

dydaktyczną i organizacyjną 2015 r. 

8. Nagroda zespołowa III stopnia Rektora Politechniki Białostockiej za wyróżniającą działalność naukową, 

dydaktyczną i organizacyjną 2018 r. 

9. „MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ” 2017 ROK 

• udział w konsorcjach i sieciach badawczych 

Wykonawca w projektach badawczych konsorcjalnych 

1. Nowoczesne technologie dla sektora rolno – spożywczego przy ograniczaniu emisji gazów 

cieplarnianych, Projekt UDA-POIG.01.03.01-20-137/09-00; konsorcjum w składzie: Politechnika 

Białostocka (lider), Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, Instytut Ogrodnictwa w 

Skierniewicach oraz Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie - Oddział 

Chłodnictwa i Jakości Żywności w Łodzi.   

2. Kompleksowe rozwiązania technologii chłodniczej składowania warzyw, Program badań stosowanych 

PBS1/A8/7/2012; konsorcjum w składzie: Politechnika Białostocka (lider), Instytut Ogrodnictwa w 

Skierniewicach, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, przedsiębiorstwo Remstat, Gdańsk. 

• kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych ośrodków 

polskich i zagranicznych, a  w  przypadku badań stosowanych we współpracy 

z przedsiębiorcami 

1. Modelowanie i badania eksperymentalne strumienic jednofazowych i dwufazowych w zastosowaniu 

do solarnych układów lewobieżnych (2009 – 2012), Projekt badawczy finansowany przez NCN - N N512 

458936 (projekt kierowany przez habilitanta). 

• udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism 

BRAK 
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• członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach naukowych 

1. Członek stowarzyszony Sekcji Termodynamiki Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN w kadencjach: 
2011 – 2014 i 2015 – 2018 

2. Ekspert Krajowego Forum Chłodnictwa – Związku Pracodawców w zakresie szkoleń i egzaminów 
personelu z dziedziny techniki chłodniczej, klimatyzacyjnej i pomp ciepła, decyzja nr 69/2013 

3. Członek Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy dla osób ubiegających się o wydanie 
certyfikatu instalatora odnawialnych źródel energii, działającej z powołania Urzędu Dozoru 
Technicznego, decyzja TE.4351.123.2017/MD,  z dnia 20-10-2017 

• osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki 

1. Prowadzenie szkoleń i egzaminów zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 o substancjach 
zubożających warstwę ozonową, Dz.U. nr 121, poz. 1262. (w latach 2008 -2015) 

1. Przeprowadzenie szkolenia skierowanego dla pracowników przedsiębiorstw na temat ,,Odnawialne 
źródła energii - Możliwości wykorzystania energii odnawialnej w przedsiębiorstwach, uregulowania 
prawne dotyczące zielonych technologii” w ramach projektu ,,Transfer technologii do przemysłu" UDA 
– POKL.08.02.01-20-103/12-00 – maj 2014,  10 godzin  

2. Wygłoszenie wykładu zamawianego dla uczniów III LO w Łomży (2,5 h) pt. Odnawialne żródła energii – 
charakterystyka źródeł odnawialnych, technologie pozyskiwania i konwersji energii odnawialnej, data 
wykładu:  18-12-2015 

3. Prowadzenie egzaminów zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających 
warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (od 2016 roku) 

4. Opracowanie programu kształcenia dla nowych studiów podyplomowych (Politechnika Białostocka 
(2018), kierunek: Technika chłodnicza, dodatkowo opracowanie programów dla przedmiotów:  

a. Pompy podstawy wymiany ciepła,  

b. Odnawialne źródła energii w technice chłodniczej i klimatyzacyjnej 

5. Przygotowanie programów nauczania dla przedmiotów (Politechnika Białostocka):  

a. Wymiana ciepła,  

b. Energetyka jądrowa 

6. Wygłoszenie zamawianego wykładu (2,5h) pt. Pompy ciepła – podstawy teoretyczne i zastosowania, 
dla uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku, data wykładu:  01-03-2018, 

7. Wygłoszenie zamawianego wykładu (3 h) pt. Pompy ciepła – podstawy teoretyczne i zastosowania, dla 
uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku, data wykładu:  19-02-2019, 

8. Prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykład W, ćwiczenia C, projekt P) 

� Wymiana ciepła i masy (W,C) 

� Termodynamika (W, C, L) 

� Mechanika płynów (W, C, L) 

� Kotły i wytwornice pary (L, P) 

� Teoria maszyn cieplnych (L) 

� Technika cieplna (W, L) 

� Audyt energetyczny i termomodernizacja (W, C) 

� Technika cieplna i gospodarka energetyczna (W, C, L) 

� Ogrzewnictwo i pompy ciepła (W) 

� Technika cieplna i chłodnictwo (L) 

� Zagadnienia prawne i organizacyjne techniki cieplnej (W) 

� Projekt przejściowy (P) 

� Mikrosiłownie (W,C) 

� Odnawialne źródła energii (W) 
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