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Recenzja
osiągnięcia naukowego, pozostaĘch osiągnięć naukowo-badawczych oraz dorobku

dydaktycznego' popularyzatorskiego i współpracy międzynarodowej
dr inż. Tomasza Muszyńskiego w rwiązkuzwszczęĘm postępowaniem habilitacyjnym

1. Przebieg kariery zawodowej Kandydata

Dr inŻ. Tomasz Muszyński urodził się dnia 9 kwietnia 1984 roku w Wysokiem
Mazowieckiem.
Tytuł mgr inz. uzyskał w roku 2007 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej na
kierunku Mechanika i Budowa Maszyn w specjalności Systemow l Urzqdzeń Energetyki
Cieplnej.

Pracę doktorską pt. ,,Chłodzenie powierzchni Za pomocą modułów mikrostrugowych''
obronił w listopadzie 20|3 roku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej.
Promotorem w przewodzie doktorskim był prof. dr hab. inżr^ Dariusz Mikielewicz.
a recenzentami byli prof. dr hab. inz. Tadeusz Fodęmski oraz prof. dr hab. inŻ. Janusz
Cieśl ińsk i .

W latach 2013.2014 Kandydat pracował na stanowisku asystenta na Wydziale
Meclranicznym Politechniki Gdańskiej. od roku f014 do chwili obecnej zatrudniony był na
stanowisklr adiunkta w tej samej.iednostce. Równolegle w latach 2015.2016 zatrudniony był
jako specjalista w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku'

2. Recenzja osiągnięcia naukowego

osiągnięcie naukowe dr tnŻ. Tomasza Muszyńskiego pt. ',Zastosowanie konstrukcyjnych
i eksploatacyjnych metod zwiększaniaobciqŻa|ności cieplnej zprzeznaczeniem dla aparatury
procesowej i energetycznej'' obejmuje cykl l1 publikacji powiązanych tematycznlę' w tym:

. Artykuty w czasopismach znajdujących się w bazie JCR (lista A MNisw)

A2. T. Muszyński, R. Andrzejczyk, C. A. Dorao, Detailed experimental investigations ort
frictional pressure drop of Rl34a during flow boiling in 5 mm diameter channęl: The
influence of acceleration pressure drop component, International Journal of
Refi ' igeration. 82 (f0 17 ) 1 63 -17 3 . doi : I 0. I 0 1 6/j. i jrefrig.2O I 7 .05.029

A'5. T. Mtrszyński, R. Andrzejczyk, Applicability of arrays of microjet heat transfer
correlations to design compact heat exchangers, Applied Thermal Engineering. 100
(2016) 105- l  13.  do i :  10.1016/j .appl thermaleng.2016.0 l .  120



46. T. Muszyński. Design and experimental investigations of a cylindrical microjet heat
exchanger for waste heat recovery systems, Applied Thermal Engineering. 1 l5
(2017) 782-192. doi: I 0. I 0 I 6/j.applthermaleng .f) lT .01.021

^7, 
.f 

. Muszyński. The influence of microjet arlay area ratio on heat transfer in the
compact heat exchanger, Experimental Thermal and Fluid Science. 99 (2018)
33 6-3 43. doi : 1 0. I 0 I 6/j.expthermflusci.2O 1 8.08.0 1 0

A8. T. Muszyński, R. Andrzejczyk, Experimental study on single phase operation of
microjet augmented heat exchanger with enhanced heat transfer surface, Applied
Thermal Engineering. 155 (20re) 289-296.
doi: 1 0. 1 01 6Ą.applthermaleng .20|9.03.1f5

A10. R. Andrzejczyk, T. Muszyński, P. Kozak, Experimental investigation of heat transfer
enhancęment in straight and U-bend double-pipe heat exchanger with wire inseń'
Chemical Engineering and Processing - Process Intensification. 136 (2019) 177-190.
do i :  10 .  1016/ j . cep .2019 .01  .003

ArĘkuty w czasopismach znajdujących się na liście B MNiSw

A1. T. Muszyński. R' Andrzejczyk' C' A. Dorao, InVestigations on mixture preparation
fbr tw'o phase adiabatic pressure drop of Rl34a flowing in 5 rnm diameter channel,
Arch ives of  Thermodynamics.  38 (2017) 101-118.  do i : l0 .1515laoter- f017-0018

A1l. R. Andrzejczyk, T. Muszyński, Thermal and economic investigations of straight
and U-bend double tube heat exchanger with coiled wire turbulator, Archives of
Thermodynamics. 40 (2019)

ArĘkuĘ z materia|ów konferencyjnych

A'3. T. Muszyński, R. Andrzejczyk' C. A. Dorao, Experimental validation of pressure
drop models during flow boiling of Rl34a - effect of flow acceleration and
entrainment, MATEC Web of Conferences. 240 (2018) 03010.
doi : 1 0. I 05 I /matec conf12018240030 I 0

A9. R. Arrdrzejczyk. T. Muszyński, Experimental and comparative study on the two.
-phase pressure drop of air-water mixture in U-bend and straight pipe annuli.
. Journa i  of  Phys ics:  Conference Ser ies.  1101 (2018).  do i :10.108811742-
-6596t110U U012002

A10. T. Muszynski, R. Andrzejczyk, C. A. Dorao, Experimental Investigations on the
Momentum Pressure Drop during Flow Boiling of Rl34a, Journal of Physics:
Conference Series. 1 I 0 I (20 1 8). doi: I 0. 1 088/ 1 7 42-65961 I l0 | I 1 I 012022

2.| ocena osiągnięcia naukowego - osiągnięte wyniki i ich wykorzystanie

osięgnięcie naukowe dr ini, Tomasza Muszyńskiego obejmujące 6 artykułow
w czasopismach znajdujących się w bazie JCR, 2 publikacje w czasopiśmię z listy B MNiSW
oraz' 3 artykuły opublikowane w materiałach konferencyjnych indeksowanych w Web of
Science, stanowi jednotematyczny cykl publikacji. Artykuły zostały opublikowane w takich
czasopismach z listy A jak: International Journal of Refrigeration (Al), Applied Thermal
Engineering (A5. ,Ą6, A8). Experimental Thermal and Fluid Science (A7) i Chemical
Eirgineering and Processirtg - Process Intensif ication (A10)' Dwa artykuły (A1' A11) ukazały



się w czasopiśmie Archives of Thermodynamics z listy B oraztrzy referaty (A3, A.9' A10)
opublikowane zostały w matęriałach konferencyjnych' takich jak: Journal of Physics:
Conference Series (A9. A10) oraz MATEC Web of Conferences (A3) indeksowanych w Web
of Sc ience.

f ,|.| Eksp|oatacja systemów przy podwyższonym obciążeniu cieplnym

W pracy (Al) przeprowadzone zostały badania przepływu dwufazowego majqce na celu
zna|ezlenie przyczyn rozbiezności róznych wzorów na obliczanie spadku ciśnienia na
długości cylindrycznego przewodu proStego. Autorzy przeprowadzili ana|izę struktur
przepływu dla prędkości masy równej 400 kg/(mfs) stwierdzając, Że otrzymana mapa
przeptywu dobrze zgadza się z najnowszą wersjQ mapy opracowaną przez Kattan'a et a|. oraz
Woitan'a et al. Autorzy publikacji (Al) wyznaczyli całkowity spadek ciśnięnia składaj4cy się
z trzech składowych: spadku ciśnienia wynikaj4cego Z przyspieszania strumienia mieszaniny
dwufazowej, grawitacyjnego spadku ciśnienia oraz spadku ciśnienia spowodowanego tarciem.
Autorzy zaproponowali wtasną korelację opisuj4cą stopień zapełnienia, na podstawie
zmierzonego spadku ciśnienia wywołanego przyspieszeniem odparowującego czynnika
roboczego, aby ulepszyć dotychczasowe korelacje liter.aturowe. Zaproponowana została
równiez modyfikacja korelacji Thome'a do obliczania spadku ciśnienia spowodowanego
tarciem na granicy mieszaniny ciecz-para wykorzystuj4ca zmodyfikowan4 prędkość
rrwzględniaj4cq porywarrie kropel cieczy do rdzenia przepływu.

Sposób wyprowadzenia zmodyfikowanej korelacji Thome'a Zaprezentowany został
w ref-eratach wygłoszonych rra dwoch konfererrcjach naukowych [A3, A4). Zaproponowanq
modyfikację Autorzy porównali z danyrni eksperymentalnymi i z korelacjami Thome,a oraz
Zhang,a i Webb'a stwierdzaj4c, Żę zmodyfikowana korelacja wtasna lepiej przyb|iŻa
maksymalne opory przepływu.

f.I.z Zastosowanie pasywnych i aktywnych metod intensyfikacji wymiany ciepła
w typowych konstrukcjach wymienników

Kandydat zajmował się rÓwnięz intensyfikacj4 wymiany ciepła W przepływach
jednofazowych, w szczególności rozdziałem strumienia c|ęczy na mikrostrugi w celu
podwyzszenia współczynnika wnikania ciepta na powierzchni ciała stałego [A5, .Ą6].

Kandydat opracował modułowy wymiennik ciepła z technik4 strugow4. Zbudował
i przebadał dwa wynrienniki ciepła: płyowy i rura w rurze (koncentryczny). Zimny i gor4cy
czynnik natryskiwany jest Za pomocą mikrostrug na przegrodę metalowq, przez ktorą
przepływa ciepło od czynrrika gorącego do zinrnego. Dzięki napływowi z duŻq prędkoŚci4
Strllgi cieczy gorącej izimnej zwiększa się wspotczynnik przenikania ciepła przez przegrodę
oddzielaj4c4 obydwa czynniki. Do eksperymentalnego wyznaczenia współczynnika wnikania
ciepła po stronie czynrrika gorącego i zimnego Kandydat zastosował dobrze Znanq metodę
Wi lson 'a [A5.  ,Ą6].

W publikacji [A7] przedstawił badania eksperymentalne wymiany ciepta w modułowym
wymienniku ciepła w szerokim zakresie liczb Reynoldsa przy użyciu wody destylowanej jako
płynu roboczego. Stosunek pola powierzchni przekroju poprzecznego dysz do pola
powierzchni natryskiwanej zawarty był w przedziale 0,0007 < Ar < 0,0035. Przekazywany
strumień ciepła za|eŻał głównie od liczby Reynoldsa t tóŻntcy temperatur. We wszystkich
konfiguracjach dysz przenikanie ciepła wzrastało wtaz z|iczbq Reynoldsa.

odległośc między dyszą a ściank4 wymiennika wynosiła f mm dla badanego urządzenla
a średnica otworÓw, pfzez które wypływata struga wody 600 pm.



Badania przeprowadzono dla zmiennej temperatury wody destylowanej. Zaobserwowano
wpływ zmiany roznicy temperatury między temperaturą wody a natryskiwanej powierzchni
na wartośc Iiczby Nusselta. Kandydat Zaproponowat korelację do obliczanta liczby Nusselta
Nu w lunkcji liczb Reynoldsa Re i Prandtla Pr oraz stosunku Ar pola powierzchni przekroju
poprzęcznego dysz do pola powierzchni natryskiwanej.
Srednie warloŚci liczby Nusselta dla natryskiwanej powierzchni obliczane Za pomocq
zaproponowanej przez Kandydata korelacji zawartę były w przedzia\e Ł 30o^ wartoŚci
nrierzorrej' a 7 50ń danych eksperymentalnych mieściło w zakresie + 20o^.

Eksperymenty pokazały, Że uzyskane wspótczynniki przejmowania ciepta
w rekttperatorach z wykorzystaniem techniki strugowej były niskie. Kandydat rozpoczqł
Zaten badania nad innymi metodami intensyfikac.ii wynriany ciepła. Wziqł pod uwagę roŻne
techniki pasywnej i aktywnej intensyfikacji wymiany ciepta, takie jak: rozwinięcie
powierzchni, zrywanie warstwy przyściennej oraz generatory wirów.

Kandydat zajqł się wykorzystaniem turbu|izacjl' przepływu płynu w zakrzywionym kanale
[A9 ,  A10 ,  A11 ] .
W badaniach jako turbulizator przepływu zastosowat drut spiralny, który oddziałuj4c na
obszar cieplnej warstwy przyściennej wpływa na zmniejszente jej średniej gruboŚci, tym
Samym powoduj e zmniej szenie występuj ęcych oporów cieplnych'

Badania zostały przęprowadzone dla czterech róznych wymiennikÓw typu rura w r|)rze'
takich jak: wymiennik z rur prostych oraz wymiennik w kształcie litery U (pojedyncza pętla)
zlurbulizatorem oraz bez turbulizatora po stronie pLaszcza,

Z przeprowadzonych badań eksperymentalnyclr wynika, ze strumień ciepła przekazywany
rł wvtltienniku wzrasta szybcie.j niz moc zuŻywana na pompowanie cieczy po Stronie
ttrrbr"rlizatorow drtrtowych. odzwierciedla to przebieg tzw. współczynnika wydajności PF
w firnkcji l iczby Reynoldsa Re.

Wyrriki badań pokazują rriewielki wzrost wspÓłczynnika wydajności PF w w.yniku
Zastosowania rur w kształcie litery U.

Innym badanym ptzez Kandydata sposobem intensyfikacji wymiany ciepła
w wynriennikach było zastosowanie mikrostrug napływających prostopadle na radełkowan4
powierzchnię przegrody, ptzez któr4 zachodzi wymiana ciepła. Doświadczenia
przeprowadzono dla dwóch temperatur wlotowych płynu gorącęgo 40.C i 60.C. Temperatura
wlotowa płynu zimnego utrzymywana była na statym poziomie 8oC. Poprzez Zm|anę
strumienia masy czynnika gor4cego i zinrnego uzyskano Zmtany średniej logarytmicznej
róznicy temperatury czynników w przedzia|e od 18 do 45 K, co odpowiadało gęstości
przekazywanego strumienia ciepła od 4 do 75 Wlcmz. Radełkowanie powierzchni zwiększa
współczynnik przenikania ciepła w stosunku do geometrii referencyjnej o ponad l0%' Ten
wzrost mozna przypisać głownie l00ń wzrostowi pola powierzchni. Wyniki dla powierzchni
płaskiej i rozwinięte.i porownano Z referencyjnym wymiennikiem ciepła, w którym nie
wvkorzystywano mikrostrug. W publikacji [A8] określono wpływ rodzaju radetkowania na
strumień ciepła przenoszony w wymielrniku. Kandydat Zapropollował korelację do obliczania
Śrec1niej liczby Nusselta na zraszanej mikrostrugami powierzchni radełkowanej.

Celowośc zastosowania badanych wymienników ciepta jako altenratywy dla obecnie
sto sowanych, ocęni ono na podstawie analrtz ekonomi cznych.

Bezpośrednie porównanie kosztów całkowitych dla opisywanych konstrukcji
wymienników ciepła wskazuje, ie poprawę wymiany ciepła uzyskuje się przy niskim
wzroŚcie oporll przepływu w stosunku do geometrii referencyjnych' Następuje więc Znacznę
zwiększenie strumienia ciepła przy umiarkowanym wzroście mocy potrzebnej do
przetłaczania czynnika. Rozpatrywane przęz Kandydata metody intensyfikacji wymiany
ciepła nie wymagaj4 duŻych nakładów inwestycyjnych. Dokładny opis ana|izy ekonomicznej
przedstawiony został w publikacjach [,Ą6, Al1].



3 Podsumowanie oceny osiągnięcia naukowego Kandydata

Kandydat przedstawił nowe wyniki badań eksperymentalnych zwtqzanych
z hydrodynamik4 i wymianą ciepła ptzy zastosowaniu układu mikrostrug. Przeprowadzlł'
badania eksperymentalne spadku ciśnienia przy przepływie mieszaniny dwufazowej para-
-ciecz w rurze o Średnicy 5 mm. Zmodyfikował procedurę Thome'a do obliczania oporów
przepływu dwufazowego, w której uwzględnił stopień zapełnienta oraz gęstoŚć
przejmowanego strumienia ciepła. Te dwa ostatnie parametry nie były uwzględniane przy
obliczaniu spadku ciśnienia w przepływie dwufazowym.

Za1mował się równieŹ intensyfikacj4 wymiany ciepła w wymiennikach ciepła typu rura
W rurze Zę spiralnyrni wkładkami drutowymi, Pokazał eksperymentalnie, Że dzięki
radetkowaniu przegrody w wymienniku. ptZęZ ktor4 zachodzi wymiana ciepła oraz
jednoczesn5'rn je.l zraszaniu nrikrostrugami płynu moŻna znacznie zwiększyć moc ciepln4
w.ymienr.rika. Na podstawie przeprowadzonych badań eksperymentalnych zaproponował
korelacje do obliczania średniej liczby Nusselta na gładkiej i radełkowanej powierzchni ciał'a
stałego zraszanej prostopadłymi mikrostrugami. Uzyskał waŻnę wyniki o znaczenirt
poznawczym, które znalazły równiez zastosowanie praktyczne. Pewien niedostatek
w prezentowanym osiągnięciu naukowym stanowi brak monografii autorskiej, bioręc pod
uwagę, ze tylko dwie publikacje s4 pracami autorskimi Kandydata.

4 Pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych, nadanego uchwałą Rady Wydziału
Mecharricznego Politechniki Gdańskiej nadanego w dniu l3.tym listopada 2013 roku, dr inż.
Tomasz Muszyriski kontynuował prace nad chłodzeniem powierzchni i lokalnymi zrodłami
energii. Do głownych pozostałych osiągnięć Kandydata zaIiczyć moŻna pracę ,,Heat transfer
characterist ics of lrybrid microjet - microchannel cooling module,, |Zał.3 pkt. II A7]'
w kt(lre'i przedstawił rrroduł chłodzenia wykorzystuj4cy technikę strugowę i minikanały.
Dodatkowo w pracach ,,Comparison of heat transfer characteristics in surface cooling with
boil ing microjets of'water, ethanol and HFE7100" fZat.3 pkt. II A5l oraz,,Structural
optimization of microjet array cooling system,' |Zał, 3 pkt. II A6] kontynuował ana|izę
zjawiska wymiany ciepta w obszarze swobodnych strug cteczy. opracował również
zgłoszenie patentowe [Zał' 3 pkt. II C4] dotyczące zastosowania mikrostrug.

obszarem jego zainteresowań naukowych w okresie po doktoracie były równiez
zagadnierria zwtqzane z odnawialnymi żródtami energii i wykorzystaniem ciepła
odpadowego.

Tematyka prac wchodzących w skład pozostałych osi4gnięć naukowych obejmuje:

o sprężarkowe pompy ciepła

W zakresie tej problematyki Kandydat zajmował się obliczęniową analizą obiegu
ternlodynanricznego pompy ciepła w celu podwyzszenia jej efektywności. Do głównych
osiągnięć w tynr zakresie ntozna za|iczyc publikac.|e [Zał,3 pkt. I l A10, E6, E7' E8].
dotyczqce anal'izy wpływrr właŚciwości czynnikow roboczych na efektywnośc urzqdzenia.
Ponadto w pracach |Zał'3 pkt. II A1l, E24] prowadził analizy CFD nad geometriq
wymienników stosowanych jako dolne Źródto ciepła w urzqdzeniach grzewczych, Tematykq
modelowania parownika powietrznej pompy ciepła zajmował' się równieŻ w projekcie
RenewX [Zał,.3 pkt. II J4]. Jest takze współautorem zgł.oszenta patentowego |Zał.3 pkt. II
C3] dotycz4cego tej tematyki.



. Zasobniki ciepła i chłodu

Zagadnientę magazynowania energii cieplnej jest niezmiernie istotne w projektowaniu
wielu systemów w ogrzewnictwie konwencjonalnym' jak i równiez bazującym na
odnawialnych żródł'ach energii. Typowe konstrukcje zasobników w układach małej i średniej
więlkości bazują na zbiomikach z wężownicowym wymiennikiem ciepła' W publikacjach

|Zał, 3 pkt. II A2, A3, A4, A8] Kandydat ana|tzował wpływ geometrii węzownicy oraz
układu przepływowego na wymianę ciepła w takim typie konstrukcji. Z tematyką zasobników
ciepła zwiqzanabył'atakŻe część prowadzonych przez Kandydata prac zleconych|Zał.3 pkt.
II J5]. Opracował zgł'oszenie patentowe dotyczące innowacyjnej konstrukcji zasobnika ciepta
|Zał.3 pkt .  I I  C5].

. odzysk ciepła

W ramach tej tematyki pracował nad systemami termosyfonowymi, jako potencjalnym
rozwiązaniem umożliwiajęcynl odzysk ciepła. Do głównych osi4gnięć Kandydata w tym
zakresie naleŻq publikacje |Zał..3 pkt. II ,Ą9, E5, E10], dotyczqce ana|tzy mozliwości odzysku
ciepła z wykorzystaniem układów termosyfonowych. Tą tematyką zajmowat się równieŻ
w projekcie dla firmy Klar sp.1, |Zał, 3 pkt. II J9]. Kandydat brał. udział w opracowaniu
zgłoszenia patentowego dotyczącego zastosowania termosyfonu |Zał',3 pkt. II Cf]'

5 Podsumowanie oceny osiągnięcia naukowego Kandydata oraz Jego pozostałego
dorobku

Dr inŻ, Tomasz Muszyński opublikował w okresie po doktoracie jako autor lub współautor
1 3 publikacji z listy JCR (lista A MNiSW) oraz 10 publikacji indeksowanych w bazie Web of
Science. Jest równiez autorem lub współautoręm 40 innych publikacji opublikowanych po
doktoracie. Wygłosił 9 refęratów na konferencjach krajowych i zagranicznych. Brał udział
w komitetach organizacy.inych 3 konf'erencji.

Dr inż. Tonrasz M.r-rszyński brał udział w okresie po doktoracię w realizacji 6 projektów

badawczych' z ktorych 1 frnansowany był, przez NCN' a 2 projekty przez NCBR. Trzy
projekty finansowane były ze środków zagranlcznych. Kierowat dwoma pracami

finansowanymi z działalności statutowej Politechniki Gdańskiej ' otrzymał.3 nagrody Rektora
Politechniki Gdańskiej, dwie dla ,,Młodych Pracowników Nauki'' w 20|5 i 2016 roku oraz
nagrodę indywidualną II stopnia za szczęgolne osiągnięcia naukowe w 2017 roku. otrzymał
takŻe nagrodę za najlepszą prezentację w czasię konferencji ',Young Scientists Towards the
C hal lengies of Modern Techno lo gy'', 

.WarSZałv 
a 20 1' 4.

Wskazniki bibliometryczne charakteryzujące dorobek naukowy Tomasza Muszyńskiego są
następujące:

o Sumaryczny impact factor- 41,665,
. Liczba cytowań wgbazy Web of Science (WoS) _ |36,
. Indeks Hirscha wg WoS - 8.

Podsumowujqc ocenę osi4gnięcia naukowego Kandydata oraz jego pozostały dorobek
naukowy stwierdzam, ze jest to dorobęk dobry' Pewnym niedostatkiem W dorobku naukowym



Kandydata jest brak autorskiej monografii, która pokazał'aby równiez Jego udział'

rł, opLrbl ikowanych pracach.

6 Dorobek dydakĘczny i popularyzatorski oraz informacja o współpracy

międzynarodowej habilitanta

Dr inŻ. Tomasz Muszyński prowadził lub prowadzl Ćwiczenia, laboratoria i wykłady
z następujących przedmiotów: Metody komputerowe W technice cieplnej, Komputerowe
modelowanie systemów energetycznych, Przepływy dwufazowe w instalacjach
przemysłowych, Termodynamika procesów nięrównowagowych, Se1ected aspects of
numerical methods, Podstawy termodynamiki i przepływu ciepła, Fundamentals of
thermodynamics and heat transfer, Numerical modelling in flow systems design,
Termodynamika, Wymiana i wymienniki ciepła oraz Przepływy dwufazowę w instalacjach
przemysłowych.

Kandydat nadzorował wykonanie trzech stanowisk naukowo-dydaktycznych do badań :
. przepływu dwufazowego adiabatycznego,
. wrzenia w objętości
. radiacy.jr're.j wyrrliany ciepła,
. wymiany ciepła w obszarze uderzenia mikrostrugi.

Jest współautorem dwóch artykułów popularno.naukowych opub1ikowanych Ze
studentami w czasopismach Chłodnictwo oraz Technika Chłodnicza iK|tmatyzacyjna:
- MLrszyński T., Meller M.: Numeryczna ana|iza możliwości zwiększenia efektywności grzewczej
pompy ciepła, poprzez modyfikację skraplacza// Chłodnictwo Issuę 5 (f016), s'7-11, doi:
10 .  r 5199 t8 .2016 .5 .1 ,
. Rostankowski B.' Muszyński T.' Numeryczna optyma|izacja pompy ciepła poprzez modyfikację
gruntowego wymiennika ciepła' Technika Chtodnicza i Klimatyzacyjna, f016 , nr 6.7 , s ff9-23f .

Był promotorem Il prac dyp|omowych inżynierskich oraz l magisterskiej' Sprawował
opiekę dydaktyczną nad dwoma studentami zagranicznymi w ramach programu Erasmus.

Pełni rolę promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inŹ. Ewy Kozłowskiej'
odbył cykl krótkoterminowych stazy szkoleniowych w dwóch Uniwersytetach zagranicznych
oraz w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku:

o NTNU (Norwegian University of Scięnce and Techno|ogy) - 0512015-09l20l6 - cykl
stazy szkoleniowych w' ramach Programu Funduszy Stypendialnych i Szkoleniowych
(FSS) oraz programu Erasmus{.

o Reykjavik University -0712014-041f017 - cykl stazy szkoleniowych w ramach Programu
Funduszy Stypendialnych i Szkoleniowych (FSS) oraz pro9ramu Erasmus*,

o Instytut Maszyn Przepływowych PAN -f014-2016, starszy specjaIista, praca w raInaclr
projektu RenewX.

Dr inŻ. Tomasz Muszynski brał udział' w komitecie organizacyjnym jednej konferencji.
Wygłosił jeden referat plenarny oraz był przewodniczqcym sesji naukowej na konferencji
w Mediolanie' Wygłosił 9 referatów na konferencjach krajowych i zagtanicznych.

Był edytorem wydania specjalnego czasopisma ,,International Joumal of Aerospace
Engineering'' , które znajduje się w bazie WoS' Był recenzentem 52 arlykułow złoŻonych do
takich czasopism .iak: Applied Thermal Engineering (6), Applied Energy (3), Archives of
Thermodynamics (1 1), Energies (21), Entropy (3), Micromachines (3), Sensors (2), Symmetry
(1). Applied Sciencęs (l), International Journal of Numerical Modell ing: Elęctronic
Networks.  Dev ices and F ie lds ( l ) .



od 20|4 roku jest członkiem Rady Naukowo-Programowej Polskiego Stowarzyszenia
Pomp Ciepła.

Byt wspołwykonawc4 i kierownikiem w dwoch ekspertyzach zleconychprzez firmy.

Dorobek dydaktyczny" organizacyjny, popuIaryzatorski oraz współpracę międzynarodową
dr ini. Tolnasza Muszyńskiego oceniam jako dobre.

7 Wniosek końcowy

osi4gnięcie naukowe dr inŻ. Tomasza Muszyńskiego pt. ''Zastosowanie konstrukcyjnych
i eksploatacyjnych metod zwiększania obciązalności cieplnej z przeznaczęntęm dla aparatury
procesowej i energetyczne1,, oraz jego pozostały dorobek naukowy spełniają wymagania
ustawowe stawiane kandydatom ubiegaj4cym się o uzyskanie stopnia naukowego doktora
habilitowanego.

Tematyka jego publikacji jest nowa i aktualna. osiągnięcie naukowe dr inz. Tomasza
Muszyńskiego stanowi Znaczący wkład do badań eksperymentalnych i modelowania
matematycznego przepływów dwufazowy ch oraz intensyfikacji przekazywania ciepła w mini.
wymiennikach' Kandydat badał poprawę wymiany ciepła Za pomocq takich sposobów jak:
mikrostrugi, radełkowanie powierzchni przegrody, zastosowanie rur koncentrycznych
wygiętych w kształcie litery U otaz zastosowanie wkładek drutowych W kanale
pierścieniowylll wyn"Iienr.rika typu rura w rurze. Znacznte powiększył swoj dorobek po
ostatnim awansie naukowym. Dorobek naukowy dr inż. Tomasza Muszyńskiego oceniam
jako dobry, zarówno pod względem naukowym jak i liczbowym. Dorobek tęn ma równiei
znaczęnie praktyczne.Btetze czynny udział' w działalności dydaktycznej i organizacyjnej'

Wnioskuję o nadanie dr inŻ' Tomaszowi Muszyńskiemu stopnia naukowego doktora
habilitowaneso.


