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1. CharakterysĘka ogólna

Rozprawa przedstawiona jest na l28 stronach nlaszyllopisu formatu 'Ą4 w języku

polskim. Na pracę składa się dziesięc rozdziałow" wykaz literatury i zatqczniki. Zawarto

w niej 85 rysunków" 17 tabel i ll1 zacytowanych poz1'c.ii bibliograficznych o charakterze

poznawczym i i technicznym. w większości pub|ikac.|i u,.czasopismacli wjęzyktr angielskim

(w tym cztery publikacje t zgłoszenie patentowe. który'ch współatrtorem jest Doktorant).

Na początku rozprawy umieszczono spis ważnie.iszych oznaczeń. symboli greckich. indeksów

dolnych oraz zestawienie Itczb kryterialnych i ich definic.je. Tytuły poszczególnych

rozdzlałow S4 następuj4ce: (1) Wprowadzenie. (2) Klasilfikacja wymiennikow ciepła"

(3) Metody intensyfikacji wymienników ciepła. (4) Teza. cel i zakres pracy. (5) Przedmiot

badań. (6) opis stanowiska badawczego. (7) Badania ciep|no-przepływowe wymienników

strugowych' (8) Analiza porównawcza wynrierrrrika strugorvego z wynriennikiem

referencyjnym. (9) Analiza niepewnoŚci pomiarowych oraz (l0) Podsumow,anie i kierunki

dalszych prac. Pracę uzupełnia siedem zał4cznikórt'.

Przedmiotem rozprawy doktorskie.i mgra lnŻ. Michała Bajora jest zagadnienie

intensyfikacji wymiany ciepła w rekuperatorach. ił,który,ch korrstrukc.ii zastosowano technikę

Strugową. W przeprowadzonych badaniach eksperyrrrenta|nych wykorzystano

zmodyfikowan4 (i opatentowaną) konstrukcję cylindr)'.cznego q'ymiennika ciepła typu ,.rura

w rurze''. w którei napływ czynnika na pow.ierzchnię rł'1'miany ciepła następował przez

przegrody perforowane. Eksperyment,v przeprowadzono \v warunkach konwekcyjnej
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w}miany ciepła. przy cz}'n] ncrśnikienl grzewcZ}'Ill brlo 1ltlrriett.zc. ll ogfze\Ąanvlrr - woda.

W5.niki badań posłuiyły przeprow.adzcnitl arrirlizy 1locl kątcrll Ltzr skatlia intens-'vfikacji

wl,miany ciepła i  dla celów ar ial iz1, oporóu przepłyrvLr.

Wybór tematu rozprawy był pod1,'ktclrł,.atry' is1tltt-l1't-lr zagadrrienienr W tec|rnice:

poszukiwaniem rłysokosprarvnvch konlpaktor,v'vch lł'l ' l l l ietlll ikcirr ciepła" które lllt.lgą byc

StoSowane w wielu dziec.lzinach energet1,ki. t-t,l. itl. .jaktl rekLrpcratorY. Nieustarrny postęp

technologiczny.jest prz'\tczynq w.zrostlt w.'.,Illagań energct\cznrch prz1 .jednoczesne.i tendencji

do miniaturyzacji konstrtrkcji urzqdzerl. Zagadnienil- ocIlrol1). środowiska natttralnego

i efektywnego zarzqdzatria enęrgią .iest .icdn1',m z ttir.ir'raztrie.isz1'ch elenretltórr światort'ej

polityki i priorytetem państw Unii Europeiskic.i oraz cO|.L7/. it-ttcnsvrł'tlie"j w,'vmusza racionalne

podejście do tego zagadniel i ia. nr. in '  I la drodze;lrawtle. j .  Zzigt lspodarowanie energi i

odpadowe.| jednoznaczrlie wpisu.jc się \Ą. aktttatltle 1lrio11tet1 politi,ki ener.getyczrrej

i jedr-rocześnie sta.ie się corirz bardzie.i atrakc1,jnym. rtir'rniez ckotttlnricznie. rozwi4zaniem

zal.ów-no dla obiektów przem\.Słowyclr..|ak i gospodarstri clotllorł1'ch. (iłtirvn1.m przedmiotem

zainteresowania rozpraił1' .iest zwiększanie etćkt1.u.Irtlści klrrczt.ltt'l 'ch clęInentow, systemów

el1erget)'cznych, do których naleŻ4 przepll'wowe wyt-llietrniki ciepła z niskotemperaturowymi

czr.nnikami roboczymi. Jednyrn ze skttteczIlych spc.lsobórł'. zlr ie-kszenia efektylt,ności

energetycznej wyrriienrrikolv ciepła .iest zastostlrł allie ll letod pasr rr trr ch^ wśród ktorych

lrroŻna wymierrić: zwiększanie powierzchni wy'rrlialll ciepła rvylrrienników. cz1' przepływ

zmodyfikowany.ch płynów. roboczycl,r (nanocieczy). Stosorł'anie metod pasyr,vnych nie

wYma'qa dostarczania dodatkorve.j encrgii' .|cdri4 z tcchrlik pasr'rłnr.ch .iest Zastosowanie

techniki strug uderzaj4cych w konstrukc.ji urządzeń i rrletoda ta. zdatrien1 recenzellta. posiada

dtl iy potencjał ap| ikacy.j  l ly.

W prac}. skoncentrow.ano się llit alla|izie 11''ynikórł rrzy'skanych z badań

przeprowadzouych na stanowisku baclawczym z c1'lindn,cznlnr wymiennikiem ciepta.

w którego konstrukcji wykorzystano teclrli ikę strugorł'i1. Rozprar'ra zar'riera analizę wyników

badań cieplno.przepływowy'clr przeprorvadzorrych dla drvóch tlloclelort'ych wylrriennikow

cieplnych z przegtodan.ri perfbrowalll'trli (rury o rćlŻne.j ilclści otll'clrów.). rr'raz z ocen4

efbktywności intensyfikacji wymiany cicpła rł' odniesicnitl do każdego z w.vmietrników. jak

rórvniez do wyrrliennika referencyjnego. Warte podkreślenia.icst. iż Doktorant Zaproponował

r,t,łasn4 korelację dotycz4c4 wymiany ciepła. dedykorraną clla cr.linc1r1,'czny'clr rvr'miennikórr-

strugowych. Uzupełnieniem pracy jes1 arraliza nieperłIlości ponriarowych oraz szczegółowe

raporty z wynikami badań. przedstarł'iclllc w zał4czllikircll. W części końcowe.i dysertac.ji.

oprócz podstulowania" r,rskazano kiertrtrki dalsz1''ch prirc baciawcz1,clt.



Autor sibrmułowarł następlli4ca tczę: /'tt,s,ltl,s'tltt'ttltit, Iac,hniki 's'tt.ttgtnrcf

v, klmpuklowych rekuparatoruc,h ylrzyc,'l,,ttitt ,się clo ittlcl.t.::.l.fikut,li :l,|nliun1. c,iepIu, ̂ szczegrilnie

c|lu prz.vpaclku v1,miun1,cieplu: uclziuIcm gu:tilt.',. Pclstalr.ic.ltla tezę Doktorant potrł'ierdził

c1zięki zrea|izowanr.m birdalliorll ckspcrl'rnentaIIll Ill" obliczellitlnl lnatcnratvczllvnr.

w1'konarrylrr na podstawie w1'rriktir,i. eksperl'tllctrtórr. ł)l.zepfo\\il(lzone.j arralizie rc.zultatcllr'

oraz odniesiet l iern ich do w1rl ikcivr Ltz l ,skan\ch cl la rr1IuicI l t l ika relererrcr incgo.. iak rórvniez

Iiteratury. Ważn-v element prac-V Stan(llvi wvkonan\. p|ZcZ I)oltttlraIlta przeglqd literatur5''

przedmiottl wtaz z korelacjirmi opistr|qcr'nli liczbę Ntrsseltir. ir istotnr'nlr osiągnięcierll .iest

propozycja własnej korelac.ii. dec11'kowalle.i dla Ltrz4clzcIi o kollstrul<c.iacli w.-vkorzvst1.rt'anyclr

w badaniach eksperynlentalnych.

LJwaŻam, że tenraty'ka rozpra\\\. dtlktorskiej rllgra irrŻ. N,lichała Ba.iora odpowiada

Światowym trendoni poszukiwarr ia nletcld intens.vlrkac.j i  w'vlnian\,c iepła ikonstrukcj i

wyrnierlników ciepła. wspomaga|4cych eli:ktr'n,Ilość encr.gelr'czl:'t1 urządzeń. Aby' poprawnie

zwerytikowac postau'ionq rv dr'sertac.ii tczę nalezało: pl.zeclstartić rozu.iqzaniir kclnstrukcy'|ne

trzqdzeń i wykonać prototypowe wytlrienniki cicpła. prZ!.[]ro\Ąadz'ic zaplanowa11\' progral1l

doświadczeń na skotrstruow,an1,m stanclwisku badarłczytll. rvy'kcltrac tlbliczerlia rra podstar,'l.ie

wynikow eksperymentór,ł' i następnie przean.a|izo\Vac Zgrol-lraclzotle dane. Własne rt'yniki

nalezv odnieść do l i terattrr). .ab}' .  sprarvc1zić ich; loprar ' l .nośc iocel l ic końcor,ve ef-ekty prac-v.

f1'lko takie konrp|eksorłc clzialanic pozrrala lli-l ułascirłą rr'crr'l lkac.ię otrz\'nranvch

rezultatór,ł,.  W rr inie. jsze.j  prac1'takic pt lstępowanic rrrkt l t lat l t l .  co: i)  prowadzi do oceny

ef-ektywności pracy testowanych rł'ynlienlrikcirł'ciepla. ii1pozr'lala na ocenę ich zdolnoŚci do

przenoszenia strtrmieni ciepła. iii) rvskazu je na korzl'stne pocl rł.zględem ef-ektyił'ności

energet1'cznej vr.arunki prac)' tll.zqdzeń. zarcir,l.ncl pocl rt zglęclenl konstrukcl.inym

(wybór przegrody perforowalre.;). .iak rćlr,łrricz po kiitelll r'r\Łrot.t't korz1stn1'clr rł'arltnkólt,

cieplno-przepłyrł.owych. które pozwolą Ltz.vskac rlloŹlirvic Ira.jrłyzsze r,vspółczynrriki

przejmowania ciepła i i,ł,, etbkcie wskazLri4 na irrtcns1tikac.ię rł.ynlianv ciepła w testowanej

konstrukcji rekuperatora. Mimo. iz liczba prac na przcstrzeni ostatnich lat oraz

zainteresowanie różrr1.mi fbrmalni iIrtensylrkac.ii wl'miatl'r ciepła stale lt'zrasta. to jednak

prace oparte na wy.nikacl i  badari  doświadczalr l1 'ch r l ie s i1 bardzt l  I iczt le irzadko mozl la

odnalezć w Iiteraturze cie kawe uc1okunlentoWallc t.tlztr iązaItiit i zwer1'fikowane

doświadczalrrie konstrtrkc.|e urzqdz'eń teclrrrologiczlrr.ch. Zapropotlcl\Ą'anego W pracy

Doktoranta rozu,iqzania technologicznegtl nic oc.lllalczicrno rr. żadnc-j inr.re.j pracy naukowe.j. na

co wskazuje rórvtriez zgłoszeIiie patento\\c cltrt. ktrrlstrtrkc.ii rvylrrierrnika ciepła

wykorzystuj qcego techrri kę rnikrostrugclrł'ą i l.tz'l. skallv patellt.
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Ponize.i przec.lstitwię skrótowo zarrattclśc prac} clolittlrsliit-.j tllgra itlz. Michała Baiora.

Trzy pierwsz.e rozdział'v dy''scrtirc.ii riprtlrraclzitjll drl telllŹltLl fozpra\Ą\.. plozr,valajq na

unlie.jscowienie temat1 ki pracV \Ą li1cratLtrzc ()fa,/ 1lr.zctls1alr ia.ją przeg|4c1 literattrr1'

przednlicl1u. I)ierwszy' rr-lzdz,iał prac\ Stall(ll l i rrprorłacizcllic r'ltl zagacltrień. I<ttire stanorł'i4

telllatvkę niniejszcj prac}'. W clrLtgirlt rclzclziale lll.ac\ 1lrzcclstarł iotltl kIasy.fikac.je

w1,rnienników cicpła OraZ def lnic. i t-  rłsp(lłczr 'nnika l 'ot l lpak1tlrvości rrr,nr iennikórł' .

W rozdziale trzecim onlór,v ioncl nletcrcl1. ir l tet lsrf l l iac. j i  r i rI l l i i t r l l  c iepła. podkreślaj4c clrarakter

iroclzaje wybranych I lretod pas1, 'w,ny'ch ( l l letoc11,r 'r l l torz1s1tr iącc tLrrbLr l izację przepływu

u'ertnqtrz c1,lindrr'cznej pl.zegrodv r'r't,ll l iallr cie1lla tlritz tttl.[rttlizac.ic opłt'rł'tl cr Iinc1rr'czne.i

przegrody wymiany. ciepta). Następrrie rt t.tlzdziale przcc1stitrr itlntl przegl4d prirc badawczych

dotvcz4cych zastosclw.ania techtliki strLrg Lrclerza.j4c1ch. lącznic z rtr'brany''rll i pracanri dla

kon''vekcji jednofazorł'e.i Z ZastoSou'atlielll w.iclostrtt{orregtl tlapłlwlt czynnika. W tym

zakresie tematycznym onlórviol,lo wpłr'rt ltsztirłlLr cl1szr na ttlI.Irlorł,.itnie strugi oraz proces

wl ' tniany ciepła. oddziaływanie przeplrut iw poprzeczl l rcI l  l1a proccS rł.rnt iaI l\ .  c iepła i  jego

n'rirrimalizację oraz przedstawiono Zllalle z litcraturr rrrbratre liorelacje opisu.jące liczbę

NusseIta. dedykowane dla prz1,padkórr napłt'r,r'.u czl.l-ltli l ia llźi pclwicrzchnię płask4 ltrb

zakrzr..wionq. Rozdział trzeci zakończontl przedstawia.jac s1rtlstllrr ocen1' ef-ekt1,wriości metod

intensl ' f ikacj i  wvntian1, c iepla rv rekuperatorach.

Rozdział cz\\.arty przedstawia tezę oraz cel i zakr.cs prac\'. .Iako ccl prac}' rt.skazano

ocenę zasadności zastosow.ania techrriki strugorve.j lr rckttperatorach cylindr1cztlych jako

nletody intensyfikacji w.vmian,n.. ciepta. Scharakteryzo\Ą'Łlll() przedrniot patentu dot. koncepcji

płaszczowo-rurowego rv1.Iniennika ciepIa z tcchnika St|tlg()\\'a. Ila podstarrie ktÓrei

zbudowano modelowe konstrukc.je rrrrłl iennikt irr .c ic1l la t i rkclrz lst i tne rr eksplerr 'nrentaclr.

pokrótce omówlono ich budor,l'ę Oraz rlprowac1zc.lllo cltl rrretod1'ki badań iprowadzerria

obl iczeń.

W rozdziale piat1,'rn nakreś|ono przcc1nliot baclań. pclda.iac sclletnat ideowy strugowego

w\,nrieImika ciepła. charakterystykę gctlll letlrczn4 drrtich rrirriirlrttlr'r' rvymiennikórl. ciepła

z t.óŻnym rozstalt,etll otrł''orów rur perforowarl,n-ch zapcrrriiirjąclcIl wykorzr.stanie techniki

strugowe.j w konstrukc.ji urzqdzeń oraz scharakter1,'ZoWallo icleę badari dośrł,iadczalnych.

Kolejne dwa rozdziały. ti szóslr. i sióc1nl1" clcltl czq badań eksperr'mentalnych.

W rozdziale szóstym prac}, przedstawiono stanolr,isko baclarrcze. \\ t\'m Szczegtiłowo.iego

budowę oraz nletod1kę wykonywarliir Llaclań. Zes1alritlIltl clenrentr,. aparatur1 ponliarolłej

rvy.korzystywanej poc1czas eksper1'.nlentór,v i podano ich poc1star'vowe paranletrv techniczne.

Rozdział siódmy zaw.iera szczegółolł'y. opis bac1ań cieplno-przepływowych

przeprowadzonych z n'korzystaniem nrclc1elolv1'ch rł'lIll ietltrikóri. strLrgowych. W rozdziale
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tym omówiotro nletodykę prowaclzeIliir baclati clot1'cząc1ch oplortirr lr1'draulicznyclr i rt.l.r,niatlr.

ciepła oraz podano charakterystyki przepł1,'w.clrł.c i cicplrlc teSto\\anyclr wymienrrików

strugowych. Następnie podano sposoby' rłer1'f rkac.ii StrŁlt ll}c|raLrliczrll.ch w w.'vmiennikach

oraz badań wymiany ciepła (z wykorzy,stanienr gra1iczIlc.| Irlctoc1r Wilsona do rł-r znacz-enia

średnich współczvnnikórł' przejnlortaIlia ciepła)' Rozclzial zawiera prezentac.ię

przykładowych wl'rrikcirt obliczcń clraz ich analizę. Wc rrs;ltlll-lllianrlll t.ozdzia|e omowiolro

sposob prz1,jęcia do analizy wartości l iczb Nrrsselta. clcl lniLriac rtartclśc l iczby osiqgrriet1.ch rra

podstawie wyrrików własnych eksperr nlentciw ora./' rr r.korzr stu jac korelac.ie dostępne

w literaturze przedmiotu. przeprow.adzotro w.ery'fikac.ję ()trz\llli]tl\ch war1ości. Dokonano

oceny prognostycznej analizowanych dan1,clr. rł'ybierajqc poc1slarł'or've narzędz'ia ana|izy

statystycznej. Rozc1ział siódmy zakończtllrcl przeclstarvia.jąc pr.tlptlzrc-ję w{asne.i korelac.|i na

rv,n-znaczenie liczbl Nusselta. dedy'korvane.l u'\'miennikoru slnlgc'nv1,m o budowie

cylindrycznej oraz oceniaj4c ct.ekt1rtllość intens1'fikac.ji ri1rlliirnr cicpła dla testorr'anvch

wymienników stru gowych.

Kole.ine trzy rozdziały poŚwięcono przepror'radzeniu analizie porównawczej

rĘ,miennika strugowego z w-vmienrlikieIn ref-erenc1'jny'.nl i.je.j r'r'r,'niktirr'. analizie rriepewnoŚci

pomiarowych oTaZ podsumow-aniu i rł'r tvczeniu kierlrnk(lrł' clalsz1,ch prac naukowyclr

Doktoranta. Rozdział ósnly pośrr'ięctlncl analizie ptlrtlrtnartcze.i rr1nikóu otrzvmanvch clla

wymiennikclrv ciepła strugowych w stostttrku do tzyskatrych clla ri'ymierrnika ref-erenc1,jrrego.

omówiono budowę ref-erencyjnegcl rłrmiennika cicpla" rł' którcgo korlstrtrkcji usunięte

zostały wkładki w postaci rur perfbrorł'anych. W rozdziale t'vrn przeprowadzono ana|izę

popTzez porównanie charakterystyk ciepllno-przepł1'.rł,orvy'ch. \\. tym: hydrau1icznych

icieplnych oraz zestar,r iajqc oh.z1tnanc warlclści wspótcz;.nl l ika przc-j l l lc lwania ciepła i I iczby

Nusselta dla te stowanych wr,trlietlników. Rozdział tc11 tr icńcz,r' ocena ef-ektr,'rr'rrości

energetycznej r''.ymienników strugorł'1'ch w odniesienitt do rryrniennika referencl'jrrego.

Rozdział dziewi4ty przedstawia analizę niepewności potrliarorł.'vch. Pracę doktorsk4

zakończono podsumowanienr. zawieraj4cyrn wnioski końcow.c z przec1stawionej dyser1acji

doktorskiej irt 'skazującym na kierunki c1alszycIr prac. zanlieszczonynri rt.ostatninl -

dziesi4tym rozdziale pracy. Dysertację uztlpełnioncl bibliografia. spisenr rysunków. tabel

t załączników. W przedstawionvclr siedn^ńv za|qcz'trikaclr Za\\arto wyniki ponriarórł' dla

w1'korzystywanych w badaniaclr wyrrlienrrikórv ciepła (drv(lch rł'ariantów konstrukc1,irrych

wymienników strugowych oraz w,ynlieIlrrika rel-crenc1'incgo). w zakresie zaról'n-no wymian1

ciepła, .jak i oporów hydraulicznych.



Recenzent w przedstarrione.i do tlcen\ prac} nla|aĄ rlicIiczrrc błed1' ed1,c1'jrre, vl-t1nr

głównie zapis. iednostek oraz kro.ju czcit l l lk i .  inI lc trstc l .k i  cclrc l ' j l re c lraz c lrobtre nieścisłoŚci .

Wsz1,stkie ponize.i plrzedstair'itlne ttrtagi tric r'rpłrrra.ilt rla calościortit ocenę mert'tor1.czna.

która świadczy. Ż'e Doktorant rvy'korlał pracę doktclrski1 Ila odpow.ieclrlitll pozionrie nirukowym

z wykorz-vstaniem aktualnych ntetod i technik badaw,czych.

Ponizej przedstawiono rł''r szczegtilrliertic rcprI.czcIltat\'w l1r.ch przykładów

wsponrnianych błędciw. cz1' nieścisłości. |<lcirc oclnalczit l t l t l  \\ pfac\:

. w analizie przedstawione.j tla str. ó5 (.5-ty pLrIlktof). \\1'stitpiltl trieskoticzone zdarrie. d.

, , . . . .  Z tendencj4 wzrostowę (udział 2+17%)i. - alc rr stosltI lk l t  do. iakiego czynnika?

(prawdopodobnie: \\raz ze uzLosten. l  nr,c latku czr l l l l ika):

o drobne błędy stylistyczne i IliewłaściW.e StoSo\Ą'anie znirkóri, itlterpunkcyjnych. które

czasami utrudnia.j4 zrozuIlrienie SellStl Iliektćlrr'ch zclań z'atnieszcz<lnych w części

dot. przegl4du literatury:

o naJwaŻnie.isze uwagi dotyczqce fbrnlatowania tekstu:

o nieścisłości4 jest LtŹywanie czcionek pro:jtych lLrb pochvlot lr .ch na ozt laczenie te. i

samej wielkoŚci flz'ycznej. czego przy'.kładcrll .jest oztraczenie pisnrenl prostym

l t ' i e l kośc i  G.  H lub  t /  na  rvs t tnkach o  nr t t l l e rach: l2 .  l ' i .  1ó .  l8 .  ?3 .37-52 i  55-83.

przy czvm w spisie ważnie.iszvch oznaczcti poW}.ZSZe wielkości flzyczne

oznaczono czcionkanri  poclrvlonvmi:

. naj$'azniejsze trwagi dot. stosowania oztraczeń:

o wskazane byłoby uzr.,wallie.iednostek ukłacltr SI lv cale-i dr'sertacii:

o . jednostki wielkości f izyczn1ch - nieścis lości:

- autor naoznacz'enie temperatury stosujc c1rła oz'nacz'enia (/ lub |. p|.zy C,fym

trudno jest odnalezc uzasadlrienie takiego postępo\\'allia. prawidłori1.rrl jest

stosowanie jednego <>znaczęniana jedrr4 li'ielkość tizycznqw całe.i pracyl

- w pracy odnaleziono niepralr, idłow1' zirpis.jcdl lostek następtrj4cych w.ieIkości:

l) strumienia masr. jednostka podarvano.jako fkg/mr sl na str. 55.

prawidłorvy zapis. iednostki: [kr:/1 rl lr s l |:

f) współczyrrnika przewodzenia ciepłir. .jeclnostka poda'uvana jako

IW/nl K] na str. 69. praw.idłorł.l 'zapis. iec1nostki: IW/(m K)].

o nie odnalezit-tl-lo rriektórycIl OZnaczen clla ztllieItIrr,cIi sttlsc.lwatry'ch w pracy -

przykładowo h na rys. 53 (str. 66) iwe wzclrze nr 35 (str. 67). przy czyrn entalpia

nie została wymieniclna w spisie rvaŻnie.jsz1.ch ozlraczcń:
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Llwagi dot. rysunków.:

o na rysunku f7 (str.42) brak.jest ob. iaśnieI i  s1t lst lrtat lr , 'ch oclr lośników do elementu

prezentowane.j korrstrukc.ji rv1''nrielll l ika strttgclr,r.e.{cl. któ11.r-n tradano ko1eine

numery od I do l2:

o do sporządzenia części opistirł rł.postaci lckstLt i liczb" poclarr-vch tra ry'sl'tnkach

(równiez rł ' legendzie) - zastclSoWano czcioI l l ię t l  zbr1 I l lały.ni rozmiarze. co

utrudnia odczyt i  ana|izę z itnr ieszi ln\ch clan1ch. c lot. r1'sunków o numerach

10.18  i  29 :

bibl iograf ia i  c1 touania:

o pozycja ostatniej pozyc.| i  l i teratur l .  [111] pow.iI l t la. j l tz odnosić s ię do infbrmac.j i

zamieszczone.i biuletynie 2016137 \\' clniLr l.ł.09.201(l irrfbrn-racii dot5lcz4cej

nadania numerlr patentu EP 3 067 652 Al:

o zaobserwow.ano pewne usterki w.fbrt-llattlrł.arlitr. głór,irlie c1ot. stosowania wielkich

i małych liter oraz skrtitów tytułów czasc.lpisIll ()l.Ł1Z utrqcenia z. języka

angielskiego W przypadku poz1,''c.ji publikorvan1ch w..języ.kLr polskirn. w pozycjach

o numerach: [63].  [66].  [1011.  [091.

Ponadto. zdaniem Recenzenla. Doktorant nlógłbr przetrr1'ślec rlastępujące kwestie:

1) Znaczne zwiększenie przedziałLr 1iczb1' Re1,rroldsa c1la przcpły''rł.lt czvnnika grzewczego.

2) Zmiana czynnika roboczego grzewczego (wodę) na cz1't-lnili chłoc1nicz1,. niskorł'rz4cy.

3) W jakim zakresie przedstawiona \Ąl prac}'' lionstrukc-ia u'y'rllicnnika ciepta byłaby mozliwa

do wykorzystania przepływu czynrrika roboczego ze zniant1faz5,)

4) Czy Doktorant w-idzi rnozlir,vość urł'zglęclnienia w opfŁ1co\Ą.ane.j konstrtrkcji wymiennika

ciepła taki parametr.iak chropowatość (rozrł,.il-lięcie) po.'l'ierzchni grze.ine.i?

ogólna ocena pracy

Treść dysertacji Doktoranta wskaztrie. ze posiac1a on rr'.Ystarcza.iqcq wiedzę z zakresu

wymiany ciepła i konstrukcji w.y'rniennikórł' ciepła. Potra1l wvkcltl'vwać eksperymenty

badawcze otaz analizować wyniki badań. Posiadł rórł'niez unlic-jętrlość analitycznej analizy

wyników i potrafi wyci4gać wrrioski z ana|iz'. Główrr-vrll tltlrł.atorskitn elenlentem pracy jest

propozycja zmodyfikowanego wymierlrlika ciepła typu ..t.ltra W rllrzc . w ktorego korrstrukcji

wykorzystano tecłrnikę Strugowq i rł'ykazanie. ze .jec1na z analizorł'anych konstrukcji

pozwoliła osiągn4ć intensyfikac.ję w.ynliany ciepła poclczits przcpł1'r'vtr. ZałoŻono, ze podana

konstrukc.j a wymiennika ciepła moze by''ć stosclwana .j ako rekuperator.
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Podsumowanie

Przedstawiorla do recenzji praca -jest ciekau'a i norvatorska. Moim zdaliem.
na-irvazrliejszy'rn innowacy.jny'm elcmenteur pracl .jest znen,fikou,anie eksperl,mentalne

iteoretvczne tezv cl mclż|irvej intens'r.t lkac.Ii rvl ' l l l ial lr ciepla \\ w.y' l lr iennikaclr ciepła.
wykorzystuj4c1,ch rł, konstrukc.ji tlrzaclzcnia tcchniki slr.Lrgtlr,re.i. ()cella stopnia intensvfikacji

odbyła się w sposób uporz4dkowallv. zgoc1n1'' z literatttt.ll przeclllriotLt. a cltl.je.i sfbrrntrłowania
prz1.jęto rówrrieŹ badarria i arlaliz1 rł'1'nikór,l tltrzt,t-llatle clla u,r,tltierrnika refererrcyjnego

o klasyczne.i budowie. Cetltlyllr poclsutrltlrl.anietl-t teclrctr cztrr,'clr atla|iz .iest rów.triez
Zaproponowanie własne.j korelac.ii opisLrjqce.i liczbę Nttsselta. cleclr.korvane dIa vrządzeń
o konstrukc.ii wykorzystywanych \\ baclaniach. .Ieclnocześnie chcę podkreślić" Że
przeprowadzenie anallzy wynrieniorryclr pclwyzc.i zagadllie ri WyInaga clużej w,iedzy
i zaangazowatria Doktoranta. a przedstar'vioIla clo clccIll praca śrviadcz'5,. Ż'e posiadł on
umie.iętności, by załoŻone W pracy cele osiqgnac.

Na podstawie c}.towall)'ch prac rt,łasn),cIr ltalezt, zttullaŻ\,c rozrvój naukor,vy
Doktoranta' Bez wqtpienia praca doktorska została rł-1''korlalla saInodzielnie. pod opiek4
Promotora dra hab. tnŻ. .|ana Wajsa. którv rv ostatnich latach zajnlu.ie się pclszukiwaniem

metod irrtensyfikac.ji w5,nliany ciepła \Ą. strugtlrł.ych tr.r,nlientrikach ciepła o budowie
cylindrycznej. Przedstaw.iona praca \Ą'n()Si wartoŚcicl\\\'\\kłac.l clo badari iarrirlizy,uvynriany

ciepła dzięki wykazaniu lra drodze analiz1'w1Il ikór,ł bacJań i l l tcns1fikac1i lv1' 'tniany'ciepła

w rekuperatorach. w których kclnstrtrkc.ji rł.,vkorzvstano techllikę Strugowq' Warte
podkreślenia jest' Że zmodyt1ktlwana konstrukc.ja urz4clzenia została ochroniona europeiskim

wnioskiełn patento\Ąynl.

Reasumując, uważam, że praca doktorska nrgra inż,. Michała Bajora
pt. IntensyJikocja w),miany ciepłn poprzez znstosolt,onie techniki strugowej

w rekuperatorach spełnia ustawot\'eo jak i mcrytoryczne warunki okreŚ|one

w art. 13 ustawy O stopnioch naukowych i tytule nuukowym oruz stopniach i tytule
w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65 poz. 595 z |4.()3.2(.)03 r. ,z póznie.jszyrlri zniiananri).

w zv,iązku z powyższy'm: stalviam wniosek o pruł,jęcie rozprawy doktorskiej

i dopuszczenie Pana mgra inż. Michała Bajora tlo jej pub|icznej obronl..
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