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Data obrony:

słowa k|uczowe rozprawy doklorskiei w obiegowa rurka ciepła, ciśnienie kapi|alne' odzysk
języku po|skim: ciepła odpadowego

słowa k|uczowe rozprawy w ięzyku
angielskim:

s|leszczenie rozprawy w języku po|skim:
W ramach pracy doktorskiej zaprojektowano izbudowano stanowisko badawcze do badań parownika
z Wypelnieniem s|rukturq porowatą- Zbadano wpływ parametróW konstlukcyinych t2ech różnych
s|ruk|ur porowalych o średnicach porów 1, 3 i 7pm d|a llzech nastaw lemperaturowych 90oc, 100oc
i l1ooc na powierfchni parown.ka, za pomocą której doplowadzano ciepło do układu' Wszystkie serie
pomiarowe przeprowadzono dla dwóch czynnikÓw roboczych, jakimi były Woda desly|owana i czysly
lechnicznie etano|' W wyniku przeprowadzonych badań wykazano możliwość genelowania
dodatkowego przyros|u ciśnienia na skutek obecności wypelnienia porowalego. Prfylost ten jest
Wynikiem plzyłożonego strumienia ciepła' Elekt ten można wykorzyslać w perspektywicznych
wvmiennikach cieoła.

slreszczenie rozprawy w języku angie|skim:
In the lrame ol doctoral disserlation designed and bualt has been an experimental lacility for
invesligations of operation of evaporator lilled with the porous malerial. Scrutinised has been the
etfecl ol the oorous structure oore diameter ol 1, 3 and 7um. ln lhe case of three ditferenl wall
|emperature Śetlings ol 90oc, 100oc and l10oc. Measurements have been accomp|ished for two
working lluids, namely distilled water and technically pure elhanol. The possibilily of includino
addjlional pressure difference in the oorous structure has been conlirmed in the exoeriments. Thal
pressure difference is due to applied heat flux. That elfect can be used on perspective heat
exchangers.


