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Streszczen|e rozprawy w |ęryku po|sk|m: Niniejsza rozprawa doktorska ma na ce|u pokazanie
wpiruvu uwzględnienia ciśnienia zredukowanego tj. stosunku ciśnienia nasycenia do ciśnienia kry-
tycznego, w ana|izowanym modetu opisują+ym współczynnlk pzejmowania ciepła na zbieżność
z danymi eksperyłnentalnymi. Pzedmiotem analizy jest półempiryczny mode| Mikie|ewicza w za-
stosowaniu do danych eksperymenta|nych w kanałach konwencjonalnych i o mabj średnicy pły-
nów uznanych za perspektywiczne. W ramach rea|izowanych prac badawczych pozyskano i usys-
tematyzowano bazę danych eksperymenta|nych d|a kanałów konwencjonalnych i o małej średnicy.
Zebrana baza danych eksperymenta|nych Ęcznie liczy około 3500 punktów eksperymenta|nych
dla dwutlenku węgla oraz około 4150 punktów eksperytnentalnych dla czynników takich jak:
R600a, R290, R134a,R1234yt, amoniak, R152a, R245fa, R236fa orazHFE7O00. Przedstawiona
w pracy ana|iza została przeprowadzona w oparciu o badania eksperymentalne dostępne w litera-
turze oraz w pzypadku czynnika HFE7000 o własne badania eksperymentalne, które prowadzone
były d|a pelnego zakresu zmiany stopnia suchości oraz stosukowo szerokiego zakresu zmiany
prędkości masowe|. Następnie, opracowany został a|gorytm ob|iczeniowy w prog]amie Excel, kt&
ry umożliwia w1znaczenie współczynników regresjiwie|u zmiennych celem dopasorania bazy da-
nych do postaciogólnej korelacji na współczynniki pzejmowania ciepła w pzepływie dwufazowym
d|a różnych ptynów perspektywicznych' Rozwijany od |at w Katedrze Energetyki i Aparatury Prze-
mysłowej Po|itechniki Gdańskiej mode| wrzenia i kondensacji w pzep|ryvie do modelowania wy-
miany ciepła wykozystuje m.in. wyrażenie opisujące opory pzep|yru dwufazowego. W pzedsta-
wionych W pracy obliczeniach wykorzystano do tego celu dziewięć mode|i tj. Mullera. Steinhagen
i Hecka, zmodyfikowanq za|eżność MU||era - Steinhagena i Hecka, Zhanga i Webba' Cioncoliniego
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i innych, Sempóńegui-Tapii i Ribatskiego, Trana, Friedela, uwzg|ędniająĘ wpłnf' efektów złięa-
nych z pzyłożonym strumieniem ciepła oraz nową postać uuzgIędniającą wpryĄ^, ciśnienia zredu-
kowanego. W ko|ejnym etapie, uuzględniono w a|gorytmie obliczeniowyn wptnv efektów zttiąza-
nych z ciśnieniem zredukowanym. Ponadto, w pracy pzedstawiono również algorytm doboru war.
tościwyk|adnika potęgowego d|a nowego czbnu wprowadzonego do półemirycznej kore|acji oraz
przeprowadzono ob|iczenia w oparciu o zrveryłikowany mode| i porównano uzyskane wyniki z po-
siadaną bazą danych, co ostatecznie pozrvoliło na zaproponowanie nowej postaci kore|acji pozwa-
lającej na w}znacizenie wspólczynników pzejmorania ciepła w pzepłytłie dwufazowym, która w
swoim opisie uwzględnia wpływ ciśnienia zredukowanego'

Streszczenie rozpra$ry w jęryku angle|skim: This thesis aims to show the effect of taking into
account the reduced pressure effect, which is the ratio of saturation pressure to the critical pres-
sure, in the analysed model describing the heat transfer coefficient on consistency with experi-
mental data. The subject of this analysis is the semi-empirical conelation due to Mikielewicz et al.
to apply to flow boiling in conventional and minichannels of fluids considered as perspective. In
this work an experimental database were collected and systematized. The collected experimental
data base count about 3,500 experimental points for carbon dioxide and 4,'t50 experimental points
for R600a, R290, R134a,R1234y1, ammo-nia, R152a, R245ta, R236fa and HFE7000. The analy-
sis, vńich are presented, was carried out on the basis of expeńmenta| studies avai|ab|e in the |it-
erature and in the case of the HFE7000 for own experimental research, which were conducted for
a full range of quality variation and a relatively wide range of mass velocity. A computational algo-
rithm has been deve|oped in Exce|, vńich a||ows the determination of regression coefficient to bet-
ter match the collected data base to the analysed correlation. Developed over the years in the De-
pańment of Energy and |ndustria| Apparatus at Gdansk University of Techno|ogy, the flow boi|ing
and flow condensation model uses expression describing the two-phase flow multiplier. In the cal-
culations, which are presented in the work, nine such models were used for this purpose, i.e. MOl-
fer-Steinhagen and Heck, modified MUller- Steinhagen andi Heck, Zhang and Webb, Cioncolini
et a|'' Sempóńegui-Tapia and Ribatski, Tran, Friede|, taking into account the nonadiabatic effects
and taking into account the reduced pressure. In this work also is presented the impact of reduced
pressure effect. In addition, the work presents an algorithm for the selection of the exponent for the
new e|ement introduced to the semi empińca| corre|ation, the ca|cu|ations based on the verified
mode| and compression the resu|ts with experimenta| data, vńich can a||ow to propose a new form
of analysed correlation, which describing heat transfer coefficient during two-phase flow by taking
into account the reduced pressure effect.

Streszczenie rozprawy w |ęzyku' w którym zostala napisana"*:

Słowa kluczowe rozprawy doktorckiej w języku' w którym została napisana*.:

*) niepotzebne skreś|iĆ.

**) dotyczy rozpraw doktorskich napisanych w innych językach, niż po|ski |ub angie|ski.


