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Recenzja do.obku naukowego i dydaktycrnego

dra inż. |lłichała K|ugmanna

w związku z postępowaniem

o nadanie stopnia naukowego doktora habil itowanego

Podstawą opracowania recenzji było pismo prof' dr hab' inż' Michała Wasilczuka'
Przewodniczącego Rady Dyscyp iny Naukowej lnzynieria Mechaniczna na WydziaIe
Inżynierii |Mechan]cznej i okrętownictwa Po|itechniki Gdańskiej' |'dz,48^/VIMio|2o21,
Recenzję op|acowano zgodnie z Wymogan,]i ujedno|iconego tekstu Ustawy o stopniach
naukowych itytule naukowym oraz o stopniach itytule w zakrese sztuki z dn. 1 marca
2043r. ze zm anami wprowadzonym 18 marca 2011 r. (Dz. Ustaw r 201 1 r. Nr 84 poz. 455),
uwzg]ędniono róWniez Rozporządzenie NiINiszw z dn' 1 w|ześnia 2011( W sprawie kryter óW
oceny osoby ubiegającej się o nadanje stopnia doktora habi|itowanego (Dz. Ustaw z 201 1r '
Nr  196 poz .  1165)

1. sy|wetka dra inż. l l l ichała K|ugmanna

Dr inż' M chał K|ugmann urodził się 6 maja 1976r' W Gdańsku' studia Wyzsze Ukończył
na Wydz]a|e Mechanicfnym Po|itechniki Gdańskiej w 2004 roku uzyskujqc tytuł rnag stra
Inzyntera.

W okresie od 2004 _ 2a10 r był doktorantem zatrudnionym na stanowisku asystenta W
Katedrfe Techniki cjep|nej na Wydzia|e Mechanicznym Po|itechniki Gdańsklej' od 2010
do 201B roku pracował na stanowsku adiunkia w Katedrze Energetyki i Aparatury
PŹemysłowej na Wspor.nlanym Wydza|e Mechancznym' W okresie od 2018 - 2019 r,
został przenies ony na stanow]sko starszego Wykładowcy W Wyzej Wymienonej Katedze
Energetyki i Aparatury PŻemysłowej' od 2019 |oku. do chwi|i obecnej pracuje na
stanowisku adiunkta dydaktycznego W Katedże Energetyki j Aparatury Przemysłowej na
tym samym WydzjaIe |\j]echanicznym PoIitechniki Gdańskiej,

stopień doktora nauk technicznych W zakresie budowy i eksp|oatacji maszyn został mu
nadany 24,a2,2a10.' na tyrn samym Wydula|e |\lechanicznym Po|itechniki Gdańskiej' Tytuł
|azp|awy: lntensyfikacja wymiany ciepła podczas wrzenia w przepływie w kana'łach o
małej średnicy' Promotorem rozprawy był WóWczas drhab'inŹ Darlusz Mikie|ewicz prof'
nadzw' PG' recenzentami by|i WóWcfas: prof dr hab' inż Jan stąsiek dr hab inż' Marian
Czapp prof nadzw PK



Jego zainteresowania ńaL]kowe ] dydaktyczne skup one są Wokół zagadn eń zwiqzanych
z termodynamiką technlczną' Wyr.ianą cepła i masy ze szczególnym uwzg|ędn eniem
procesóW Wrzenia W kana|ach i szcfe] nach o małych Wym arach'

2. ocena wańości naukowej cykIu pubIikacji prfedstawionych przez HabiIitanta

Przedstawionym do oceny os ągn ec em naukowym dra inŹ |\,4ichała K|ugmanna jest cyk
7 ]ednotematycfnych prac pod Wspó nym tytułem: ,,Badania miniszczeIinowych i
minikanałowych wymienników ciepła do zastosowań so|arnych,' opub|ikowanych W
|ata.h 2a17 _ 2020' Jednotematyczny cyk] pub lkacj ' tworzących Wskazane powyzej
osiagnięcie naukowe został Wybrany Według kryterium, które ma na ce]u pokazane
komp]eksowych WieIowątkowych badań nad zjawlskami cep|nymj pŻepływowyrni W
mode owych miniszcze lnowych i min]kanałowych Wy.niennikach ciepła. Istotnym
e|ementami pŻeprowadzonych badań są przede Wszystk m:

. badania obiegu terrnosyfonowego,

. badania Wyrn any ciepła podcfas Wrzen a W przepływie

. badanla n eróWnorr erności rofpływu czynn ka W minigeometriach

Wymlenione badania Wpisują sę W szerszą tematykę od Wieu |at rea Zowanq W
Katedrze Energetyki ] Aparatury Przernysłowej Wydz ałU Mechanicznego Po techniki
Gdańskie]. częśc owo zosta|y one pzeprowadzone W rarrach rea|jfacj grantu
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauk nr 201 5/1 9/D/STB/03201 w atach 2016 -

2020, którego HabiIitant był k erownikiern'
W szczegó nosci ]ako osiągnjęcie naukowe d a uzyskania stopn]a doktora

habiIitoWanego KandydatWskazał następu]ącepub]jkacje:

I1] Kugr.ann Michał Dąbrowski PaWeł Mike|ewicz Darusz F|oW distribution and
heat transfer n n'r nigap and m nichanne heat exchangers dur ng the flow bo ng,
App]]ed Therrńa Eng]neer ng 2020 5 |etni lrnpact Factor: 4'514

I2l K L]grńann Michał; Dąbrowski PaWeł |\/]ik]e|ewicz Dariusf' F oW Bo |ing ]n M n gap
ln the Reversed Two-Phase Thermos phon Loop ENERGIESi Vol. 12; Nr 17
' n 1 o '  Ą . | Ó t n i  | ń ^ a . 1  r l . t ^ . ' ,  A ) )

t3] K ugmann Michał Dąbrowski PaWeł Mik]e|ewicz Dariusz; Se ected therrńa and
flow issues n a reversed therr.os phon wlh a steam liqu d fter E3S Web of
conferences' Vo ' 70' Ań nr: UNsP 02009 2018;

|4l KlL]gr.ann Micha| Dabrowski PaWeł; ]\,4ikie eW cz Dariusz; Pressure drop re|ated
to flow rna distr bution in a model minichanne p ate heat exchanger ARCHIVES
OF THERMODYNAI/LCS;  Vo l .  39t  Nr  2 ;  S t r  123-146;  2018;

{5] Dąbrowsk . PaWeł; K ugmann Micha ' Mik e|ewicz Dat usz] se|ected studies of
flow mald stribution in a m nichanne plate heat exchanger; ARCHIVES OF
THERMODYNAMICS Vo 38 Nr3 ,  S t r  135-148;  2017

|6] Dąbrowski PaWeł K|ugr.ann IVl chał Mik e|ewicz Darjusf' FloW rna d str]but on
and ts mitLgat on in mini heat exchangers. Conternporary lssues of Heat and
Mass Transferi Pub sh ng House of the Koszalin Universlty of Technology; Str.
83-109;  2019



|7) Dąbrowski PaWeł; K|ugmann' M chał' |vlikię|ewicz' Dariusz; channe| B|ockage
and Flow lvlaldistribution during Unsteady Flow rn a l\y'odel Microchannel Plate
heat Exchangert Journal of Applied Fluid Mechanics; Vol. 12; Nr 4 Str' 1023-
1035; 2019; lmpact Factor: 0,689

3. ocena wańości naukowej osiągnięcia naukowego przedstawionego przez
Habil itanta

a) Badania obiegu termosyfonowego

W pracach [2] i 13]jako obieg mode]owy. p|zedstawiony został termosyfon odwrócony z
parowym podnośnikiem ceczy' pracujący z jednym czynnikiem roboczym W szczegó|ności

w ramach badań obiegu termos}.fonowego ok|eślono:
. WpłyW masowego natęŹenia przepływu na przejmowan]e ciepła ispadek ciśnienia W
parownrku,
' WpłyW grubośc] minszczeLny na przejmowanie ciepła i spadek ciśn|ena W
parownrku,
'WpłyW temperatury ścianki igęstości strumienia ciepła doprowadzonego do ścianki
pa|ownika na pracę terrnosyfonL

wpływ róŹnicy temperatur pomiędzy parownikiem i skrap|aczem na pracę

termosyfonu,
- WpłyW ciśnienia W obiegu (czyll temperatury Wrzenia czynnika) na pracę

termosyfonu,
- WpłyW Wysokości napełnlen a (czy|i i lości czynnika W obiegu) na pracę termosyfonu

Ponadto W ramach omawianych badań identyfikowano struktury przepływu dwufazowego'
pu|sacyjny charakter przepływu. ]ego rozkład W czasie o|az rozkład ciśnień w czasie'

Wario zaznaczyc' Źe W ramach omawianych badań Habi|itant dokonał wizua|izacji
zarodkowan a pęcherzykóW. rozwoju Wrzenia oraz mechanizmu parowego podnoszen|a
c)eczy

Na podstawie przeprowadzonych badań obiegu termosyfonowego sformułowano
następujqce Wnioski:
- Zmnie]szenie grubości m niszczeIiny prowadzl do lntensyfjkacji procesu Wrzenia W
parowniku. a|e f|ie oznacza to róWno|egłego. Iin.owego wz|ostu Wydajności systemu'
1ntensywność Wymiany ciep|a W funkcji stopnia suchości Wykazuje lokaIne maksima'
- W przec]Wieństw e do układów pracujących pornpowo' min szcze|ina W prezentowanym
układzie nie stanowi tradycyjnie rozL]mianego oporu przeptywu, ponieważ sama generu]e
moc pompowania opór przepływu nie ogranjcza Więc Wprost moŹ|iwośc zmniejszenia
grubości i średnicy hydrauIicznej miniszczeliny'
- Układ parownik-sk"ap|acz pakafuje pulsacyjny / cyk|iczny charakter pracy Mimo to
rozkłady temperatur W parowniku ] skraplaczu pozosta]'ą stałe W czasie'
- system Wykazuje zdoInośc dynamicznej samoregu|acji do iIości transpońowanego ciepła.
podczas gdy parametry brzegowe, tj temperatura na wlocie i wyocie w parowniku i
skrap|acfu pozostają stałe
- Zwiększenie strurńienia ciepła W parowniku fwiększa przeptyw czynnlka roboczego W
instaIacj ' Wzrost len staje się bardziej intensywny Wraz ze spadkiem grubości miniszczeIiny'



- Wystąpienie dryoutu. czy|i Wysychania fi|mu cieczowego na ściance kanału' powoduJe
natychmiastowe zaI|zymanie obiegu i Wypełnien]e parownika zimną cieczą pochodzqcą ze
skraplacza' dzięki czemu system ma zdo|ność samo Wygaszania'
- Doprowadzenie powietrza z zewnęirznego żródła do kanału W|otowego parownika
powodu]e obieg cfynnika Jednak struktury mieszaniny powiekze'czynnik nie sa takie same,
jak struktury pŻepływu Wrzącego
. Wykazano' że poziom napełnienia czynnikiem Wpływa na Wydajność pracy obiegu. nie jest
to jednak parametr krytycfny Wymagający starannej reguIacji '

b) Badania Wymiany ciepła podczas wrzenia W pzeptywie

W pracy [1] pzedstawiono opis zbudowanego stanowiska pomiarowego
p|zeznaczonego do badania Wymiany ciepła z uwfg|ędnieniem przemian fazowych to jest
zarówno Wrzenia jak też kondensacji W usta|onych przepływach Wymuszonych pompą' Na
omawianym stanowisku przeprowadzono:

-korY]p|eksowe badania Wymiany ciepła W zakresje Wrzenia W Wymuszonym pompą
przepływie' polega]ące na Wyznaczeniu ]oka|nych WspółczynnikóW przejmowania
ciepła i spadkóW ciśnienia oraz dokonaniu poróWnania uzyskanych WynikóW z
odpowiedn mi. opisanymi za pomocą pół empirycznej koreIacji. rozw]]anej od
sze|egu |at W Katedrze, d|a procesu Wrzenia W przepływie'

.analogiczne badania dla pakietóW róWno|egłych minikanałóW pfzy załozeniu takiego
samego przekroju czynnego iporóWnanię z miniszcze|inami

.próby intensyfikacji wymiany ciepła,

-badania dotyczace nieróWnomierności rozdz]ału czynn ka W strukturze przepływowej
wymiennika (ang. flow maldistribution).

-próbne badania kondensacji W przepływie - pod kątem p.fyszłych badań.

Dokonując ana zy uzyskanych Wyników pomiarowych udało się z dentyf kować strUktury
wrzenia w powiqzaniu z procesem wymiany ciepła' wyznaczyć stopnie suchości w
za|eżności od parametróW pracy obiegu, oraz |okalne Współczynniki przejmowania c]epła na
powierzchni Wymiany ciepła dIa róznych parametróW przepływu i geometrii Wymiennjka

wańo zaznaczyć' Źe HabiIitant róWnież W ramach ornawlanych badań nad dwufazowym
przepływem W układzie pompowym dokonał Wizua|izacji między innymi ruchu pęcheza
parowego iprzemleszczanla się czoła struktury parowej'

Na podstawie przeprowadzonych badań wymiany ciepła W zakresie Wrzenia w
przepływach przef m kroszczeliny i minikanały sformułowano następujące Wnioski:

- zaróWno w przypadku jednofazowej Wymiany ciepła jak iwżenia w przepływie' uzyskane
WańoŚci WspÓłczynnika przejmowania ciepła były zgodne' co do rzędu Wie]kości' z
kore|acjami Iiteraturowymi' W przypadku wżenia' największa rozbieżność dotyczyla niskich
stopni suchośc' Może to byc spowodowane efektami W|otowyn]i i n erównomiernością
rozpływu czynnika'



. Zastosowany typ ko|ektoróW oraz konfigurac]a W|otu i Wy]otu skutkują n erównom ernym
rozkładem zjawisk na pow]eŻchni wymiany ciepła' RóŹnica między ]eWą i prawą stroną
sekcji pomiarowej jest znacząaa. podobnie jak zakłócenia w pobIiżu W|otu i Wy|otu'
-Wartośc Ioka|nego Wspó]czynnika pęejmowania ciepła rośnie Wraz ze spadkiem grubości
miniszcze|iny Jest on równieŹ Wyzszy W przypadku pakietu minikanałóW W poróWnaniu do
przypadku miniszczeliny o tym samym przekroju czynnym.
. Spadek clśnien a ]'est stosunkowo niewie ki i zmienia się dość n]eznacznIe wraz z
natężeniem przepływu' Przy dwukrotnym zmniejszeniU grubości miniszczeIiny spadek
ciśniena zWększa się o 25a/o, W przypadku pakietu mjnikanałóW. W poróWnaniu do
mlniszczeIiny. spadek ciśnienia nieznaczn e Wzrasta p|zy wyższych przepływach masowych

Próba intensyfikacj Wymiany ciepła przez prostą mechanicfnq modyfikację powieżchn]
miniszczeIiny nie spowodowała znaczącego Wzrostu Współczynnika przejmowania ciepła.
Jednak jeden z wariantóW intensyfikacji' w postaci popŻecznie i skośnie naciętych kanałów'
Wywarł Wpływ na charakter dystrybuc]i płynu roboczego' powodując zmianę trendu k|zywej
współczynnika przejmowania ciepla ] spadek oporóW przep]ywu o oko|o 25o/o'

c) Badania nierównomierności rozpływu czynnikaw minigeometriach

Motywacją do p.zeprowadzen a badań dotycfacych nierÓWnomierności rozpływu
czynnika W minigeometriach były Wcześniejsze obserwacje si|nych zaburzeń przepływu W
obszarze W|otu i Wy|otu. a takŻe wy|ażny brak symetrii zjawisk przepływowo'ciep|nych
między prawą i |eWą stroną sekcji pomiarowej. Wyniki przeprowadzonych badań
zaprezentowano w pracach [4] i [5] Do na]Wazniejszych osiągnięć W ramach omawianych
badań na|eź.y za|iczyć:

. Rozpoznanie n]echanifmL] nieróWnornierności rozpływu W pakiec e równo|egłych
m nlkanałóW W mniszcze]nle oraz jego zaeżność od głóWnych parametróW nateżenia
prf epływu i Wymiaru charakterystycznego.
- Zarejestrowan e dWóch iypóW charakterystycznych i W pełni poMarza]nych mechanizmóW
b|okowan a kanałów za pomocą technik wizuaIizacyjnych,
- okreś|enie za|eżności zjawiska nieróWnomierności rozpływu czynnika od chwi|owego
rozkładu ciŚnienia,

Na|ezy zaznaczyć' że z|ea|izowane osiągnięcie habi|itacyjne dra inż' M K|ugmanna jest
W znacznym stopniu konlynuacją Jego wcześniejszych dokonań naukowych (m'in' w ramach
pracy doktorskiej i póżniejszego Wykonawstwa grantóW badawczych) l korespondujący z
całokształtem badań prowadzonych W Katedrze Energetyki i Aparatury Przemysłowej
Wydziału |\,4echanicznego Po|itechn ki Gdańskej' Tematyka badań jest zalem zgodna z
aktuaInym kierunkam rozwoju dyscyp|iny i WpisUje się W obszaI niewystarcza]ąco
przebadanych tematóW

Wańo równiez dodac. że trwałym efektem opisanych prac Habi|itanta jest znaczna
|ozbudowa infrastruktury badawczej Katedry - powstały dwa W pełni opom|arowane i
funkcjona|ne stanowiska pomiarowe oraz funkcjona|ny prototyp' który może posłużyć do
ce|ów dydaktycznych' zaprezentowany obieg termosyfonowy może byc obiektem kolejnych
modyfikacj . Włącza]ąc W to np doprowadzanie ciepła do parownika na sposób radiacyjny'



Biorąc pod uwagę WyraŹny aspekt poznawczy osiągnięcia naukowego
zaproponowanego przez Habi|itanta mozna powiedz]ec. że zakres merytoryczny badań
pąedstawionych W opracowaniu i zastosowane przez Niego metody rozwiązania
postawionego p|ob|ernu odpowiada]ą randze postępowania habi tacy]nego

PodsL]mowujqc oceniam' że przedstawione do recenzji osiągnięcie naukowe dra inż'
Michała K]ugmanna pod lytułem: ,,Badania miniszczeIinowych i minikanałowych
wymiennikóW ciepła do zastosowań so|arnych'' przedstawa orygina|ne Wyniki badań
Habi|itanta' Uzyskane W badaniach wyniki stanowią zauważaIny wkład w rozwóJ uprawiane]
przez HabiIitanta dyscyp|iny naUkowej to jest inźynieria mechaniczna. Można zatem
powiedziec' że przedsiawione do recenzj osiągnlęc e naukowe spełnia Warunki stawiane W
postępowaniu habi|itacyjnym (Art. 16 ust'2 p,1 '.Ustawy o stopniach naukowych i tt4ule
naukawvn z dn 1 03.2003 r.).

4. ocena osiągnięć naukowo _ badawczych Habi|itanta

ocenę koIejnych aspektóW Wniosku Wykonano zgodnie z Rozporządzeniem [/N]SzW z
dn' 1 Września 2011r' w sprawie kryteriów oceny osoby ubiegającej się o nadanie stopnia
doktora habi|]towanego (Dz' Ustawz 2011r' ' Nr 196 poz, 1165) poszczegó|ne punkty rozdz
3 oceny odpowiadają ko|e]ności kryteriów sforrnułowanych W s4 Rozp1|ządzenia

4.1. ocena osiągnięć Kandydata w zakresie pozostałych pub|ikacji naukowych

Kandydat po ukończen u stud óW 2004 roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydzia|e
Mechanicznym Po|itechniki Gdańskiej W tym samym roku został zatrudniony na etacie
asystenta w Kated.ze Techniki C eplnej na tym samym Wydziale.

Na początku studióW doktoranckich Kandydat nawązał Współpracę z prof D'
|Mikie|ewiczem i pod Jego kierunkiem rczpoczqł badania procesów w.Zenia W pŻepływach
przez m n kanały W okresie przed obroną pracy doktorskiej Kandydai był głóWnym
Wykonawcą W trzech' następujących projektach badawczych finansowanych przez
Ministerstwo Nauki i szko|niclwa Wyższego:
- Heat transfer lntensificat on during the flow boi ng n small diameier channels; 2045-2007
- lnvestigatrons of critica heat flux in small d ameter channels; 2006-2009;
- Theoretical and experimental investigations on condensation in flow in small diameter
horizontaI and Veńical channe]s; 2009.2012'

t]zyskane Wyniki badawcze W ramach rea|izac]i Wymien onych projektóW pozwo|ły na
sfina|izowanie .ofprawy doktorskie] lntensyfikacia wymiany ciepła podczas wrzenia w
przepływie w kanałach o małej średnicy' obronionej W 2010r,

W okresie pŻed obroną pracy doktorskiej Kandydat był ponadto współautorem tęech
referatów wygłoszonych na krajowych konferencjach naukowych' międzynarodowych.

Dorobek naukowy po doktoracie

Po obronie pracy doktorskiej dr inż' Michał K|ugmann kontynuował badania procesu
Wrzenia l kondensac] W przepływach przez minikanały f Wykorzystaniem technik
Wizualtzacyjnych W tym termografii ' Do Ważniejszych osiągnięć zespołu badawczego, w
którym uczestniczył Kandydat W omawianym okresie zaliczyć na|eży. |okaIizację Wystąpienia
kryzysu Wrzen a. WpłyW dostarczonego strumienia ciepła na długość krytyczną i krytyczny



stopień suchości. opracowanie empirycznej kore|acji słusznej W obszarze kryzysu Wrzenia
Wykazujące] zgodnośÓ W zakresie błędu t 30% dLa duże] |iczby danych dośWiadczaInych.
W okresie po doktoracie W ramach badań kondensacji W pęepływie w kanałach o małej
średnicy zebrano szeroką bazę danych eksperymentaInych dotyczących spadków ciśnienia
oraz Współczynnika przejmowania ciepła d|a ki|ku czynnikóW' Na podstawie
pŻeprowadzonych badaniach eksperymentaInych procesu kondensacji w przepływie
Wyznaczono róWniez rozkłady temperatur ścianki na długości badane] sekcji pomiarowej'
spadki ciśnień oraz Współczynniki pŻejmowania ciepła' PŻy duŹym udzia|e Kandydata
dokonano wizuaIizacji pęepływu W Warunkach adiabatycznych w kana|e okrągłym
Wykonanym W szke kwarcowyrn za pomocą zdjęó W śWiet|e stroboskopowym D| inż' |\,4'
K|ugmann brał też czynny Udział W badaniach uszkodzeń udezeniowych kompozytów -
po|imeróW Wzmocnionych Włóknem Węg|owym (CFRP)' zap|oponował WóWczas
Wykorfystanie tern,]ografi ciekłokrystaIicznej do Wizuallzacji pęknięć jako nowe, a|ternatywne
podejście do badań nieniszczących'

W okresie po doktoracie dr inż' |\,4ichał K|ugmann był Współautorem następujących
publikacj! naukowych zamieszczonych w czasopismach indeksowanych w JCR

t1l Mikielewicz Dariusz: Klugmann [/ichal; Wajs Jan; Experimental Investigation of
l\i l-Shape Heat Transfer Coefficlent Distribution of R123 Flow Boil ing in Small-
Diameter Tubes. HEAT TRANSFER ENGINEERING; Vol. 33; Nr 7; Sk. 584-595;
2012; 5-|etni Impact Facior] 1 '707; Liczba cytowań] 9

l2l l\l ik elewicz Dar usz K ugmann lvl cha ; Wajs Jan; Flow boil ing intensification in
minichannels by means of mechanical flow turbulising inserts: INTERNATIONAL
JOURNAL OF THERI\,141 SCIENCESt Vol 65t Str. 79-91 2013t s-Letni lrnpact
Factor 3,B93i L czba cytowań 7

t3] Mikielewicz Dariusz' Wajs Jan' Andze]czyk Rafał; K|ugmann |V]ichał; Pressure
drop of HFE7000 and HFE7100 during flow condensation in minichannels;
INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION-REVUE INTERNATIONALE
DU FROID. Vo/ 68r Str 226-241: 2016; s-letni lmpact Factor 3,655; Liczba
cvtowań] 12

t4] strugała Gabrie|' K|ugmann Michał] Landowski M.chał; szkodo Marek;
Mikielewicz Dariusz; A universal NDT method for examination of low energy
impact damage in CFRP with the use of TLC fi lm; Nondesiructive Testing and
Evaluation; Vol. 33t Nr 3; Sir 315-328; 2018i

|5] Jakubowska BLanka MkieLewcf Dariusz. Kugmann |\l chał; Experimenta| study
and comparison wilh predictive rnethods for flow boiling heat transfer coefficient of
HFE7000; INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER; Vol.
;,]42ArtNr: 118307; 2019; s-letni |mpact Factor: 4662; Liczba cytowańi 2

W omawianym okresie po doktoracie dr inż' Michał K|ugman był róWnież współautorem
11 innych pub|ikacji zamieszczonych W materiałach konferencyjnych' Był też Współautorem
3 rapońóW opracowań z realizacji pro]ektóW badawczych. W których pełnił funkcję głóWnego
wykonawcy i kierownika (1).

Łącznie W okresie po uzyskaniu doktoratu do chwili obecne] HabiLitant opub|ikował 12
artykułów W czasopisrnach naukowych' Wyniki badań zostały też pŻestawione na ]4
konferencjach naukoWych. W Większości międzynarodowych'



Zesiawione powyzej pub|ikacje ukazały się po uzyskaniu stopn]a naukowego dokiora.
świadczy to ze dr inŹ' Michał K|ugmann zintensyfikował pracę naukową po uzyskaniu
stopnia doktora spełniając W ten sposób jedno z istolnych kryterióW oceny działa|ności
naukowel.

stwierdzam zaIem' że zeb|ane powyŹej argumenty pozwalajq ocenic dorobek naukowy
dra nż' Michała K ugmanna jako zadowalający pod wzg ędem ljczby opub kowanych prac'
|iczący się renomą czasopism naukowych i dokumentujący pozycję ido|obek naukowy
Kandydata

4.2. ocena osiągnięć Kandydata w zakresie dokumentacji prac badawczych i
ekspeńyz

Na|eży podkreś]ić aktywną działaIność HabiIitanta W |ea|izaqi 5 projektóW badawczych
zleca|ych p|zez instytucje krajowe takie jak: Ministerstwo Nauki i Szko|nictwa Wyższego'
Narodowe Centrum Nauki.

Uwzg|ędn ając aktywny udzjał Habi|itanta W Wielu projektach krajowych uznaję. Źe dr
inż' Michał K|ugmann dysponuje umiejętnością na|eżytego dokumentowania prac
paoawczycn.

4.3. Sumarycrny /mpact Factor (lF) publikacjiw czasopismach z l isty JCR

sumaryczna Wańość Współczynnika Wpływu (|F) czasopism Według bazy JcR
uśredniona W okresie 5 |at Wynos] W przypadku prac Habi|itanta |F=21 942'

Badania naukowe ptowadzone p|zez dE inż' Michała K|ugmanna są cytowane W
Iiteraturze' l iczba cytowań wg' bazy WoS: 49 (37)W zestawieniu ujętym Wbazie Scopus' 59.
W naW asie przytoczono ]]czbę cytowań bez autocytowań

4.4. lndeks Hirscha
Wańośc indeksu Hirscha d]a prac Kandydata podana We Wniosku Wynosi h=5 Wg. bazy

Wos o|az Według bazy scopus.

4.5. ocena osiągnięć Kandydata w zakresie kierowania |ub udzialu w projektach
badawcrych

warla zaz|aczyć' że dr inz. M chał K|ugmann W okresie przed obroną pracy doktorskiej
i W okresie po doktoracie brał czynny udział w pracach 5 projektóW badawczych' Był też
kierownlkiem jednego z Wymien]onych projek|óW,

Kandydat brał róWnież udział W opracowaniu projektu ' Gdańskiego szlaku
Wodociągowego,'' który był realizowany W zespole 3-4 osobowym' o znacznym budżecie
(niemal 9 000 000 zł) l był dofinansowany ze środkóW UE

Kandydat Wykazuje ponadto stałą' WyróŹnia]ącą się aktywność W apIikowaniu o fundusze
zewnętrzne na prowadzenie badań - systematyczne zgłoszen]a W konkursach krajowych (np'
orgazn zowanych przez Narodowe cenkurn Nauki) oraz międzynarodowych' zakończone
sukcesem (m'in. ukończony 16 kwietnia 2o2o |' grant W ramach konkursu SoNATA) |ub
osiągające Wysokie notowania W recenzjach

stwierdzam, że Kandydat wykazuje znaczącą aktywność w rea|izacji projektów
badawczych.

4.6' Nagrody za działaIność naukowq



HabiI]tant n e Wykazał os ągnięć W tym zakresie'

4.7. ocena osiągnięć Kandydata w zakresie uczestnictwa w konferencjach naukowych

Dr inz, M, K|ugmann jest Współautorem 14 doniesień konferencyjnych (W tym 11 po
doktoracie) na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych'
Wyniki badań zostały przestawione na cznych konferencjach W Większości
międzynarodowych

Udział W Wie|u konferencjach krajowych i międzynarodowych świadczy o
znacznej aktywności HabiIitanta w życiu naukowym środowiska.

5. ocena osiągnięć dydaktycznych, popu|aryzatorskich oraf udziału Habil itanta
we współpracy międzynarodowei

5.1. Uczestnictwo w programach europejskich i innych programach
międzynarodowych Iub kraiowych

HabiIi lant nie Wykazał osiągnięć W tym 2akresie

5.2. Udfiał w komitetach organizacyjnych kon'erencji
Habi|itant był członkiem Komitetu organizacyjnego konferencji
The 53 rd European TWo . Phase F|oW Group |\,4eetlng; 22-24 maja 2017 , Gdańsk'

5.3. otrzymane nagrody iwyróżnienia za dzialalność organizacyjną

HabiIitant nie wykazał osiągnięć W tym zakresie'

5.4. udział w konsorcjach i sieciach badawczych.

HabiIitant nie Wykazał osiągnięć w tym zakresie'

5.5. Kierowanie projektami reaIizowanymi we współpracy z zagranicznymi i krajowymi
ośrodkami naukowymi

Omawiano w p 4.5

5.5' Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism

HabiIitant nie Wykaza| osiągnięć W tym zakresie'

5.7. członkostwo w międfynarodowych Iub krajowych organizaciach itowarzystwach
naukowych

Hab]ljtant nie Wykazał osiqgnięć w tym zakresie'

5.8. osiągnięcia dydaktyczne i popu|aryzatorskie w zak|esie nauki

Hab tant jest nauczycielem akademickm zaangazowanyan w nauczane, o czyTn
śWiadczy prowadzenie zajęć dydaktycznych w ]ęzyku po|skim i angie|skim d|a studentóW
studióW | |l stopna nauczana, rea|izowanych na Wydzia|e Mechanicznyrn Po|itechniki
Gdańskiej. Zakres prowadzonych p|zez Kandydata zajęć ze studentami był bardzo szeroki i
obe'mował wy\ladV' ćw|cze1ia olaz Iaboratona' W szczego|nosc :
- Wymiana i Wymienniki ciepła: wykład (W j' po|skim)' Iaboratorium (W j' po|skim i angie|skim)
-Termodynamika: ćWiczenja (W j po|skim)' |aborator um (W j po|skim langle|sklm)
Komunikacja profesjonalna W języku angie|sk|m: seminarium - tematy skupiają się na
szeroko pojętej energetyce oraz na historiitechn ki

'Inzynieria ochrony środowiska' Wykład i Iaboratorium (W j' po|skim)



wańo zaznaczyć ze dr inŻ' M' Klugmann W raTnach swojej pracy dydaktyczne]
zainicjował i prowadz Wykłady z przedm otóW autorsk ch takich jak]

,,Losy Cywilizacji", dawniej,,Historia iZabytki Techniki" - przedmiot prowadzony od
2016 r' W ramach ogÓ|nouczeInianego b|oku pŻedmiotów humanistycznych i społecznych'
Prowadzony jest W Wymiarze 30 godzin' d|a grupy Wykładowej |iczącej około 150 osób'
Wykład i|ustrowany jest bardzo duzą ko|ekcjq rekwzytóW i materiałóW mu|tlmeda|nych.
zawiera bogaty Wątek popuIaryzujący naukę
,'Termografia w lM.M'' wraz z |aboratorium ' przedmiot prowadzony d|a studióW Il stopnia
na kierunku |nżynieria Mechaniczno-Medyczna' w wymiaŻe 15 godzin wykładu i 15 godzin
Iaborator]um ce|em przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z technikami rejestracji
rozkładóW temperatury - termografią c ekłokrysta|iczną i termowizją' Przy czym, temat ten
omawiany jest szeroko i przekrojowo, nle odnosząc się tyIko do metod diagnostyki
medycznej.

Ponadto dr inŹ M Klugmann W ramach swojej pracy dydaktycznej uczestniczy W
egfaff] nach dyp omowych W charakterze członka kamis]i ' takze na innych Wydziałach -

E|ektrotechnik] i Automatyki oraz oceanotechniki i ok|ętownictwa Współpracuje z innymi
wydziałami jako ekspeń do spraw zabytków techniki, a takŻe jako recenzent prac
dyp|omowych nawiązujących do zagadnień zwiqzanych z zaby|kami techniki' Można tu
Wymienió Wydział Archltektury' Wydział |nzynIer Lądowe] ] Środowiska i ponownie Wydział
Elektrotechnik i Automatyki.

od Welu |at Kandydat jest też głóWną osobą w KE|AP odpowiedzia|nq za o|ganizaqę
imprez popuIarnonaukowych na terenie Jednostki, Wymienić na|eży:

. Dni otwańych PG (We Współpracy z Po|itechniką otwańą)'

. Bałtyck|ego Fest wa u NaJki (tałe z do'iransowar'em WFos)

. Europejsk ej Nocy |\]]uzeów (We Współpracy z Po techn ka otwańą i Sel.cją
Historyczna BibIiotek GłóWnej PG)'

. okazjona|nych pokazóW iWycieczek d|a gości Ucze|ni

Ten aspekt dorobku Kandydata oceniam pozytywnie.

5.9. ocena osiągnięć Kandydata w zakresie opieki naukowej nad studentami

opieka naukowa nad studentami skupiała się W p|zypadku Kandydata W dużym
stopniu nad |ea|izaąą p?c dyp|omowych inzynierskich i mag.sterskich, W szczegó|ności był
prorrotorem 52 prac dyp|omowych inżynierskich i 12 prac dyplomowych magisterskich' Był
tez recenzentem 21 innych prac inŹynierskich' Był członkiern komlsji podczas 12 egzaminóW
dyplomowych stopn a magisterskiego.

Ten aspekt dorobku Kandydata oceniam pozytywnie.

5.10. Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze promotora pomocniczego

HabiLitant pełni funkcję pron,]oto|a pomocniczego W jednym przewodzie doktorskirn (mgr
inz. P Dabrowski)

Ten aspekt dorobku Kandydata można ocenić pozytywnie.

5.11. staże w zagranicznych Iub krajowych ośrodkach naukowych iakademickich

Hab tant nie Wykazał oslągn ęc W tym zakresie'

l 0



5',l2. ocena osiągnięć Kandydata W zakresie wykonywania
władzy pubIicznej i samo.ządowej oraz przedsiębiorstw
HabiIitant nie wykazał oslqgnięć w tym zakresie.

5.13. Udział w zespołach eksperckich ikonkursowych
HabiI]tant n]e Wykazał os]ągn ęć W tym zakresie'

5.14' ocena osjągnięć Kandydata W zakresie recenzowania
publikacji
Habil itant ma w swoim dorobku 5 wykonanych recenzji

c/asop śm e AIcĘ Ves o. T|-ermody1arics

Ten aspekt wniosku można ocenić pofytywnie.

ekspeńyz d|a organów

projektów badawczych i

publikacji naukowych w

5'15' Inne osiągnięcia z punktu widzenia kariery zawodowej

walo zaznaazyć .ównież' Że dr inż |\l ' K|ugmann p|owadz sze|oką dz ała]ność
związana z badaniem' ralowaniem i ochroną zabytkóW techniki' są to zarówno zabytki
ruchorne . W dużej części związane z Po|itechniką Gdańską. jak róWnież zabytki techniki
będące nieruchornośclami na terenie T|ójmiasta (W szczegó|nośc] związane z technlką
Wodociągowo.kanaIizacyjną i obronnośc]ą) Wymienć można następujące instytucje i
organjzacje. z którymi Kandydat Współpracował na Żecz ochrony zabytków techniki:
- Gdańska Infrastruktura Wodociągowo.KanaIizacyjna - jako kierownik projektu Gdańskiego
sz|aku Wodociągowego (faza koncepcy]na l pro]ektowa)W Iatach 2a10-2a15'
- Gdańska Infrastruktura Wodoc ągowo-Ka |,a|izaayjna . ]ako konsu tant merytoryczny/nadzór
autofski projektu Gdańskiego sz|aku Wodociągowego (faza rea|izaąi) w |atach 2015.2017,

stowaęyszenie .'Gertruda'. - jako wiceprezes za|ządu i spo|eczny opiekun zabytkóW W
latach 2009-2014.
- Gdyński K|Ub Eksp|oracji Podziemnej . od 2010 roku takze jako członek zarządu.
- sekcja Historyczna Bib|iotek] GłóWnej PG. od 2016 roku'
' Miejski Konserwator ZabytkóW, sopot - od 2018 roku.
- Pomorski WojewÓdzki Urząd ochrony ZabytkóW - od 2019 roku

ocena końcowa

Biorąc pod uwagę wszystkie e|emenly dorobku Kandydata, to znaczy ocenę Wańości
naukowej osągnięcla ',Badania miniszcfe|inowych i minikanatowych wymienników
ciepła do zastosowań soIarnych',, dorobku naukowego dydaktycfnego stwierdzam, ze
dr lnz. lvichał K|ugmann swymi badaniami szczególnie w zakresle procesóW ciep|nych I
przepływowych Występujących W modeIowych mlniszcze|inowych i minikanałowych
Wym ennikach cepła wnósł zauważa|ny Wkład W rozwó] naukj oraz udokumentował
znaczqcy dorobek dydaktyczny. W ramach działa nośc organ zacyjnej Habi|itanl zazna.zył
teŹ aktywność We Współpracy f instytucjami i organizacjami na terenie Gdańska Pozwa|a
to sformułować Wniosek o dopuszczenie Kandydata do daIszego postępowania
habil itacvineoo
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