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RECENZJA

dorobku naukowego, organŁacyj nego i dydaktyc znego
dr. inż. Rafała Łukasza Andrzejcryka
w związku z postępowaniem o nadanie stopnia naukowego dr. habilitowanego

1. Podstawa formalna opracowania recenzji
opracowanana podstawie zlecenia sygnowanegoprzez PrzewodnicząRecenzja został.a
cego Rady Dyscypliny InżynieriaMechaniczna w Po|itechnice Gdańskiej, prof. dr. hab' inz'
Michała Wasilczuka (pismo nr: 012/WM12020z dnia 08.01.2020r.), wystawionego zgodnie
z decyzją CK ds. Stopni i Tyułów wynikającą z wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego złoŻonegoprzez dr, inz, Rafała Andrzejczyka, zwanego dalej Habilitantęm.
Recenzję sporządzono w oparciu o dostarczone materiałyobejmujące autoreferat' wykaz
dorobku naukowegoorazzbtot pozostałychzałączników.Jej podstawęstanowi Ustawa zdnia
14.03.2003r. o stopniachnaukowychi tytulenaukowym... (tekstjednolity, Dz.U.2f017 r.,
poz. 1789) oraz Rozporządzente Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŻszego Z 01.09.2011 r.
w sprawie kryteriow oceny osiqgnięć osoby ubiegajqcej się o nądąnie stopnia doktora
habilitowanego(Dz.U. Nr 196,poz. 1165).
Podstawowedane o Habilitancie
Pan Rafał Andrze4czykurodził się 11. lipca 1986 roku w Zurominie. W 2010 r. ukończył
studia na Wydziale Mechan|cznym Politechniki Gdańskiej, kierunek Mechanikn i Budowa
Maszyn, specjalnośóSystemyi Urzqdzenia Chtodnicze i Klimatyzacyjne broniąc pracę dyplomową na temat oceną mozliwościtechnicznychpodwyŻszeniaefektywnościenergeĘcznej
(współczynnika CoP) systemów chtodzenia o wydajnościchłodniczej do ]0 kW, ną przykładziewybranej instalacji chtodniczej, i uzyskując dyplom magistra inzyniera. W 2014 roku'
w wyniku obrony dyseńacji Badania wpĄnvu efektu nieadiabaĘczności na opory przeptywu
podczas kondensacji w mini-kanałach, której promotorem był prof. dr hab. inz. Dariusz
Mikielewicz, uzyskał.stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinte Budowa i Eksploatacja Maszyn, nadany uchwałąRady Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej.
W listopadzle 2013 roku podjął pracę na Wydziale Mechanicznym PG' początkowo
na stanowiskuasyslenla,a następnie- od marca f0I4 r' na stanowisku adiunkta. W okresie
kwiecień f0I5 _ styczeń f0I6 r. był dodatkowo zatrudniony w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN (specjalista).
2.

CharakterysĘka działalnościnaukowej Habilitanta
Działalnośćnaukowo-badawcza dr. inŻ. Rafała Andrzejczyka, odniesiona do okresu po
obronie doktoratu, obejmuje szęrokie spektrum zagadnień dotyczących przede wszystkim

3.
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problematyki cieplno-przepływowejurządzeńchłodniczych,grzewczych t klimatyzacyjnych,
aw szczególności:
- intensyfikacjiwymiany ciepławybranych typow wymienników ciepła,
- badaniat andrizywrzenia w kanalepodczasprzepływuczynnika chłodniczego,
- efektywnościenergety cznej termosyfonu dwufazowego,
- wykorzystaniaukładów kogeneracyjnychi trigeneracyjnychw energetycerozproszonej,
- magazynowania energii cieplnej,
- wykorzystaniaekologicznych nośnikówenergii w układachlewobieznych,
- zagospodarowaniaenergii odpadowej.
Prace te w znacznej częścikoncentruj4się na badaniach eksperymentalnych,rozw|ąZaniach konstrukcyjnych i modelowaniu cieplno-przepływowym urządzeń i procesów rea|izujących obiegi lewobiezne, a ich efektem s4 m.in. publikacje chatakteryzującezarówno obszar
działań,jak i osiągnięcia Habilitanta.
W dorobku ujętym w dokumentacjihabilitacyjnej(Załqczniknr 3 do Wniosku),w części
obejmującejokres po uąyskaniustopniadoktora,moznaryszazego|nić,69 prac' w większości
współautorskich,w tym 13 artykułów w czasopismachzbazy JCR' 30 artykułoww czasopismach z listy ,'B'' MNiSW, 4 publikacje w materiałaqhkonferencji indeksowanych przez
WoS oraz 22 pub|lkacjeinne (materiałykonferencyjne'monografie' .. ').
Główne osiągnięcienaukowe Habilitanta
Wazniejsze zww. prac zostałyuznanei zgłoszoneprzez Habilitanta jako .., osiqgnięcie
naukowe uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiqce znaczny wWad autora w
rozwój olrreślonejdyscypliny naukowej ..., t za|tczone do dorobku będącego podstaw4
procedury habilitacyjnej (Ustawa z dnta I4.03.f003 r. o Stopniach naukowych i Ętule
: z . U . 2 2 0 1 7r . ,p . 1 7 8 9 ,a r t . l 6 ,u s t .2 ) .
n a u k o w y m . . .t ,e k s tj e d n o l i t y D
4.

Stanowią one monotematyczny cykl publikacji ujęty uogólnionym tytułem Wybrane
zagadnienia poprawy efektywnościkonwekcyjnej wymiany ciepła w konstrukcjach aparatów cieplnych na potrzeby HVAC, na który składająsię:
1. AndrzejczykR', Muszyński T.: Performanceanalysesof helical coil heat exchangers'The effect
of external coil surface modificationon heat exchangereffectiveness.Archives of Thermos. 137-159.
dynamics,
vol.37,4 (2016),
2. AndrzejczykR., Muszyński T.: Thermodynamicand geometricalcharacteristicsof mixed
convectionheattransferin theshell and coil tubeheatexchangerwith bffies. Applied Thermal
121(2017),
s. I 15-125.
Engineering,vol.
3. AndrzejczykR., Muszyński T.: An experimentalinvestigationon the effectof new continuous
core-bffie geometryon the mixed convectionheat transfer in shell and coil heat exchanger.
s.f37-251.
AppliedThermalEngineering,
vol. 136(2018),
on heat transferenhance4. AndrzejczykR', Muszyński T., Gosz M.: Experimentalinvestigations
ment in shell coil heat exchangerwith variable bafflesgeometry,Chemical Engineeringand
P r o c e s s i nvgo,l . 1 3 2( 2 0 1 8 )s,. l l 4 - 1 2 6 .
5. AndrzejczykR.' Muszyński T., Dorao C.: Experimentalinvestigationson adiabaticfrictional
pressuredropsof RI34a duringflow in 5mmdiameterchannel.ExperimentalThermalandFluid
Science,vol. 83 (2017),s. 78-87.
on mixturepreparationfor twophase
6. MuszyńskiT., AndrzejczykR.' Dorao C.: Investigations
adiabaticpressuredrop of Rl34a flowing in 5 mm diameterchannel.Archives of Thermodyn a m i c sv,o l .3 8 ,3 ( f 0 1 7 )s,. 1 0 1 - 1 1 8 .
7. Muszyński T., Andrzejczyk R., Dorao C.: Detailed experimentalinvestigationson frictional
pressure drop of Rl34a during flow boiling in 5mm diameter channel: The influenceof
vol. 82,(2017),s. 163-173.
pressuredrop component.
Int.J. of Refrigeration,
acceleration
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Andrzejczyk R., Muszyński T., Kozak P.: Experimental investigation of heat transfer
enhancement in straight and U-bend double-pipe heat exchanger with wire insert. Chemical
vol. 136,Februaryf0l9,s.177-190.
Engineeringand Processing,ProcessIntensification,
9. Andrzejczyk R., Muszyński T., Kozak P.: Experimental investigation on straight and u-bend
double tube heat exchanger with active and passive enhancementmethods. XI Int. Conference on
ComputationalHeat,Mass and MomentumTransfer(ICCHMT 2018),2018, s. l-6.
10. Andrzejczyk R., Muszyński T., Kozak P,: Experimental and CFD studies on st7aight and
U-Bend double tube heat exchangers with active and passive enhancement methods, Heat
Transfer Engineering (zgłoszonydo publikacji, po pierwszej recenzji),
l 1. Andrzejczyk R., Muszyński T.: The performance of H2o, RI 34a, SES36, ethanol, and HFE7 I00
two-phase closed thermosyphonsfor varying operating parameters and geometry. Archives of
Thermodynamics,
vol. 38, 3 (2017),s. 3-21.
\f . Andrzejczyk R.: Experimental investigation of the thermal performance of a wickless heat pipe
operating with dffirent fluids: water, ethanol, and SES36. Analysis of influences of instability
processes at working operationparameters.Energies,vol. lf , 1 (2018), s. 1-28.
8.

Sumaryczny Impact Factor ww. cyklu publikacji IF:22,307,
kwantyfikacyjnych MNiSW : 294.

zaśŁączna|tczba punktow

W powyższymcyklu publikacje |2,3,4,5,7,8,10'11]
io artykuĘ w czasopismachindeksowanych w bazie JCR / lista ,,A'' MNiSW, publikacje [1,6,11] - artykuĘ w czasopiśmiez listy
,,B'' MNiSW' a pozycja [9] to publikacja w materiałachkonferencyjnych ujętych w bazie
WoS. Wszystkie publikacje, poza LIz], są pracami współautorskimi.W Zatqczniku nr 2 do
Wniosku Habilitant Sprecyzowałswój udziałw ich powstaniu,przy czym nie znajduje to odzwierciedleniaw oświadczeniachwspółautorów(Załqczniknr 4).
4.| . CharakterysĘka merytoryczna
Za|lczone do GoN prace Kandydata na|eŻy uznać Za waŻne ze wzg|ędu na poruszaną
w nich tematykę dotyczącą efektywnościpracy \rządzerL gtzewczych, chłodniczych I klimatyzacyjnych (ang. HVAC), których rynek jest współcześnieuważany za jeden z najwaŻniejszych i najszybciej rozwijających się sektorów światowejgospodarki. Do produkcji
,,chłodu'',zarówno na potrzeby tzw. komfortu cieplnego pomleszczeń, jak i chłodzenia
(np' Żywności),
stosuje się głównie spręzarkoweurządzeniachłodnicze,v,raŻ|iwena zmlany
parametrów termicznych otoczenia, szczególnie w przypadku ich chłodzenia powietrzem
atmosferycznym. W okresach wysokich temperatur (lato) objawia się to znacznym
obnizeniem efektywnoŚci energetycznej i skutkuje wzmozonym zapotrzebowaniem na
energię napędową (elektryczną)'której zuŻycie gwałtownierośnie.Sprawia to, ze jednym
z podstawolvychkierunków prowadzonychprac badawczo-rozwojowychsą działaniamaj4ce
na celu poprawę efektywności energetycznej systemów HVAC, w tym efektywności
wymienników ciepłauwaianych za jedne z najwaŻntejszychelementów determinującychich
wydajność.
Nie mniej istotnym problememwymagającymrozwi4zan|a,jestwykorzystywanie
szkodliwych środowiskowoczynników roboczych o wysokim wskaŹniku GWP. Uwaza się'
ze słusznymj est podejście, iŻ do prawidłowej oceny spręiarkow ego urządzenia chłodniczego
/ pompy ciepła na|eŻywykorzystywaó wskaźnik TEWI (ang. Total Equivalemt Warming
Impact),pozwalający w sposób kompleksowy ocenić oddziaływanieinstalacji na środowisko
i szacować koszty uzytkowania w kontekściebezpośredniegoi pośredniegowpływu na
tworzenie efektu cieplarnianego. Dlatego wazne jest zarówno podniesienie efektywności
energetycznej tych systemów, w tym wymienników ciepła, jak również poszukiwanie
nowych, przyjaznych dla środowiskazamienników dla obecnie stosowanych czynników
roboczych.
Naprzeciw tym potrzebom wychodzą prace Habilitanta, w których mozna wyodrębnić
cztery zasadntczegrupy zagadnten- tematów, a mianowicie:
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Intens!fikacja wymiany ciepła po stronie ,,płaszcza', wężownicowychwymienników
ciepła Za pomocq autorskiej koncepcji przegród oraz modyfikacji zewnętrznej pow ierzchni zarySu węz owni cy.
Prace Kandydata obejmowałyopracowanie i przebadanieróżnych koncepcji intensyfikacji wymiany ciepław wymiennikach węzownicowychpracującychw warunkachprzepływu
laminarnego,charakteryzującychsię nizszą efektywnoŚciąenergetyczną.W efekcie Kandydat
wykazał, iz opracowana koncepcja przegród montowanych po stronie płaszcza wymiennika
wywołujeruch wtórny, porównywalny z ruchem spiralnym' intensyfikująctym Samymproces
mieszania czynnika wokoł węzownicy' co pozwala zminimaltzować występujące strefy
martwe.Tym samym proponowanamętodapoprawia efektywnośćenergetycznąkonstrukcji,
co jest szczególnie widoczne przy mniejszych prędkościachprzepływu czynnika po stronie
pł'aszcza' Istotnym jest, Że rozwi4zanie nie prowadzi do Znaczącego wzrostu oporów
przepływuczynnika omywaj4cego wężownicę'a tym samym - większego zapotrzebowania
na moc przetł.aczania.opracowanę przez Kandydata korelacje empiryczne proponowanych
modyfikacji, pozwa|ają na stosunkowo prostą ich aplikację, wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom projektantów urządzendo systemów HVAC.
C

o

Badania wrzenia w kąnale konwencjonalnympodczas przeptywu czynnika R134a.
Anąlizą wpĘ+vuzjawiska porywania/osadzania lrropel, wpływutarcia międzyfazowegona
całkowityspadek ciśnieniaw przepĘnuiedwufazowym.
Kandydat ukierunkowałswoje prace na pogłębieniewiedzy
W tym obszarzedziałalności
w zakresie przepływu dwufazowego jednego z podstawowych czynników roboczych
stosowanychw instalacjach HVAC (Rl34a), w szczegolnościna ocenę wpływu zjawiska
osadzania/ porywania kropel na spadek ciśnieniapodczas przepływu adtabatycznegooraz na
przewidywanie postaci struktur przepływu. Problem jest wazny, gdyi przepływ ze Zm|aną
fazy sprzyjawystępowaniuwysokich wartościwspółczynników przejmowania ciepła,czemu
jednocześnietowarzyszą efekty sprzyjaj4ce wzrostowi oporów przepływu, & W rezultacie
zwiększenie zuŻycia energii. Prowadzone prace vtykazały m.in., Że znaczącv wpływ na
catkowite opory mają warunki cieplno-przepływoweczynnika na wlocie do sekcji odparoa takŻe,iz istotnym elementemwłaściwegookreślaniacałkowitego
wania (przechł'odzenie),
jest
prawidłowe
modelowanie spadku wywołanego przyspieszeniem
spadku ciśnienia
czynnika roboczego (dla kondensacji - opóŹnientem)'Ze względu na brak zadowalającej
zgodnościwynikow badań własnych z korelacjami literaturowymi Kandydat zaproponował
zmodyfikowaną korelację na tzw. stopien zapeł'nienia.opracowana metodyka obliczania
spadku ciśnieniatarciowego jak i wywołanegoprzyspieszeniem / opóŹnieniem mieszaniny
dwufazowej, pozwa|ana poplawę procesuprojektowaniaparownikow i skraplaczy, mających
kluczowe znaczenie dla optyma|izacji efektywnościenergetycznejw instalacjach HVAC.
o

Pasywne i aktywne metody intensyfikacji wymiany ciepta w zalcresie wymienników typu
ruraw rurze i U-rura.
Kolejnym waŻnymtematem,ktory Kandydat podjąłw swoich pracach,było wykorzystanie róznych metod intensyfikacji wymiany ciepław wymienniku typu rura w rurze l U-rura'
modelowanie matematyczneza pomocą
Prowadzoneprace (konstrukcyjno-eksperymentalne,
pokazały
mozliwości zwiększenia efektywności
półempirycznych,
CFD),
ana|iza
korelacji
wymiany ciepła, w tym celowośó stosowania turbulizatorów pasywnych generujących
dodatkowej fazy w obszar
przepływ wtomy w płaszczu wymiennika oraz tzw. ,,wdmLtchLl,,
jednocześnie.
Waznym efektem
przepływu'atakzę zasadnośówykorzystania obu tych metod
tych prac jest zgromadzona baza danych eksperymentalnych dotycząca przepływu w ptzekroju pierścieniowym,istotna m.in. z tego względu, iŻ litęraturatematu wykazuje niewielką
ilośćprac odnoszących się do tego zagadnienia,przy czym dotyczy to zarówno przepływu
jedno-jak i dwufazowego.
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Analiza efektywnościenergeĘcznej termosyfonu dwufazoweqo, wptyw podstawowych
parametrów geometrycznych, rodzaju czynnika roboczego oraz niestabilnościprzemian
fazowych.
Kolejna częśćdział'alnoŚciKandydata obejmuje prace dotyczące termosyfonu dwufazowego (grawitacyjnej rurki ciepła),który ze wzg|ędu na prostotę wykonania, brak elementów
ruchomych oraz brak potrzeby doprowadzenia energii napędowej (układ pasywny) zna|azł
zastosowaniew systemachHVAC. W szczególnościaktywnie rozwijanym kierunkiem badań
jest wykorzystanie termosyfonu do wspomagania układu pompy ciepła. Jednym z podstawowych problemów funkcjonowania takich systemów jest możliwośćwystąpienia niestabilnościpracy termosyfonu, a takze problem z doborem czynnika roboczego oraz optymaIizacją parametrów geometrycznych i ilości substancji roboczej (stopień zapełnieniaparownika). Wynikiem prac Kandydatajest m.in. baza danych dotyczących termosyfonu dwufaZowego pracującego z toŻnymi czynnikami roboczymi w zakresie zmiennych poziomów
zapełnienia parownika, jak równiei czasowe charaktęrystyki pracy układu. Zgromadzony
w niej materiał moŻe przyczynić się do poprawy projektowania systemów wykorzystujących
grawitacyjnerurki ciepła.Wymiernym efektemprac jest takżewynalazek w postaci płaskiego
zebra wykorzystującegoefekt termosyfonowy,zgłoszony.doochrony patentowejw UP RP.
4.2.Podsumowąnie
Ana|tza merytoryczna i formalna cyklu publikacji zgłoszonegoprzez Kandydata jako
osiągnięcie naukowe będące podstawą procedury habilitacyjnej, pozwala mi stwierdziÓ,
ze stanowi on syntezę i podsumowanie prac prowadzonych przez dr. R. Andrzejczyka
w obszarze objętym tematem. W moim przekonaniu materiałten stanowi wkład w rozwój
wiedzy w obszarzeintensyfikacji wymiany ciepław wymiennikach ciepłamających zastosowanie w systemachHVAC, a do najistotniejszychosięgnięćKandydata na|eŻyza|iczyc..
- opracowanie koncepcji i wykonanie oryginalnej konstrukcji pasywnego intensyfikatora
wymiany ciepła w postaci przegrod wywołujących ruch wtórny w płaszczu wymiennika
wężownicowego'o potwierdzonej przydatności
do poprawy efektywnościenergetycznej,
przy
szczego|nte
przepływie laminarnym po stronie płaszcza;
opracowaniekorelacji empirycznych do obliczania współczynników przejmowaniaciepła
dla proponowanychmodyfikacji konstrukcji wymiennika wężownicowegoumozliwiaj4cych stosunkowoprostąich implementację do zastosowan praktycznych;
.
współautorstwozmodyfikowanej metodyki obliczania spadku ciśnieniatarciowego,jak
i wywołanegoprzyspieszeniem l opożnieniemmieszaniny dwufazowej;
opracowanie empirycznych korelacji umożlwiających projektowanie wymienników
ciepłatypu rura w rurze t U-rura z lbez turbulizatoraspiralnego,pracującychw zakresie
przepływujednofazowego lub dwufazowego;
opracowanie bazy danych eksperymentalnychdla nieizotermicznego przepływu płynu
w kanale pierścieniowym;
opracowanie bazy danych pracy termosyfonu dwufazowego z rcŻnymi czynnikami roboczymr oraz czasowych charakterystyk pracy, przydatnych do lepszego projektowania
systemów wykorzystującychgrawitacyjnerurki ciepław układachHVAC.
Reasumujqc uważam, Że uznany za główne osiqgnięcie naukowe Habilitanta cykl
publikacji jest swoisĘm podsumowaniem prowadzonych przez Niego prac badawczych
w zakresie objętym tytułemi zawiera Szereq ważnychelementów, które mozna uznać za Jego
oryginalny dorobek. Zawarta w nim problematyka z pewnościq może być przedmiotem
postępowania hąbilitacyjnego, a przedstawione wyniki, w moim przekonaniu, sq ważne
zarówno ze względu na rozwój wiedzy,jak tez możliwość
praktycznych zastosowań.
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omówienie pozostaĘch osiągnięćnaukowo . badawczych
Pozostałe publikacje z okresu po obronie pracy doktorskiej, nie włączone w sktad
osiągnięciahabilitacyjnego'to: 5 ańykułów w czasopismachz listy JCR,27 w czasopismach
z listy ,,B" MNiSW, 3 publikacje w materiach indeksowanych w WoS oruz 27 pozycji
w materiałach konferencyjnych i innych. Uzupełnieniem są f zgłoszenia patentowe oraz
2 zgłoszeniaprojektów wynalazczych. Publikacje, podobnie jak i pozostałeosiągnięcia,są
pracami współautorskimi Z sugerowanymprzez Habilitanta udziałem w ich powstaniu.
Dorobek ten, podobniejak poprzedni,jest wynikiem uczestnictwaHabilitanta w pracach
naukowo-bada-wczych,o zróinicowanej tematyce syntetycznie podanej ponizej:
5.

o

Wykorzystanie uktadów kogeneracyjnych i trigeneracyjnych w systemach energetyki
rozproszonej.

Prace dotyczyły zastosowania silników spalinowych małejmocy zasilanych gazem ziemnym' w tym opracowaniainnowacyjnegovządzenia trigeneracyjnegowyposazonegow układ
do obrobki cieplno-wilgotnościowejpowietrza (moduł adsorpcyjny), powietrzną pompę
ciepłai wielopaliwowy silnik spalinowy, i były realizowanew ramach projektu NCBiR Innowacyjne urzqdzenie trigeneracyjne do produkcji energii elektrycznej i chtodu dla energetyki
rozproszonejo obnizonej emisji środowiskowej,
ktorego liderem jest PG, a partneremprzejest
mysłowym VBW Sp.Z o.o. Efektem tych prac
m'in' zgłoszonydo ochrony patentowej
wynalazek Wieloźródtowypłytowywymiennikciepła,którego Habilitantjest współautorem.
o

Systemy magazynowania energii cieplnej przeznaczone do wspótpracy z uWadami realizujqcymi obiegi l ewobieżne.,
Pracę dotyczyły wykorzystania ciepła jawnego i ciepła przemiany fazowej w krótkoterminowych i sezonolvych magazynach, koncentrując się na poszukiwaniu materiałów naturalnych przydatnych jako wypełnienie.Kandydat uczestniczyłm.in. w projekcie Zasobnik
ciepła ze straĘfikacjq termicznq, rea|tzowanymdla firmy Mar-Spaw Sp' Z o.o.' którego
wynikiem była technologia wykonania wymienników węzownicowych odpowiadających za
proces ładowanial rozładowywaniazasobnika.obecnie dr R. Andrzejczyk kieruje projektem
Bio-ekoinnowacyjnyprzenośnymagazyn termalny dla zastosowań elektromobilnych,którego
celem jest opracowanie innowacyjnęgo magazynu do akumulacji ciepła i chłodu,współpracuj4cegoz systememHVAC pojazduelektrycznego,Zapęwniającegokomfort cieplny w kabi.
nie i odpowiednię parametry termiczne pakietu baterii' przy czym głównym zamięrzęniem
jest wykorzystanie w jego konstrukcji substancji biodegradowalnych.Bio-ecoinnowacyjny
magąZyntermalny do współpracy z SystememHVAC w pojeździeelektrycznym oraz Zewnętrznymi punktami ładowania/ rozładowywania,którego głownym pomysłodawcąrozwiązania
jest Kandydat,jest przedmiotem zgłoszeniado ochrony patentowejw UP RP.
C

Wykorzystanie przyjaznych środowiskunośników energeĘcznych w uWądach chtodniczych, grzewczych i klimatyzacyjnych:

Prace dotyczyły właściwości
cieplno-przepływowych,,nowych',czynnlków roboczych
maj4cych zastąpicpłyny z grupy HCFC i HFC, a takŻe zwtązanych z tym zmian konstrukcyjnych układów chłodniczychl k|tmatyzacyjnych'i obejmowałym.in. modelowanie efektyw.
nościenergetycznejspręzarkowej pompy ciepła współpracującejz wybranymi czynnikami
roboczymi, modelowanie charakterystykcieplno-przepływowychparownika jako za|ęŻności
współczynnikow przejmowania ciepłaod strumieniamasy czynnika i doprowadzonejmocy
oraz oporów przepływu dwufazowego, a takie wpływu przechłodzenia czynnika i temperatury skraplaniana współczynnik wydajnościgrzewczejpompy ciepła.Badania te, ukierunkowane na enęrgooszczędnei proekolog|cznerozwlqZanLasystemów chłodniczychi klimatyzacyjnych byĘ prowadzone napotrzeby firmy A. JabłońskiCool System.
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Systemyzagospodarowania energii odpadowej
Kandydat zajmował'się także zagadnieniem wykorzystania energii odpadowej z systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych' w szczego|nościanalizą układów odzysku ciepłaprzegtzania i skraplania, aspektów technicznych i ekonomicznych tej operacji, a przede wszystkim prawidtowym projektowaniemwęzłów odzysku ciepła,wyborem układusterowaniaoraz
pracy systemu,takze optyma|izacjąw kontekścieróznych rodzajów stosowa.
niezawodnością
nych czynników roboczych. osobne zagadnienie stanowiły prace dotyczące zagospodarowania energii odpadowejw systemach grzewczychi napęduukładów chłodniczychjednostek
pływających,atakŻe magazynowaniaciepłai chłoduz systemów odzysku energii z silników
jednostek morskich przy zastosowaniu róŻnych akumulatorów (termochemiczne, Zę zm|aną
fazy' wykorzystujące ciepłojawne), z llwzg|ędnieniem optyma|tzacji projektowania zatówno
energii odpadowej i zapotrzebowaniana
w kontekścieprzeznaczeniajednostki, dostępności
ciepło/ chłód oraz zm|any warunków klimatycznych w trakcie rejsu.
Powyższe prace Habilitant realizował jako wykonawca projektów badawczych finansowanych centralnie (niektÓrymi kierował), prac zleconych, a takie w ramach badan własnych
i statutowych. Uwazam, ie zalcrestematyczny tych prac, poziom merytoryczny, takze waga
podejmowanejproblematyki dają podstawy do pozytywnej oceny prowadzonej działalności
naukowo-badawczej,a zgtomadzony dorobek, takze w części pozahabilitacyjnej, na|eŻy
vznac za waŻny, zarówno ze wzg|ędow poznawczych, jak i utylitarnych.
Tym samym mogę stwierdzić, ze Hąbilitąnt wykazuje się znacznq efektywnościqnaukowq,
o czym świadczq reąlizowane przez Niego prace oraz zvviqzany Z nimi dorobek, który
upowszechniałw czasopismach międzynarodowych (lista JCR) i lrrajowych (ista ,,B,,),
a takżeprezentowat na licznych konferencjach. Sumaryczny Impact Factor Jego publikacji,
wynosi IF: 36,98 (wg dokumentacji),natomiast indeks Hirscha h: 7. Dorobek ten jest
znaczny i w catościprzypada na o|crespo doktoracie. Uważam, że spełnia on wymogi
ustawowe, a jego całoksztatt upoważnia dr. R. Andrzejczyka do ubiegania się o stopień
doktora habil itowanego nauk technicznych.
ocena pozostałejdziałalności
Ponizej, w sposob syntetyczny' przedstawione są osiągnięcia Habilitanta w obszarze
działalności
dydaktycznej,a takze w innych obszarachpracy.

6.

6.1. osiqgnięcia dydakĘczne
Dotychczasowa dziat.alność
dydaktyczna Habilitanta jest zwtązana z pracq na WM PG,
gdzie prowadził l prowadzi roŻneformy zajęć (wykłady,ćwiczenia, projekty, laboratoria),
zarówno na studiach stacjonarnych,jak i niestacjonarnychI i II-go stopnia, w tym w języku
angielskim. Ponadto był promotorem prac dyplomowych magisterskich (6)' inżynierskich
(17) i tzw. projektów indywidualnych (ponad 10). W 2016 roku wykonana przez Jego
dyplomanta praca zostałanagrodzona dyplomem Doskonałyprojekt w konkursie Urzqdzenia
D emonstracyjne dl a Szkół Wyższych.
Od 2018 r. jest promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim prowadzonym na
Wydziale oceanotechniki i okrętownictwa PG (M. Gosz: Badanią teoreĘczne i eksperymentalne lcrótkoterminowegomogazynu ciepta zintegrowanego z konstrukcjq budynku).
Za dział'a|ność
dydaktyczną został wyróżniony przez Rektora PG nagrodą zespołow4
(2017
I stopnia
r.).
6.2. Inne osiqgnięcia
W okresie po dyseńacji, w latach 2015-2019 Habilitant kierował 4 projektami realizostatutowąWM PG, dotyczącymi problematyki kondenwanymi ze środkówna działalnośó
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sacji / wrzenia na zmodyfikowanej powierzchni wymiany ciepła oraz badan i modelowania
matematycznego pasywnych i aktywnych metod intensyfikacji wymiany ciepta w obszarze
kompaktowychwymienników ciepła. Ponadto brał'udział w projektach naukowo-badawczych
finansowanych ze źrodeł.
centralnych l zewnętrznych:
- Zaawansowane technologiepozyskiwania energii: Opracowanie technologii dla wysokosprawnych zero-emisyjnych blokow węglowych zintegrowanych z wychwytem Coz ze spalin
- 30.04.2015);
(I.{CBiR,projektstrategiczny,
01.05.2010
- Innowacyjne urzqdzenie trigeneracyjne do produkcji energii elektrycznej i chtodu dla
energeĘkirozproszonejo obniŻonejemisjiśrodowiskowe7
@oIR, 01.01.20l8 - 3|.|2.2020);
- Fundamental study of hydrodynamics ąnd mass transfer in annular-mist flow (Research
Council of Norway - FRINATEK, Project23l5f9).
Brał'takŻe udział'w projektach międzynarodowych realizowanych w ramach konsorcjów
naukowych:
- Developmentand demonstrationof compact,multi-sourceheat eXchanger technologies
for renewable energy application, ReneweX-2}16. Research and Innovation Funding Programme(członekkonsorcjumZramtentaIMP PAN, 0I'2014 - 0I.2016);
- Bioeconomy in the South Bąltic Area., Biomass-basedInnovation and Green Growth.
InterregSouthBaltic (członekkonsorcjumzramteniaWM PG, 3|.07.2017- 0I.07.f020).
Aktualnie kieruje projektem NCBiR l Lider: Bio-ekoinnowacyjnyprzenośnymagazyn
termalnydla zastosowąńelektromobilnych(rea|izacjaod 01.01.2019).
Dr R. Andrz€ 1 czyk odbył cztety krotkie staze w Norwegian University of Science and
Technology,NTNU, Trondheim, Norwegia, w tym: dwa w ramach Programu Funduszy Stypendialnychi SzkolęniowychEEA Grants (V-VI.2015,26-30.IX'2016)oraz dwa zę środków
własnychNTNU (X.2015, XII.2015).Ich plogram obejmowałwykorzystaniemetod numerycznych i analitycznychmetod optymahzacjiw zakresie akwizycji i obrobki danych eksperymentalnych,wykorzystanie programu LabView, badaniaw zakresie przepływudwufazowego
i inne, a waŻnym efektem było nawiąZantewspółpracy z prof. C. A. Dorao. Ponadto
zrea|izował
dwa pobyty w ramachprogramuErasmus*(v.20I6,v.2017).
W okresie 2O.-22,IX.2016odbył szkolenie na pŚl w zakresie metod odwrotnych, atakŻe
wykorzystaniakamery termowizyjneji zastosowaniaalgorytmów genetycznych.
Kandydat brałtakze udziałw pracachrealizowanychna potrzeby przemystu,m.in.:
. opracowanie nowego wyrobu do odzysku ciepła na podstawie ustalenia najefektywniejszego sktadu absorbentów w Systemiegrzewczym, wraz z nowq technologiq dostosowanq
do ich produkcji - pracaB&R narzecz firmy Klar sp.j. (2015 r., kierownik zadania);
- Energochłonność
pralnic przemysłowychz technologiq ozonowania - praca na rzecz
firmy Stary Tartak, Hotel i Restauracja (2016 r., wykonawca);
- opracowanie studium wykonalnościzamierzenia inwestycyjnego.,Zasobnik ciepła ze
stratyfikacjqtermicznq- pracanarzecz firmy Mar-Spaw sp. z. o.o. (2016 r., wykonawca);
- Zakup usługi badawczo-rozwojowej na rzecz opracowania innowacyjnych rozwiqzań
ener4ooszczędnych systemów chłodzenia i klimaĘzacji obiektów - ptaca na rzecz firmy
A. JabłońskiCool System (2017 r., kierowntkzadanta),
Po uzyskaniu stopnia doktora sporzqdz1ł.2|recenzji artykułów zgŁoszonych do publikacji
w czasopismachmiędzynarodowych(zbazy JCR)' m.in.: Energies (4), Sustainability (4), Int.
J ofRefrigeration(1),Int.J.ofHeatandMassTransfer (1)'l of HeatTransfer(|),atakŻe
(8),Machines (l),
w czasopismachwyróznionych w bazie WoS: Archivesof Thermodynąmics
Electronics (1). Posiada certyfikat v,ryróŻniającegosię recenzenta (Int' J. of Mechanical
Science).
Jest członkiemzespołuredakcyjnegoczasopismaTechniknChłodniczai KlimaĘzacyjna'
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Uczestniczył w pracach komitetu naukowego Konferencji Młodych Nąukowców, Gdansk
2014 i komitetu organtzacyjnego konferencji Business potentials for SMEs within the bioeconomy,Gdańsk 2018.
Za dział'a|ność
naukowąbył wyróżmionyprzez Rektora Politechniki Gdańskiej:
- trzykrotnienagrodąd|aMłodychPracownikówNauki,2013,2014,2015 r.,
- dwukrotnienagrodąindywidualnąIII st.,2016,20|7 r.
W 2018 r. był nominowany do Polskiej Nagrody InteligentnegoRozwojr,łw kategorii:
Młody Innowacyjny Lider Nauki za Bio-ekoinnowacyjny przenośny magazyn termalny dla
zastosowańelektromobilnych(konkurspod patronatęmPrezesaUP RP).
Jest autorem / współautorem ekspertyz wykonanych na zlecenie instytucji zewnętrznych,
m.in. ekspertyzy Chillera NECS/B 1314, zrealizowanejna zlecenie firmy BM Polska sp. z
o'o.' 2016 r.' której celem byłookreŚleniaprzyczyn jego częściowejawarii.
od 2014 r. jest członkiemRady Naukowo-ProgramowejPolskiego StowarzyszeniaPomp
Ciepłai ekspertemKrajowego Forum Chłodnictwa,Zwiqzku Pracodawców, w zakresie szkoleń i egzaminów personelu z dziedziny techniki chłodniczej,klimatyzacyjnej i pomp ciepła.
7,

Ocena całokształtuosiągnięćHabilitanta
Bioręc pod uwagę Kryteria oceny osiqgnięć osoby ubiegajqcej się o nadanie stopnia
doktora habilitowąnego ujęte w rozporządzenil Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŹszego
z dnia I.09.2011 roku (Dz.U. Nr 196, poz, 1165), na podstawie przedstawionych powyżej
materiałów moŻnastwierdzić, ie Habilitant:
o zgodniez ArL 16.1 Ustawy (Dz.().z 2017,poz. 1789, art. 16, ust. 2);
- posiada stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe uzyskane po otrzymaniu stopnia
doktora' stanowiące znaczny wkład w rozwój dyscypliny naukowej, oraz wykazuje się
istotną aktywnoŚcią naukową,
oraz spełniawiększośówymagań stawianychw ww. rozporzadzeniuMNiSW' a mianowicie:
o zgodniez $3 ust. 4, punkt ,,a" rozporzqdzenia:
. jako osiągnięcienaukowe przedstawiłcykl publikacji powiązanychtematycznie'
w całości
stanowiącyosiqgnięcieokreślonew art. l6' ust. 2, Ustawy z 14,03.2003r.,
- jest współautorem/ autorempublikacji naukowych opublikowanych,po dysertacji'
w czasopismachujętych w bazie JCR,
- jest współautoremoryginalnego rozwiązania projektowego / konstrukcyjnego,
- jest współautorem2 zgłoszenpatentowych w UP RP;
. z4odnie z S4 rozporzqdzenia:
- wyniki prac publikowałjako współautorw czasopismachmiędzynarodowych
i krajowych innych niz mowa w ww. $3;
- jest współautorempublikacji w materiałachkonferencyjnych,monografiach
i czasopismachtechnicznych;
- sumarycznyImpact Factor Jego publikacji naukowych wg listy JCR, zgodnie z rokiem
opublikowania (wg dokumentacji) :
- po uzyskaniustopniadoktora
IF:36,98
- w obszarzeosiągnieciabadawczego IF:22,307
- Iiczba cytowań wgbazy Web of Science:
- po uzyskaniu stopnia doktora
I20
- w obszarzeosiągnieciabadawczego
61
- IndeksHirscha wgbazy Web of Science
7
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- uczestniczył.
w rea|izacjikrajowych i międzynarodowychprojektów badawczych,
kięrowałjednym znich
- jest współautoremzgłoszeńpatentowychi wniosków projektowych;
- za działa|ność
naukową był wyróżniony nagrodami JM Rektora PG;
- brałaktywny udział.w krajowych i międzynarodowych konferencjach tematycznych,
na których prezentowałswój dorobek i osiągnięcia;
o zgodnie z $5 rozporzqdzenia:
- uczestniczył w programach międzynarodowych / europejskich,
- brał udziałw międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych,
. uczestniczyłw pracachkomitetów naukowych i organizacyjnychkonferencji'
- za działa|ność
dydaktycznąbył wyróżniony nagrodami, m'in' Rektora PG,
- uczestniczyłw pracachkonsorcjów (międzynarodowych),
- jest członkiem zespołuredakcyjnego czasopisma Technikrl Chtodnicza i
Klimatyzacyjna,
- jest członkiem krajowych organizacji i stowarzyszen,
- ma osiągnięciadydaktyczne,
- sprawujeopiekę nad studentamiw toku specja|izacji(dyplomy),
- sprawuje opiekę nad doktorantemw charakterzepromotora pomocniczego,
- odbyłkrótkoterminowe staze w zagtanicznych ośrodkachakademickich,
- brał'udział.w pracach zespołów eksperckich,jest autorem / współautoremprac
i ekspertyzdla przemysłu/ przedsiębiorców,
- recenzowałpublikacje w czasopismachnaukowych,w tym w czasopismachz IF,
- uczestniczyłw pracach narzecz przemysłu.
Reasumujqc:
- dr inŻ. Rafał Andrzejczyk zgromadził znaczny dorobek naukowy, który został'
ukierunkowany przede wszystkim na zagadnienia związane z problematyką poprawy
efektywności|onwekcyjnej wymiany ciepła w konstrukcjach aparatów cieplnych, a
takżez badaniami i modelowaniemprocesów cieplno-przepływowychw urządzeniachi
roŻnych obszarach chłodnictwai kl i matyzacji ;
- dorobek ten uległ znacznem\fpowiększeniu w stosunku do okresu przed dyseńacją;
- dorobektenjest efektemdziałalności
naukowo-badawczejHabilitanta, zostat.uzyskany
po obronie pracy doktorskiej i stanowi oryginalny przyczynekdo rozwoju nauki
w dyscyplinie Inzynieria Mechaniczna;
- prace Habilitanta wtąŻąsię z podstawowymi zagadnieniami naukowymi, jaktei
pr aktycznymi zastosowaniami ;
- Habilitant czynnie uczestniczy w organizacjii rea|izacjibadań naukowych
oraz działalnościdydaktycznej;
- jest pracownikiem o dobrym potencjalei aktywnoŚci.
8.

KONKLUZJA

Uwzględniając przeprowadzoną powyżej ocęnę monotematycznego cyklu publikacji,
a takŻe całego dorobku naukowo -badawczego, organizacyjnego i dydaktycznego z okresu
po doktoracie,odnosząc się do Ustawy z 14. marca2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym... (tekst jednolity, Dz.U. z 2017, poz. 1789), stwierdzam, Że dr ini. Rafał
Andrzejczyk spełniawymagania stawiane osobie ubiegającej się o stopień naukowy doktora
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habilitowanego,ujęte w rozporządzeniuMinistra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia
0l. września20IIr. w spraluielłyteriówocenyosiqgnięć... (Dz.U.Nr 196,poz. 1165).
Wobecpowyższegow pełni popieram wniosek dr, inż, Rafała Łukasza Andrzejczyka
o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauh technicznych, w dyscyplinie
Budowa i Eksploatacja Maszyn / Inżynieria Mechaniczna, i jednocześniewnoszę do Rady
tej dyscypllny w Politechnice Gdańskiej ojego dalszeprocedowanie.

rof.dr hab.inż.A|eksander
Stache|
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