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1. Podstawa formalna recenzji 

Recenzja zostala wykonana na podstawie zlecenia opartego o decyzje Rady Dyscypliny Na- 

ukowej Inzynieria Mechaniczna Politechniki Czestochowskiej z dnia 29 pazdziernika 2020 r. 

(pismo nr R-WIMiI-BOD-512-1/20). Jako podstawe¢ do opracowania recenzji postuzyta doku- 

mentacja dorobku przedstawiona przez Habilitanta do oceny w ramach postepowania habilita- 

cyjnego wszczetego 29.10.2020 r. w dziedzinie Dziedzina nauk Inzynieryjno-Technicznych w 

dyscyplinie Inzynieria Mechaniczna. Recenzja obejmuje ocene ,,osiggni¢cia naukowego” oraz 

»aktywnosci naukowej” i zostala przygotowana zgodnie z kryteriami oceny ujetymi w stano- 

wiace podstawe do ubiegania sie o nadanie stopnia doktora habilitowanego art. 219 ust. 1 

Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 

85 z pozn. zm).



2. Ocena osiagnie¢€ naukowego 

2.1 Charakterystyka dokumentacji osiggniecia naukowo-badawczego 

Habilitant przediozyl, do oceny jako osiagniecie naukowo-badawcze, monotematyczny 

zbidér publikacji pod tytulem ,,Badania modelowe transportu ciepla i masy w adsorpcyjnych 

urzadzeniach chiodniczych”. W jego skiad wchodza: szesé artykulow opublikowanych w cza- 

sopismach ujetych w wykazie MNiSW, indeksowane w Journal Citation Reports, czterech ar- 

tykulach opublikowanych w czasopismach z poza listy oraz czterech publikacji zamieszczo- 

nych w materialach konferencyjnych lub pokonferencyjnych. Sumaryczny Impact Factor 

wzmiankowanych publikacji na rok 2019 to 15,043, a liczba punkt6w zgodna z punktacjq z 

grudnia 2019 roku to 360. 

Laczny dorobek publikacyjny przedstawiony do oceny osiagniecia naukowobadawczego 

sktada sie z 14 publikacji punktowanych i niepunktowanych, sq to: 

L, M. Sosnowski, “Evaluation of Heat Transfer Performance of a Multi-Disc Sorption 

Bed Dedicated for Adsorption Cooling Technology,” Energies, vol. 12, no. 24, 2019. 

M. Sosnowski, J. Krzywanski, R. Scurek, “A Fuzzy Logic Approach for the Reduc- 

tion of Mesh-Induced Error in CFD Analysis: A Case Study of an Impinging Jet,” 

Entropy, vol. 21, no. 11, 2019. 

J. Krzywanski, K. Grabowska, M. Sosnowski, A. Zylka, K. Sztekler, W. Kalawa, T. 

Wojcik, W. Nowak, “An adaptive neuro-fuzzy model of a re-heat two-stage adsorp- 

tion chiller,” Thermal Science, vol. 23, no. 14, 2019. 

M. Sosnowski, R. Gnatowska, J. Sobczyk, W. Wodziak, “Computational domain dis- 

cretization for CFD analysis of flow in a granular packed bed,” Journal of Theoretical 

and Applied Mechanics, vol. 57, no. 4, pp. 833-842, 2019. 

M. Sosnowski, “Experimental and numerical analysis of multi-disc heat exchanger 

efficiency in adsorption chillers powered with waste heat,” Journal of Physics: Con- 

ference Series, vol. 1398, p. 012013, 2019. 

M. Sosnowski, J. Krzywanski, K. Grabowska, M. Makowska-Janusik, W. Nowak, 

K. Sztekler, A. Yousef, ,,. Implementation of a honeycomb bed in an adsorption cool- 

ing technology,” ECOS 2019 - Proceedings of the 32nd International Conference on 

Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy 

Systems, 2521-2530, 2019.



7. K. Grabowska, M. Sosnowski, J. Krzywanski, K. Sztekler, W. Kalawa, A. Zylka, W. 

Nowak, “The Numerical Comparison of Heat Transfer in a Coated and Fixed Bed of 

an Adsorption Chiller,” Journal of Thermal Science, vol. 27, no. 5, pp. 421-426, 

2018. 

8. M. Sosnowski, “Computational domain discretization in numerical analysis of forced 

convective heat transfer within packed beds of granular materials,” Engineering Me- 

chanics 2018, pp. 801-804, 2018. 

9. M. Sosnowski, “Computational domain discretization in numerical analysis of flow 

within granular materials,” in EPJ Web of Conferences, vol. 180, p. 02095, 2018. 

10. M. Sosnowski, J. Krzywanski, K. Grabowska, R. Gnatowska, “Polyhedral meshing 

in numerical analysis of conjugate heat transfer,” in EPJ Web of Conferences, vol. 

180, p. 02096, 2018. 

11.M. Sosnowski, R. Gnatowska, J. Sobezyk, W. Wodziak, “Numerical modelling of 

flow field within a packed bed of granular material,” in Journal of Physics: Confer- 

ence Series, vol. 1101, no. 1, p. 012036, 2018. 

12. M. Sosnowski, K. Grabowska, J. Krzywanski, W. Nowak, K. Sztekler, W. Kalawa, 

“The effect of heat exchanger geometry on adsorption chiller performance,” in Jour- 

nal of Physics: Conference Series, vol. 1101, no. 1, p. 012037, 2018. 

13. K. Grabowska, M. Sosnowski, J. Krzywanski, K. Sztekler, W. Kalawa, A. Zylka, W. 

Nowak, “Analysis of heat transfer in a coated bed of an adsorption chiller,” MATEC 

Web Conf, vol. 240, p. 01010, 2018. 

14. J. Krzywanski, K. Grabowska, F. Herman, P. Pyrka, M. Sosnowski, T. Prauzner, W. 

Nowak, “Optimization of a three-bed adsorption chiller by genetic algorithms and 

neural networks,” Energy Conversion and Management, vol. 153, pp. 313-322, 

2017. 

Szczegdtowy udziat naukowy habilitanta w wymienionych pracach przedstawionych jako 

osiagniecie naukowe zostat podany w autoreferacie. 

Nalezy zaznaczyCc, ze jest to jedynie czes¢ dziatalnosci publikacyjnej Habilitanta. Kandydat jest 

autorem lib wspdlautorem, 14 prac zgloszonych jako osiagniecie naukowe, a ponadto 71 pu- 

blikacji roznego typu przedstawionych w rozdziale II autoreferatu. Na uwage zasluguje rowniez 

zakres prac projektowych, ktore nierzadko konczyly si¢ zgloszeniami patentowymi. Laczna ich 

liczba to 24 wliczajac w to rézne projekty krajowe i miedzynarodowe. Dziatalnos¢ naukowq



kandydata uzupeiniaja 14-cie wystapien konferencyjnych, udziat jako czlonek komitetu orga- 

nizacyjnego lub naukowego w 27-miu konferencjach o r6znym zasiegu. Kandydat jest czion- 

kiem dwéch organizacji naukowych (International Engineering and Technology Institute i Pol- 

skiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej). Odbyt trzy starze naukowe w la- 

tach 2017-2019 w Rzymie, Krakowie i Ostrawie, co pozwolilo mu na rozszerzenie kontakt6w 

w obszarze nauki na terenie Europy. Jest czlonkiem czterech komitet6w redakcyjnych oraz re- 

cenzentem w licznych innych czasopismach. Habilitant prowadzi szeroka wspdlprace z otocze- 

nie spotecznym i gospodarczym w zakresie prac badawczo rozwojowych, wspdlpracy nau- 

kowo-technicznej, udziatach w zespolach eksperckich i innych (pkt. II). W podsumowaniu 

warto zacytowaé¢ informacje naukowometryczne: suma punktow przypisanych opublikowanym 

artykutom po doktoracie to 1454 (co wazne z podziatem na lata i ich punktacje), indeks Hirsch 

to 8 dla tych wazniejszych baz, liczba cytowan to zaleznie od bazy od 210 do 444 i na koniec 

sumaryczny Impact Factor to ponad 36. 

2.2 Tematyka osiagniecia naukowo — badawczego 

Aktualna aktvwnos¢ w Unii Europejskiej ukierunkowana jest na poprawie sprawnoSci 

maszyn i urzadzen. Jest to bez watpienia najlepszy sposdb ograniczenia zuzycia energii i w 

konsekwencji obnizenia emisji szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery oraz po- 

prawy jakosci powietrza. Zgodnie z sugestiq habilitanta bardzo waznym elementem dzialan 

majacych na celu zwiekszenie efektywnosci energetycznej gospodarki jest zwiekszenie wyko- 

rzystania niskotemperaturowych zrodet ciepla. Jest to trudne i czesto kosztowne, a dotyczy 

energii solarnej i geotermalnej oraz kogeneracji i wykorzystania ciepta odpadowego produko- 

wanego w trakcie wielu proceséw technologicznych. Co stusznie zauwaza kandydat, odpady 

aktualnie w duzej mierze jest tracona poprzez uwalniane do atmosfery. W kontrascie do wyzej 

zdefiniowanych dazen stoi wzrost zapotrzebowania na produkcje chliodu zar6wno w sektorze 

przemysiowym jak i mieszkaniowym. Aktualnie chi6d dostarczany jest przez chlodnicze urza- 

dzenia sprezarkowe. Urzadzenia te jak pisze kandydat, maja wysoka sprawnos¢, kompaktowe 

gabaryty oraz niewielka masa. Koszt to w znacznym stopniu przyczynie si¢ do globalnego ocie- 

plenia i zmniejszenie warstwy ozonowej chronigcq planete w wyniku stosowania roznorodnych 

ezynnikow chlodniczych. Ponadto chlodnicze urzadzenia sprezarkowe zasilane sq energia elek- 

tryczna, co bezposrednio prowadzi do wystapienia szczytowego zapotrzebowania na energi¢ 

elektryczng do produkcji chtodu w okresie letnim, kiedy wydajnos¢ systemu elektroenergetycz- 

nego jest najnizsza. Zdanie to zacytowane z autoreferatu jest bardzo istotne w zrozumieniu



gospodarowania energia w sieciach elektroenergetycznych. Wydaje sie wiec, ze sensowne jest 

realizacja badan naukowych polaczonych z pracami wdrozeniowymi zmierzajacymi do opra- 

cowania alternatywnego rozwigzania dla konwencjonalnych systemow chiodzenia. Zgodnie z 

propozycjq habilitanta rozwiazaniem takim jest technologia adsorpcyjna, z ktorym sie zgadzam 

pod pewnymi zastrzezeniami. Kandydat przedstawit 14 prac opublikowanych w latach 2017- 

2019 jakie podstawe osiggni¢cia naukowego, prac indeksowanych w bazach naukowych reje- 

strowanych w Scopus oraz Web of Science oraz zwiazanych z badaniami transportu masy, pedu 

i energii w adsorpcyjnych urzadzeniach chtodniczych. Zainteresowanie ta tematyka badawceza 

rozpoczelo si¢ wraz z zaangazowaniem w prace realizowane w ramach projektu pt. Opracowa- 

nie innowacyjnej technologii agregatu adsorpcyjnego NETL wykorzystujacego specjalng, kle- 

jona konstrukcje zl6z adsorpcyjnych (POIR.01.01.01-00-1659/15) finansowanego przez 

NCBiR. W wyniku prac opracowano nowg konstrukcje agregatow adsorpcyjnych polegajacej 

na opracowaniu struktury zloza adsorpcyjnego bezposrednio przy powierzchni wymiany ciepta. 

Jednym z naukowych efektéw tych badan jest praca [14], w ktoérej poddano analizie z wyko- 

rzystaniem metod modelowych trojzlozowy agregat adsorpcyjny z dwoma parownikami zasi- 

lany cieplem z kogeneracji. 

W pracy [3] autor zaprezentowal algorytmy sztucznej inteligencji zastosowano do budowy nie- 

iteracyjnego modelu obliczeniowego wykorzystujgcego logike rozmytq. Algorytm ten 

uwzglednia mozliwoS¢ uczenia sztucznej sieci neuronowej do oszacowania mocy chiodniczej, 

dwustopniowej i czterozlozowej chlodziarki adsorpcyjnej. Opracowany model pozwolit na zde- 

finiowanie optymalne korelacji parametr6w wejsciowych w celu zwiekszenia efektywnosci 

urzadzenia chiodniczego. Prace publikacje [4], [8], [9] 1 [11] to zastosowania technik CFD do 

analizy opartej na mechanice plyndw, a odnoszace sie do procesow wystepujacych w technice 

chtodniczej. Jednym z nich jest analiza rozkladu temperatury i redystrybucji adsorbatu w ziozu 

sorbentu o strukturze porowatej. W badaniach analizowano kontrakcje miedzy réznymi czyn- 

nikami roboczymi stosowanymi w niskotemperaturowych zrédia ciepla stosowanych do pro- 

dukcji chlodu. W pracach konieczne bylo wygenerowanie siatki odpowiadajacej poprawnemu 

opisowi ziaren sferycznych, co stanowi istotne osiqggniecie. Zadanie to zrealizowane zostato w 

ramach wniosku do NCN pt. Modelowanie ciepInego oporu kontaktowego w osrodkach ziarni- 

stych z wykorzystaniem obliczeniowej mechaniki plynow (2017/01/X/ST8/00019) w ramach 

konkursu MINIATURA 1. W pracy [11] i [4], kandydat wykazat sie umiejetnosciq zastosowa- 

nia techniki pomiarowej PIV oraz uzyciem analizy numerycznej w strefie modelowania pola 

predkosci gazu w bezposrednim sasiedztwie ziaren o kulistym ksztaicie umieszczonych w



szyku liniowym. Przeprowadzona analiza wykazala, ze zaburzenie pola przeptywu w bezpo- 

srednim sasiedztwie kontaktu ziaren sa efektem aerodynamicznym. Uzyskane wyniki sq bardzo 

szerokie bo dotycza nie tylko rozwiazan opisu przeplywu ptynu, ale pozwolila okresli¢ pro- 

mien ziarna. W odréznieniu od zaproponowanej metody rozszerzonego kontaktu ziaren, pro- 

wadzi do mniej dokladnych wynikow dotyczqcych pola predkosci poza obszarem kontaktu zia- 

ren oraz istotnych biedéw w obliczanej porowatosci modelowanego zloza. Poréwnanie uzyska- 

nych wynikow badan eksperymentalnych i obliczen wykazato niedoszacowanie obliczonej 

predkosci w bezposrednim sasiedztwie punktu kontaktu ziaren dla duzych predkosci naptywu 

i przeszacowanie dla nizszych predkosci naplywu. Zagadnienie to bylo przedmiotem prac w 

ramach projektu pt. Modelowanie cieplnego oporu kontaktowego w osrodkach ziarnistych z 

wykorzystaniem obliczeniowej mechaniki plynow (2017/01/X/ST8/00019). W pracy [9] prze- 

analizowano wplyw metod dyskretyzacji domeny obliczeniowej w obszarze kontaktu ziaren 

zioza na wyniki badan modelowych. Dla analizowanych metod przeprowadzono analizy ze 

zmiennymi parametrami takimi jak zmiana promienia ziarna dla metody standardowej oraz 

wplyw stosunku promienia cylindra do promienia ziarna dla zaproponowanej metody analizy. 

Uzyskane wyniki dowiodly, ze domena obliczeniowa w niewielkim stopniu zaburza modelo- 

wang porowatos¢ zloza, w przeciwienstwie do powszechnie stosowanej metody redukcji pro- 

mieni ziaren. Uzupelnia to wnioski z prac [4] i [11] co uzupelniaja wnioski z pracy [9] doty- 

czacych badan modelowych transportu masy w zlozu granularnym. Problematyka transportu 

ciepla i masy w zlozach granularnych jest wazna, dlatego warto zwrdéci¢ uwage na badania 

modelowe w tym zakresie w ramach pracy [8], w ktorej badano wplyw zastosowanej metody 

dyskretyzacji domeny obliczeniowej w obszarze kontaktu ziaren oraz typu siatki numerycznej 

na modelowanie transportu masy, pedu i energii w ziozu granularnym. Modelowanie siatek 

dyskredytacyjnych w opisie transportu ciepla i masy w zlozach adsorpcyjnych urzadzen chlod- 

niczych podjete zostaly rowniez w publikacjach [2] i [10]. W pracach tych przedstawiono ba- 

dania modelowe sprzezonego transportu ciepla w wymienniku rurowym wykorzystywanym 

m.in. w konstrukeji zioz sorbentu oraz parownik6éw i skraplaczy. Analiza dotyczyla dwoch ty- 

pow siatek obliczeniowych polyhedralne i tetrahedralne. W pracy [10] udowodniono, ze wyniki 

uzyskiwane dla elementéw polyhedralnych sq mniej wrazliwe na gestos¢ siatki niz ma to miej- 

sce w przypadku elementow tetrahedralnych. W pracy [2] zaprezentowano metodologii logiki 

rozmytej do efektywnego zdefiniowania parametrow dyskretyzacji domeny obliczeniowej w 

obszarze warstwy przysciennej. Przedmiotem analizy byla struga kolowa naplywajaca na po- 

wierzchnie plaska. W pracy analizowano pole predkosci uzyskane w wyniku analiz CFD dla



siatki obliczeniowej o parametrach zdefiniowanych w oparciu o metode Grid Convergence In- 

dex. Badaniom modelowym poddano kilka wariantow rozniqcych sie predkosciqa poczatkowa. 

Przeprowadzone analizy wykazaly, ze wykorzystanie opracowanej metody, bazujacej na logice 

rozmytej w celu zdefiniowania parametrow dyskretyzacji warstwy przySciennej, pozwolilo na 

osiggniecie zadowalajacych wynikow. Uzyskane wyniki potwierdzajq mozliwosc¢ polgczenia 

metod numerycznych bazujqcych na algorytmach sztucznej inteligencji. Dalsze badania mode- 

lowe zmierzajace do rozwoju metod intensyfikacji transportu ciepla masy i energii przedsta- 

wiono w pracach [1], [6], [7], [12] i [13], w ktorych zaprezentowano moZzliwosci wykorzystania 

opracowanych rozwiqzan w praktyce przemystowej. Dowiedziono, ze niska sprawnos¢ adsorp- 

cyjnych urzadzen chiodniczych wynika m.in. z oporéw cieplnych wystepujacych w trakcie kon- 

wersji energii miedzy wymiennikiem ciepla, a sorbentem w ziozach. Model numeryczny, ktory 

byt podstawgq analizy zostal por6wnany z wynikami badan eksperymentalnych. Badania zrea- 

lizowane sq w ramach przewodu doktorskiego mgr inz. Karoliny Grabowskiej pt. Efektywnosé 

energetyczna chlodniczego agregatu adsorpcyjnego o modyfikowanej konstrukcji zi6z, w kt6- 

rym kandydat peini role promotora pomocniczego. W artykutach [7] i [13] zaprezentowano 

wplyw zmiany przewodnosci cieplnej zloza na parametry chtodziarki, analize wykonano przy 

uzyciu programu ANSYS. Autor zobudowalt model 3D geometrii zioza wraz z lamelowym wy- 

miennikiem ciepla dajgcym mozliwosé analizy wielu wariantow konstrukcyjnych. W wyniku 

przeprowadzonych analiz stwierdzono, ze zastosowanie klejonej konstrukceji ztoza pozytywnie 

wplywa na intensyfikacje wymiany ciepla w zlozu, co pozwala zwiekszy¢ efektywnos¢é chio- 

dziarki adsorpcyjnej. W pracach [12] i [6] zaprezentowano inne podejscie do opisu konwersji 

energii w chiodziarkach, w pracach tych badano wplyw geometrii wymiennika ciepla na spraw- 

nosé adsorpcyjnego urzqdzenia chlodniczego. Zatozenia obliczeniowe przyjeto takie jak zapre- 

zentowano w pracach [7] i [13], co pozwolito na poddanie analizie wielu wariantéw konstruk- 

cyjnych. Przeprowadzone badania modelowe pozwolity na zdefiniowanie korelacji taczacych 

w/w parametry konstrukcyjne wymiennika ciepla i parametry kluczowe dla sprawnosci, jak 

rowniez masy wiasnej i wymiarow adsorpcyjnego urzadzenia chiodniczego. Szczegdiowo 

okreslono wplyw zmian konstrukcyjnych lameli na gradient temperatury wody goracej poda- 

wanej na wymiennik ciepla podczas desorpcji, sredniq logarytmiczng réznice temperatur reje- 

strowang podczas tego procesu oraz lokalng i Srednig temperature sorbentu. Okreslono rowniez 

rozklady przestrzenne temperatury w zlozu. Na szczegdlne uznanie wskazuje fakt, ze nowa 

propozycja konstrukcji jest przedmiotem zgloszenia wzoru uzytkowego pt. Zespol adsorpcyjny 

urzadzenia chtodniczego o numerze W.128907 do Urzedu Patentowego Rzeczpospolitej Pol-



skiej oraz byta wielokrotnie nagradzana przez mie¢dzynarodowe grono ekspertow w trakcie wy- 

staw wynalazkéw i innowacyjnych technologii. To nowe rozwiqzanie nie jest mozliwe w uzy- 

ciu w przypadku konwencjonalnych konstrukcji zi6z, ale minimalizuje znaczne gabaryty wy- 

miennikéw, co w rozwiazaniach klasycznych zmusza do koniecznosci wygospodarowania du- 

zej przestrzeni na instalacje chlodziarki. Krazkowa konstrukcja zloza charakteryzuje si¢ bu- 

dowa modulowa, kt6ra umozliwia budowe urzqadzenia o kolejne sekcje sorpcyjne w zaleznosci 

od zapotrzebowanej mocy. W pracy [5] zaprezentowano wyniki badan eksperymentalnych oraz 

obliczen numerycznych o krazkowego wymiennika ciepla dedykowanego dla chiodziarek ad- 

sorpcyjnych w [5] i [1] opisano wplyw zastosowania takiej konstrukcji na sprawnosé adsorp- 

cyjnego urzqadzenia chlodniczego. Analizowano wymienniki ze zintegrowanym kolektorem 

wlotowym i wylotowym oraz opomiarowaniem umozliwiajacym rejestracje zmian temperatury 

w kilkunastu punktach zloza. Habilitant na przygotowanym stanowisku badawczym zrealizo- 

wat pomiary transportu ciepta w prototypie zloza krazkowego pracujacym jako wymiennik cie- 

pla (bez adsorbentu). W kolejnym kroku zbudowat model obliczeniowy badanego ztoza i prze- 

prowadzono badania numeryczne dla warunkéw identycznych z warunkami pomiarowymi. 

Umoiliwito to walidacje opracowanego modelu numerycznego zloza krazkowego w zakresie 

wymiany ciepla niezaburzonej procesami sorpcyjnymi. Wyniki zaprezentowano w pracy [1]. 

W pierwszym etapie badan zweryfikowano konstrukcje kolektor6w wlotowych i wylotowych 

czynnika grzejacego i chlodzacego. Sposréd trzech wariantow poddanych badaniom modelo- 

wym, wybrano wariant zapewniajqacy najwieksza efektywnos¢ wymiany ciepla w glownej sek- 

cji zloza poprzez ujednorodnienie pola przeplywu czynnika grzejacego/chiodzacego w tym ob- 

szarze. Badania pozwolily na okreslenie korelacji pomiedzy parametrami konstrukcyjnych 

zioza krazkowego, a czynnikami wptywajacymi na sprawnos¢ urzadzenia. 

W mojej opinii, material naukowy zgromadzony we wskazanych publikacjach pozwala na 

wskazanie gléwnych osiagnie¢ naukowych habilitanta. Zaliczam do nich: 

© opracowanie nowego modelu wymiany masy, pedu i energii w zlozu sorbentu stosowa- 

nych w adsorpcyjnych urzadzeniach chiodniczych, 

e opracowanie algorytmu opartego o zasady ,,sztucznej inteligencji” do definiowania pa- 

rametrow dyskretyzacji domeny obliczeniowej, 

e opracowanie wytycznych do opisu ziaren w zlozu z wykorzystaniem metody geome- 

trycznej odzwierciedlajacej ziarna oraz typu komorek siatki opisujacych ziarna o kuli- 

stym ksztatcie,



e analiza zl6z o strukturze plastra miodu oraz 216z krazkowych, 

e szeroki zakres badanh w obszarze mechaniki plynéw dotyczacych transportu masy, pedu 

i energii w adsorpcyjnych urzadzeniach chtodniczych o znaczeniu poznawezym i apli- 

kacyjnym. 

2.3 Informacje naukowometryczne 

Recenzowany dorobek publikacyjny, stanowiacy podstawe oceny kandydata w procedurze 

habilitacyjnej pod tytulem ,,Badania modelowe transportu ciepla i masy w adsorpcyjnych urzq- 

dzeniach chlodniczych”, klasyfikuje w dziedzina nauk inzynieryjno-technicznych do dyscy- 

pliny naukowej Inzynieria Mechaniczna. I w mojej opinii winien dotyczy¢é zgloszonego do 

recenzji zestawu publikacji jednotematycznych, ale rowniez caloksztaltu dzialalnosci naukowej 

kandydata. Diatego, w oparciu o Ustawe z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym 

i nauce w sprawie kryteriéw oceny osoby ubiegajacej sie o nadanie stopnia doktora habilitowa- 

nego stwierdzam, ze po doktoracie Habilitant: 

e sumaryczny IF: 36,941 

e sumaryczny 5-cio letni IF: 38,040 

Informacja o liczbie cytowan publikacji wnioskodawcy 

e Scopus: 240 (145 bez autocytowan) 

e Web of Science: 210 (130 bez autocytowan) 

e Google Scholar: 444 

Informacja o posiadanym indeksie Hirscha 

e Scopus: 8 (7 bez autocytowan) 

e Web of Science: 8 (7 bez autocytowan) 

e Google Scholar: 11 

Sumaryczna liczba punktéw przypisanych do publikacji opublikowanych po uzyskaniu stopnia 

doktora liczona zgodnie z przepisami obowigzujacymi w roku publikacji: 1454 

Liczba publikacji naukowych o zasiegu miedzynarodowym indeksowanych w bazie Scopus lub 

Web of Science opublikowanych po uzyskaniu stopnia doktora: 37



2.4 Podsumowanie osiagni¢cia naukowo-badawczego 

Reasumujac, oswiadezam, ze przedstawiony do recenzji dorobek naukowy ujety wspolnym 

tytutem ,,Badania modelowe transportu ciepla i masy W adsorpcyjnych urzadzeniach chiodni- 

ezych” jest oryginalny 1 stanowi znaczny wktad Habilitanta w rozw6j dyscypliny naukowej 

Inzynieria Mechaniczna, a zatem speinia warunki stawiane w postepowaniu habilitacyjnym 

zgodnie z Ustaw@ z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 0 szkolnictwie wyzszym 1 nauce. 
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3. Ocena dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz wspélpracy miedzynaro- 

dowej 

Zgodnie z podstawe do ubiegania sie o nadanie stopnia doktora habilitowanego okreslone w 

art. 219 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. z 

2020 r. poz. 85 z poz. zm.) ocena kandydata winna obejmowac réwniez jego dziatalnosé dy- 

daktyczn4, zwiazang z rozwojem nowych kadr. 

habilitant wspolpracuje z kilkudziesiecioma pracownikami naukowymi, czego dowodem sa 

publikacje wspdlautorskie, 

w autoreferacie wykazano na wspoludzial w pieciu osiagnieciach o charakterze projekto- 

wym lub konstrukcyjnym wykraczajacych poza zgloszenie osiggniecia naukowego 

liczne wystqapienia konferencyjne w Polsce i Czechach wykazuja jego aktywnos¢ w upo- 

wszechnianiu wiedzy, 

na szczegolne wyrdznienie zasluguje jego czionkostwo w 27-miu komitetach organizacyj- 

nych konferencji, ktére sq elementem popularyzowania wiedzy naukowej, 

jak wezeSsniej wzmiankowatem jest czionkiem dwoch towarzystw naukowych, u podstaw 

ktorych od zawsze lezy krzewienie rozwoju wiedzy, 

podobng role odgrywajq redakcje czasopism naukowych, a Habilitant w czterech jest czton- 

kiem rady naukowe], 

kandydat wykazat sie licznymi aplikacjami w obszarze wspolpracy z otoczeniem spotecz- 

nym i gospodarczy. 

W uzupeinieniu, nalezy dodac, ze dorobek dydaktyczny Habilitanta jest znaczacy. Rozpo- 

czat prace jako asystent na Politechnice Czestochowskiej, majaca jedna z najlepszych opinii w 

kraju. Przez rok prowadzil zajecia na Akademii im. Jana Dlugosza w Czestochowie, aby osta- 

tecznie podja¢ prace naukowo-dydaktycznq jako adiunkt na Uniwersytecie Humanistyczno- 

Przyrodniczym, na Wydziale Nauk Scistych, Przyrodniczych i Technicznych. Blisko 20-cia lat 

pracy naukowo-dydaktycznej jest dowodem kompetencji kandydata, w mojej ocenie. 
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4, Ocena koncowa 

Uwzgledniajac wszystkie elementy dorobku naukowo-badawczego i dydaktycznego Habili- 

tanta ze szczegolnym wyrdznieniem zbioru monotematycznych publikacji zwiqazanych z ,Ba- 

dania modelowe transportu ciepta i masy w adsorpcyjnych urzadzeniach chlodniczych”, stwier- 

dzam, ze dr inz. Marcin Sosnowski wnidst istotny wkiad w rozw0j nauk Inzynieryjno-Tech- 

nicznych w dyscypliny naukowej Inzynieria Mechaniczna. 

Habilitant speinia stanowigce podstawe do ubiegania sie o nadanie stopnia doktora habilito- 

wanego wymogi okreslone w art. 219 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyzszym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z poz. zm.). 

Wnhioskuje o dopuszczenie Pana dr inz. Marcina Sosnowskiego do dalszego postepowa- 

nia habilitacyjnego w dziedzinie nauk Inzynieryjno-Technicznych, w dyscyplinie Inzynie- 

ria Mechaniczna. 

Z wyrazami szacunku 

jf be 
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