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1. Podstawa opracowania recenzji

Recenzję opracowano na podstawie uchwały nr 100/2018 Rady Wydziału Instalacji

Budowlanych, Hydrotecbniki i Inżynierii Środowiska, Politechniki Warszawskiej z dnia

11.12.2018 r. oraz na prośbę Pana Dziekana Wydziału Instalacj i Budowlanych, Hydrotechniki

i Inżynierii Środowiska, Politechniki Warszawskiej - prof. dr hab. inż. Krzysńofa Wojdygi,

z dnia'7 .05.2079 r., sformułowaną w piśmie WIBHiIŚ-56/2019.

2. Ocena zasadności podjęcia tematu

Rozwój współczesnego budownictwa, technologii budowlanych oraz materiałów

i komponentów zdeterminowany jest wielorakimi kryteriami o charakterze techniczno-

uż}tkowym ale przede wszystkich wymaganiami z zakłesu efektywności energetycznej.

Transparentne elementy okien, fasad czy też przesłon dachowych, zawsze byŁy i są do dnia

dzisiejszego najsłabszym elementem obudowy budynków, zarówno pod względem

izolacyjności cieplnej jak i zdolności do ograniczenia nadmiernych zysków od

promieńowania słonecznego. Nawet przy obecnie dosępnych technologiach straty ciepła

przez elementy oszklone, są kilkukrotnie wższe niż przez przegrody pełne. Natomiast
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wnikanie promieniowania słonecznego do wnętrza obiektów wiąZe się nie tylko

z nadmiernymi zyskami ciepła w okresie chłodniczym, lecz także z dyskomfortem

wizua]nym, będącym skutkiem olśnienia od światła dziennego, spowodowanego wysoką

wartością promieniowania bezpośredniego. Zagadnienia rozpatrywane w przedstawionej

rozprawie doktorskiej dotyczą w dużej mierze przypadku ochrony wnętrza budynku w okresie

letnim i przejściowym, nie zaś poprawy bilansu cieplnego fasad szklanych w okresie

zimowym. Niemniej przy pewnej modyfikacji rozwiązwia również w sęzonie ogrzewczym

zaproponowane osłony mogą prowadzić do obniżenia zapotrzebowania na energię do

ogrzewania.

Powszechnie wiadomo, że jedlłrie zevłnętrzne elementy zacieniające są w stanie

skutecznie chronió wnętrza budowlane przed przegrzewaniem. Ich działanie polega

w głównej mierze na ograniczeniu strumięnia promieniowania docieĄącego do przegrody

transparentnej, zaś w niektórych przypadkach również jego rozpraszanfu. Zdarua się, że

osłony zewnętrzne posiadają także właściwości selektywne, natomiast wprowadzenie w ich

stukturę znacznej pojemności cieplnej jest nadal nowym, innowacyjnym i nie do końca

zbadanym rozwipaniem.

Uważam, że tematyka podjęta \rr' recenzowanej rozprawie jest niezwykle aktualna, ważna

z poznawczęgo i aplikacyjnego punktu widzenia, a także istotna z uwagi na nowe trendy

w architekturze oraz prognozowane zmiany klimatyczne. Uzyskane przez doktorantkę wyniki

badń doświadczalnych oraz zaproponowany model obliczeniowy przyczynią się z pewnością

do dalszego rozwoju i udoskonalenia budowy przesłon słonecznych z materiałem fazowo-

zmiennym MFZ, a także rzeczywistej oceny cieplnej i optpnalizacji rozwiązań w różnych

waruŃach ich przyszłej eksploatacji. Tym samym tematykę podjętą w ocenianej rozprawie

doktorskiej lwńam za oryginalną w kontekście badń prowadzonych w ńodących

ośrodkach na całym świecie, zaś jej wyb& za trafny i całkowicie uzasadniony.

3. Krótka charakterystyka pracy i zakres rozprawy

Praca pt. -Wpływ przesłon słonecznych z materińęm fazowo-zmiennym na właściwości

cieplne fasad szklanych" została plzygotowana w formie ksiązkowej i liczy łącznie 168 stron.

Zawięra 61 rysunków i 34 tabele. Składa się z 13 tozdzińów o różnej objętości. Większośó

rozdzińóvł kończy podsumowanie, Ze względu na lepszą czytelność pracy niektóre



z rozdziałów mogłyby zostaó połączone w jeden, zawierujący na przyl<ład opis stalowiska

badawczego i metody pomiarowej oraz uzyskane wyniki.

Rozdział 1 to kótki, dwu stronicowy wstęp do pracy, poprzedzający znacznie

obszemiejszy tozdział 2, w którym przedstawiono ptzegląd aktualnych rozwiązań i stanu

wiedzy na temat rozwiązń fasad szklanych i materiałów fazowo-zmiennych, z podaniem

właściwości, oraz zalet i wad w kontekście ich aplikacji w budownictwie. Następnie

w rozdziale 3 sformułowano tezy ptacy oraz określono jej cel i zakres. Rozdział 4 stanowi

opis zaproponow arlego rozwięania przesłony słonecznej będącej tematem badań. Omówiono

zasadę dzińania systemu oraz podstawowe procesy wymiany ciepła zachodzące w przesłonie

słonecznej. W rozdzialę 5 okeślono parametry ftzyczle sfużące do oceny energetycznej

zaproponowaneg o rczwiązania. Piozdziń 6 zawiera opis metod eksperymentalnych

wyznaczania patametrów cieplnych, w tym metody różnicowej kalorymetrii skaningowej oraz

ulalizy terrnicznej prostej. Zaproponowano także autorską metodę wyznaczenia parametrów

optycznych z wykorzystaniem specjalistycznych filtrów, której szczegółowy opis

zamieszczono w rczdziale 8, 9 oraz załącznikacŁ' 1 i 2. Wyniki pomiarów właściwości

termofizycznych dwiema metodami zamieszczono w rozdziale 7. Na podstawie uzyskanych

wyników dokonano wyboru rodzaju materiału uĄtego do dalszych badń. Kolejny rozdziń 8

stanowi krótki opis komory do badania właściwości optycznych, zaś sama metodyka

prowadzenia eksperymentu opisana jest w tozdziale 9, w którym zarnieszczono także wyniki

pomiarów i wyznaczone ptzepuszczalności w zakresie promieniowania widzialnego,

podczerwonego oraz wartość całkowitą. W rozdziale 10 przedstawiono wyniki bńń in-situ

wykonanych na stanowisku doświadczalnym Wydziału Energetyki Politechniki w Turynie.

Badania przeprowadzono w rzeczl,wistych warunkach nasłonecznienia, w dwóch okresach:

chłodnicz}-łn i przejściowym. W rozdziale 11 zaproponowano model matematyczny procesów

cieplnych zachodzących w przesłonie wypełnionej MFZ i jego rozwięanie numeryczne.

Dokonano weryfikacji i walidacji zaproponowanego modelu. Pracę kończy rozdziaŁ 12 -
podsumowanie i wnioski oraz rozdziń 13, w którym sformułowano kierunki dalszych prac

badawczych. Praca zańera ponadto streszczenie w języku polskim i angielskim, zestawienie

uĄtych synboli i oznaczeń, spis literatury oraz wykaz tabel i rysuŃów, a tak:że 2 zalączniki.

W pracy wykorzystano 92 pozycje literaturowe, głównie ang|ojęzyczne. W większości są

to artykuły, które ukazĄ się po roku 2000, zaś w ponad połowie po roku 2010 (58 pozycji).

Należą do nich prace własne Doktorantki.



4. Ocena formalna

Przedstawiona praca ma charakter badavłczo - teoretyczny z obszatu fizyki budowli,

inżynierii środowiska i energetyki. Celem pracy było ,,zbadanie wpływu przesłon słonecznych

z matęrińem fazowo-zmiennym na właściwości cieplne fasad szklanych". Stwierdzam, że

zńożony cel został zrealizowany przez Doktorantkę za pomocą poprawnie dobranych metod

eksperymentalnych. Ponadto sformułowano autorski model obliczeniowy, który

z powodzeniem zwalidowano na podstańe uzyskanych wyników badań eksperymentalnych.

Moim zdaniem, oryginalne i najbardziej cenne z naukowego punłtu widzenia są

następuj ące ceie pośrednie:

- ,,określenie współczynnika przepuszczalności promieniowania słonecmego przesłony

zintegrowanej z materiałem MFZ, dla róimych zakresów widmowych",

a także

- ,,opracowanie, weryfikacja oraz wal'idaila modelu matematycznego przesłon

słonecznych zintegrowanych z materiałem PCM",

co jęst istotnym osiągnieciem w kontekście prowadzonych aktualnie na świecie badń

w obszatzę modelowania i symulacji procesów cieplnych w budyŃach.

Autorka sformułowała 2 tezy pracy rozpoczynające się identycznym sformułowaniem, iż

zastosowanie materiałów PCM w przesłonach słonecznych wpłynie:

- na poprawę właściwości cieplnych fasad szklanych poprzez znaczne ograniczenie

przenikania promieniowania słonecznego do wnętrza pomieszczenia olaz poprzez

zwiększenie oporu cieplnego fasady,

- korzyshrie na poprawę bilansu cieplnego fasady szklanej zapewniając jednocześnie

wysoki stopień przepuszczalności dla promieniowania widzialnęgo oraz poprawę komfortu

wizualnego - ochronę przed zjawiskiem oślepienia (,,olśnienia") światłem słonecznym.

Obie sformułowane tezy są w pewnym sensie tożsame i mogĘ by zostać połączone

wjedną. Jednocześnie z przedstawionych wyników i samej treści pracy nie wynika

bezpośrednio odniesienie do oporu cieplnego fasady i oceny zjawiska olśnienia co zostało

dalej omówione w części poświęconej ocenie merytorycznej, Ponadto w podsumowaniu

rozplaw zabrakło odniesienia do postawionych wcześniej tez. Wyjątek stanowią wnioski

końcowe numer 6 i 8, strona 145 i146, odnoszące się po części do tezy nr 1.



Praca ma klasyczny układ rozprawy doktorskiej. Część eksperlłnentalna pracy została

poprzedzona rzetelnym i solidnym przeglądem aktualnego stanu wiedzy. Nieco skromniej

potraktowano przegląd zagadnień dotyczących modelowania procesów ftzycznych

w elementach transparentnych modyfrkowanych MFZ. Prawie kazdy rozdziń kończy się

kótkim podsumowaniem zawierającym sformułowanie szczegółowych wniosków. Cenna jest

ponadto analiza błędów pomiarowych dokonana osobno dla kżdego eksperymentu.

W mojej opinii praca jest obszerna pod względem ilości opisanych badań i uzyskanych

wyników, przedstawionych jednak w sposób bardzo syntetyczny (liczy łączńe 168 stron),

Świadczy to o tym, że Doktorantka starała się dokonaó jak najbardziej kompleksowej oceny

wybranych rozwięń, wybierając i opisując jedynie naj wżniej sze wyniki i spostrzeżenia.

Kolejność prowadzonych analiz, zalrres badń i zawartość całej rozprawy nie budzą

zastrzeżęń.

Praca napisana jest prawidłową po|szczyzną z minimalną ilością błędów edytorskich.

Autorka nie stroni od szczegółowej analizy uzyskanych wyników na kńdym etapie pracy.

Jest precyzyjna i rzete|na w formułowaniu własnych opinii. Na szczególną pochwałę

zasługuje zbadanie właściwości optycznych (rozdział 9), badania ptowadzone in-situ

(rozdziń 10) oraz walidacja modelu (rozdział 11). Wazne jest, że Doktorantka podchodzi

z dystansem do uzyskanych wyników badań zdając sobie sprawę z dokładności vządzeń

pomiarowych jak i niepewności pomiaru, którą kazdorazowo wznacza metodą obliczeniową.

Drobne błędy o charakterze ogólnym bądź redakcyjnym wykazane w dalszej części recenzji

nie mają wpły.wu na całościową, bardzo pozytywną ocenę.

5. Ocena merytoryczna

Z uvłagi na trafnie sformułowany problem badawczy, szeroki zakes badń, prawidłową

interyretację uzyskanych wyników oraz umiejętnośó sformułowania wniosków moja ocena

mer}.toryczna prezentowanej pracy jest bardzo wysoka. Jednakże dokładna analiza tekstu

rozprawy nakłada na mnie obowiązek sformułowania kilku uwag o charakterze dyskusyjnym,

nie umniejszających jednak pierwotnej oceny.

5.1. Uwagi kr)tyczne wymagające odpowiedzi w czasie publicznej obrony

Pierwsza uwaga dotyczy właściwości optycznych samego MFZ jak i elementu

zacieniającego wypełnionego MFZ. Jak wiadomo właściwości te opisane są za pomocą trzech



palametrów optycznych refleksyjności, absorpcyjności i transmisyjności promieniowania

całkowitego lub jego charakterystycznych zakresów. W większości doniesień literaturowych,

przy zńożeniu promieniowania kieruŃowego, wszystkie trzy wielkości podawane są dla kąta

padania 0o względem normalnej do powierzchni, lub też dla innych charakterystycznych

kątów z zakresu 0-90o. Również Autorka lozprawy na stronie 42 wspomina, że ,,dla kąta

padania powyżej 60o gwałtownie rośnie współczynnik odbicia przy malejącym

współczyrrniku przepuszczalności". Biorąc pod uwagę sposób lvykonania eksperymentu

można stwierdzić, że padające na próbkę promieniowanie ma charaktery nieuporządkowany,

czyli odpowiada promieniowaniu rozproszonemu, ewentualnie w części ukierunkowanemu.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że w rzeczywistości udział składowej bezpośredniej

(kierunkowej) i dyfuzyjnej (rozproszonej) w promieniowaniu słonecznym jest zmienny

i zaleĘ od chwilowych warunków pogodowych, stopnia zanieczyszczęnia atmosfery, stopnia

zaclmlrzenia etc. Tym sźrmym w modelach obliczeniowych rozrożznia się dwie składowe

promieniowania, dodatkowo określając dla promieniowania bezpośredniego zależność

parametrów optycznych od kąta padania plomieniowania, zaś dla promieniowania

dyfuzyjnego jedną stałą wartość kąta padania, na przykład 60". Nawiązując do wyników

zamieszczonych w rozprawie na|eży zauvłażyć, że Doktorantka precyzyjnie wznacza dla

całego układu (poliwęglan komorowy wtaz z MFZ) wańośó przepus zczalności całkowitego

promieniowania słonecznego oraz osobno przepuszczalności w zakresie widzialnym i bliskiej

podczerwieni. Nie podaje jednak założonego kąta padania promieniowania, dla którego

uzyskano te wyniki. Brakuje również informacji na temat refleksyjności i absorpcyjności

całego układu. Szczególnie ten drugi pararnetr jest istotny z puŃtu widzenia ilości

promieniowania pochłanianego i magazynowane go przez walstwę MFZ, co zostńo przez

Autorkę podkreślone na stronie 57. Proszę o wyjaśnienie jakiego kąta padania dotycżą

uzyskane wyniki oraz w jaki sposób uwzględniono zmienny kąt padania promieniowania

bezpośredniego w zaproponowanym modelu. Ponadto proszę o doprecyzowanie sposobu

określania refleksyjności tlżylr€1 we wzorze 1 1 .20, str. 130.

Uwaga druga związana jest z przyjętą tezą pracy, iż ,,zastosowanie mateliałów PCM

w przesłonach słonecznych wpłynie na poprawę właściwości cieplnych fasad szklanych ...

poprzez zwiększenie oporu cieplnego fasady". Zgodnie z zaproponowa.nym w pracy

rozwiązaniem element zacieniający oddalony jest od oszklenia zasadniczego i znajduje się

całkowicie w środowisku zewnętrżrrym. Tym samym efekt dodatkowej warstwy jaką jest

przesłona nie występuj e, gdyż nie stanowi ona y,naz z oszk|eniem jednolitej przegrody.



Mógłby on natomiast wystąpić w przypadku gdyby pomiędzy przesłoną a oszkleniem

znajdowała się zamknięta, niewentylowana warstwa powietrza. Moim zdaniem, z cieplnego

punktu widzenia tak skonstruowana przesłona ogranicza jedynie (i to w niewielkim stopniu)

strumień ciepła oddawanego do otoczenia na drodze promieniowania. W zwipku

z pouyższymi wątpliwościami proszę o doprecyzowanie w jakim sposób dodatkowy element

zacieniający zwiększa opór cieplny fasady i czy jest to zmiana istotna względem oszklenia

bez przesłony. Ponadto proszę o przedyskutowanie zasadności zintegrowania przesłony

z elementem oszklenia wprowadzając zmienny stopień wentylowania przestrzeni pomiędzy

fasadą a przesłoną w zależności od pory roku lub warunków pogodowych. Proszę udzielić

odpowiedzi wykorzystując schemat pokazany na rysunku 4.4 (str. 48). Byłoby to rozwiązanie

prowńzące do w}.tworzenia fasady podwójnej, gdzie przesłona stanowiłaby jej zewnętrzną

obudowę. Pozostaje jednak pytanie czy tego typu system byłby nadal t}?owym systęmem

zacieniającym.

5.2. Pozostałe uwagi merytorycme

W tezie ż pracy Doktorantka zakłada, że ,,zastosowanie materiałów PCM w przesłonach

słonecznych wpłynie na poprawę bilansu cieplnego fasady szklanej zapewniając jednocześnie

wysoki stopień przeplszczalności dla promieniowania widzialnęgo otaz poprawę komfortu

wizualnego - ochronę przed zjawiskiem oślepienia (,,olśnienia") światłem słonecznym".

W pracy brakuje bezpośredniego doniesienia do zagadni eń zńaganych z ,,olśnieniem". Jak

Autorka rozumie to pojęcie oraz w jaki sposób możliwa byłaby jego ocena na podstawie

uzyskanych w pracy wyników?

Jak Autorka rozumie pojęcie ,,dynamika cieplna fasady szklanej" (str. 44)? Czy należy 1e

interpretowaó w kontekście ,,stałej czasowej przegrody" lub ,,współczynnika tłumienia"? Na

podstawie wyników badan i obliczeń przedstawionych w rozprawie można odnieść wrżenie,

że pojęcie to jest tożsame jedynie z efektywnością ęnęrgetyczllą. Czy na podstawie

uzyskanych wyników temperatury podjęto próbę ilościowego .vqrznaazenia paramehu

opisującego dynamikę cieplną fasady szklanej?

Proszę o wyjaśnienie dlaczego jako krleria wyboru MFZ, zgodnie z tabelą 4.1 (str. 52)

przyj ęto: ,,vrrysoką wartość ciepła właściwego dla obu faz", ,, wysoką gęstośó dla obu faz"

oraz ,,właściwośct tozpraszające". O czym decydują właściwości rozptaszające przegrody

w kontekścię parametrów komfortu wizualnego takich jak kontakt wzrokowy z otoczeniem

oraz olśnienie?



Proszę o wyjaśnienie i rozwinięcie toku myślowego zamieszczonego na stronie 53.

,,Stosowanie materiału PCM na zevrnąttz ma za zadarlie zmniej szenie przenikania

promieniowania cieplnego do pomieszczenia. Z tego względu temperatura przemiany fazowej

powinna znajdować się powyżej maksymalnej temperatury powietrza zewnętrznego, aby nie

występowała wymiana ciepła na drodze przejmowania. Im większe natężenie promieniowania

tym wyższa powinna byó temperatura topnienia."

Proszę o uzasadnienie przyjętej prędkości gtzania i chłodzenia próbki (str. 74)

wynoszącej 10 K/min. Czy jest to prędkość porównywalna z warunkami rzeczywistĄ

eksploatacji przesłony? Czy wartość prędkości przyj ętej w analizie DSC może mieó wpływ na

ocenę ,,dynamiki cieplnej fasady szklanej "?

D|aczego warlości ciepła właściwego MFZ (rys.7.12 i 7,13, str. 82) wyznaczono jedynie

dla charakterysĘcznych przedzińów temperatury, odpowiednio od -15oC do -10oC oraz od

35oC do 65oC?

Czy znane są pełne charakterystyki spektralne filtrów użytych do badń (str. 98-99)

w zakresie od 380 do 2800 nm? Cry ,,... brak informacji dotyczącej charakterystyki

spektralnej filtra VIS dla długości fali światła powyżej 1200 nm ..." jest istotny? Chyba, że

chodzi o charakterystykę filtra NIR? Proszę o doprecyzowanie tego fragmentu pracy.

Czy znuly jest rozkład widmowy źródła światła (str. 99)? Jeżeli tak to proszę o podanie

tych inlormacji rł odpowiedzi na recenzję.

Proszę o doplecyzowanie, w których komorach przesłon PS-ł35 i PS-ł35/A znajdował

się MFZ. Czy miejsce umieszczenie MFZ, od strony zródła promieniowania, w komorze

środkowej (PS-ł35/A) lub po stronie przeciwległej ma wpłlłv na otrzymane wyniki. Jaki

sposób umieszczenia jest zdaniem Autorki rekomendowany dla rozwiązń zacieniających?

W jaki sposób określono ,,ldziĘ widmowe" xylptło/ nvl!ło/ ryy'lo w całkowitym widmie

promieniowania słonecznego (str. 104)? W jaki sposób określono współczynnik korekcyjny

AłNn dla filtra optycznego?

Jaki był cel badń przeplowadzonych na Politechnice w Turynie i jakie przyjęto

zńożęnl Uzyskany potencjał redukcji energii, rys. 10.7 i 10.10 jest zależny m.in. od

przyjętej wartości temperatury wewnątrz komory temperaturowej. Doktorantka deklaruje, że

wartośó ta była stała jednak w pracy nie podano ile dokładnie wynosiła i czy była taka sama

w sezonie przej ściowym i chłodniczym? Wyznaczony ,,bilans energetyczny fasady", tabela



10.2 i 10.3 jest bowiem zaieżny m.in. od różnicy temperatury pomiędzy wnętrzem komory

a pońetrzem ze\łnętrznym. Co oznaczają wielkości rlE+ oraz ąE- pokazane na rys. 10.7

i 10.10? Na stronie 113 zdefiniowano jedynie rlłot. Ponadto określanie ,,potencjału"

w wartościach ujemnych jest moim zdaniem dyskusyjne.

Na stronie l21 Autorka pisze, ,,Z uwagi na małą wańość współczynnika

przepuszczalności promieniowania przesłony, nie jest możliwe wykorzystanie zysków ciepła

od nasłonecznienia w celu zbilansowania strat ciepła". Moim zdaniem dodatnia wartośó

,,potencjafu redukcji zysków" jest efektem niskiej wartości nasłonecznienia w analizowanym

szóstym dniu okresu pomiarowego. Dzienny bilans wychodzi ujemny, gdyż straty

przewyższają zyski ciepła. Tym samym otrzymano dodatnią wartość ,,potencjału redukcji

zyskód'. Proszę o ustosuŃowanie się do powyższej uwagi.

W jaki sposób wznaczana jest temperatura w węźle /n'*/ (rys. 1 1.3), str. I32- Czy

każdorazowo po zakończeniu obliczeń nie powinien następować powrót do początku pętli

,,przejdż do kolejnego kroku obliczeń" po czym ponownie powinrra byó wyznaczana

temperatura w węźle?

W jaki sposób wznaczor.o ,,współczynnik przejmowania ciepła na drodze konwekcj i

naturalnej dla powierzchni pionowej", str. 134 i |40? Czy współczynrrik plzejmowania ciepła

przyjęty jako ,,dane wejściowe do modelu" był niezmienrry w czasie?

Jaką przyjęto dfugośó kroku czasowego obliczeń? Pytanie dotyczy wyników pokazanych

na rysunkach II.4-11.9. Co oznacza ,,zgodność pragmatyczna modelu", str. I44?

Proszę o doprecyzowanie sformułowania ,,W pracy wykazano zróżnicowanie stopnia

transparentności względem materiału faz owo-zmiennego", umieszczonego na stronie 143.

6. Uwagi o charakterze edytorskim i ogólnym

W dominującej części pracy Autorka użlłva kropki jako separatora dziesiętnego, choó nie

jest w tym konsekwentna. Przecinki pojawiają się bowiem przy opisie osi wyklesów oru

w pojedynczych przypadkach w tabelach. W Polsce przyjęto, że separatorem dziesiętnym jest

przecinek.

Część zaproponowanych w pracy oznaczęń nie jest stosowana konsekwentnie. Na

ptzykład symbol ,,l' zgodnie z opisem na stronie i5 dotyczy natężenia promieniowania
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słonecznego natomiast w rzeczyrłistości jest natężeniem promieniowania, zaś

doprecyzowanie zakresu realizowane jest indeksem dolnym ,,sol".

Autorka przyjęła i uĄwa w pracy skót PCM pochodzący od nazwy angielskiej.

W publikacjach polskojęzycznych bardziej popularnym jest skrót MFZ pochodzący od nazwy

polskiej - materiał fazowo-zmienny. Tym bardziej, że Autorka w całej rozprawie użTwa

pełnej nazwy polskiej. W wielu miejscach pracy pojawia się takZe sformułowanie ,,materiał

PCM' co jest nie do końca poprawne, gdyżw skrócie PCM występuje słowo materiał.

Do opisu stanu fizycznego konsekwentnie używane jest określenie ,,cieĘ". Moim

zdaniem w odniesieniu do parafin i innych MFZ bardziq trafne jest słowo ,,płynny". Stan

pĘrny, faza pĘnna zamiast stan ciekĘ, faza ciekła.

Materiały fazowo-zmienne w stanie stałym, jak i aerożele nie są strŃturami

transparentnymi czyli ptzeziemymilprzeźroczysĘmi (str,21). Są natomiast przepuszczaine dla

promieniowania słonecznego co można określió mianem translucentny, lub ewentualnie

póĘrzeźroczysty. Brak konsekwencj i w nazewnictwie pojawia się m.in. na stronach 35 i 41,

Sformułowanie ,,przeplszcza|ność dla promieniowarria słonecznego", np. str. 44, jest

typowym błędem językowym. Słowo ,,dla" jest w tym przypadku zbędne.

Jaką wielkość w równaniu 6.3 (str. 71) okeśla parametr n? Czy jest on istotny jeżeli

występuj e po obu stronach równania?

Sformułowanię ,,budowa modelu matem atycznego" jest moim zdaniem niezbyt

szczęśliwe. W przysĄch publikacjach proponuję słowo ,,budowa" zastąpió słowem

,,opracowanie".

Założenie w modelu przemiany izotermicznej jest w odniesieniu do parafin dośó sporym

uproszczeniem (str. 124),

Metoda opisana w 11.4.2 jest metodą weryfikacji, natomiast w 11.4.3 metodą walidacji.

Na stronie 133 pojawia się błędne sformułowanie ,,wyniki walidacji".

Str. 10, jest ,,koczy", powinno byó,,kończy";

Str.21, jest ,,budowanym, powinno byó ,,budowlanym"

Str. 22, brak rozwinięć skrótów: SPD, STBIPV i STBIPV/T;

Str. 23, jest ,,transmisji światła", powinno być ,,transmisji promieniowania słonecznego";
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Str. 31, jest ,,w cieple utajonym", powinno być ,,w formie ciepła utajonego";

Str. 32, jest ,Bciekły", powinno być ,,ciekły";

Str. 38, jest ,,opromieniowaniu", powimo być ,,napromieniowaniu";

Str. 40, brak oznaczenia symbolu * użltego przy niektórych liczbach podanych

w tabelach;

Str. 42, jest ,,slłrtezy", powinno byó ,,stwierdzenia";

Str. 45, sformułowanie ,,materiał zewnętrzny przesłony" sugeruje, że istnieje taliże

materiał wewnętrzny;

Str. 45, niezrozumiałe jest stwierdzenie ,,analizy energetycznej przesłony z materiałem

fazowo-zmiennym na dynamikę cieplną fasady".

Str. 47, jeSt ,,otoczenie", powirrrro być ,,otoczeniem";

Str. 49, jest ,,życia", powinno być ,,istnienia";

Str. 52, jest ,,ładownia", powinno byó ,,ładowania";

Str. 52, jest ,,niekorozyjność", powinno być ,,brak właściwości korozyjnych";

Str. 57, jest ,,na drodze absorpcji", powinno byó ,,na skutek / w wyniku absorpcji";

Str. 73, jest ,,termofuzicznych", powinno być ,,termofrzycznych";

Str. 1 19, jest ,,2-krotone", powinno być ,,2-krotne";

Str. 132, zł, brak indeksu dolnego w opisie rysunku;

Str. 13 5, jest ,,przepuszczone", powinno byó ,,przepuszczonego";

Str. 143, jest ,,przeprowadzonej rozprawy", powinno byó ,,przedstawionej rozprawy";

Str. 143, jest ,,w oparciu", powirrno byó ,,na podstawie";

Str. 147, ,,.. . pokazała korzystne integracj i połączenia materiału . . . "
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7. Wniosek końcowy

Uwagi jakie zawarłem w swojej opinii w dużpn stopniu mają charakter dyskusyjny i nie

podwżają w istotny sposób wartości naŃowej pracy, jak również nie obnizają bardzo

pozltywnej oceny samej Doktorantki. Stwierdzam, że Autorka opracowania podejmując

istotny problem badawczy rozwiązńa go samodzielnie, poprawnymi metodami naukow}ryni

ptzez co wykazała się umiejętnością w}maganą od osób ubiegaj ących się o stopień doktora.

Otrzymarre wyniki wnoszą nowe elementy do wiedzy nt. efektywności energetycznej

komponentów tlansparentnych modyfikowanych MFZ w budownictwie jak i metod jej

v"yznaczania, które obok aspektu poznawczego posiadają również istotną wartośó utylitamą.

Stwierdzam, że tozprawa doktorska Pani mgr inż. Anny Komerskiej pt.:" Wpływ

przesłon słonecznych z materiałem fazowo-zmiennym na właściwości cieplne fasad

szklanych" spełnia wymagania art. 13 Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tltule w zakresie sztuki wraz

z późniejszymi zmianami, dlatego wnioskuję do Rady Wydziału Instalacji Budowlanych,

Hydrotechrriki i InĄnierii Środowiska, Politechniki Warszawskiej o jej przyjęcie

i dopuszczenie Kandydatki do publicznej obrony.

Ponadto uwa,żam. że z uwagi na,.

- szeroki zakres przeprowadzonych badań i kompleksowe rozwipanie problemu,

- opracowanie modelu matematycznego procesów cieplnych w układach transparentnych

i częściowo transparęntnych z uwzględnieniem przemiany fazowej,

- zaproponowanie autorskiego sposobu określania parametrów optycznych ńożonych

układów §pu poliwęglan - materiał fazowo-zmienny,

zasfuguje ona na wyróżnienie.

Dr hab. inż. Dariusz Heim, prof. PŁ

l2

r-...#:?:".--..*...,....


