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1. Podstawa opracowania

Podstawą sporządzenia niniejszej opinii jest umowa o dzieło nr 1 130/2019 do wniosku nr

MEiL -93412019 z dnia 18.a7.2019 zawartą z Politechniką Warszawską na podstawie decyzji

nr BCK-VI-L-8|991ż019 Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o powołaniu w dniu
07.06.2019 komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
dr inż. Piotra Krawcryka, wszczętego w dniu 29.09,2019 w dziedzinie nauk technicznych
w dyscyplinie energetyka.

2. Wykształcenie i naukowe przygotowanie Hatlilitanta oraz osadzenie w temaĘce

Habilitant w 2004 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym
Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej na kierunliu budowy i eksploatacji maszyn.

W pażdziemiku 2008 roku rozpocz$ pracę jako asystent w Instl.tucie Techniki Cieplnej na

Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, W 2009 roku na

macierzystym wydziale broni pracę doktorską zat7tułowaną ,,Badania procesów cieplno-
przepływowych w suszarni słonecznej osadów ściekowych", której promotorem był prof. dr

hab. inz. Krzysztof Badyda. W dniu ż6 maja 2009 roku uzyskuje stopień doktora nauk

technicznych w dziedzinie budowy i eksploatacji maszyn. Od 2009 roku do dziś jest

zatrudniony na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego w Insty,tucie Techniki Cieplnej,
Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Rozpoczynając pracę w Politęchnicę'Warszawskiej w grupie kierowanej przez prof. dr

hab. Krzysźofa Badydę, Habilitant zetkn$ się z tematyką będącą w głównym nurcie
współczesnej energetyki. Tematykę badawczą, którą zajmował się Habilitant możnaprzypisać
do następuj ących obszarów badawczych:

o Nowe technologie magazynowania energii,



o Badania procesu słonecznego suszenia osadów ściekowych,
o Energetyczne wykorzystanie odpadów,
. Energetycznewykorzystanie biomasy,
o Numeryczne modelowanie procesów cieplno-przepływowych w instalacjach

energetycznych.
o Dezintegracjaosadów ściekowych,
o opracowanie technologii sNcR szczególnie dla kotłów rusztowych.

Do tego ostatniego obszaru badawczego odnosi się jego osiągnięcie naukowe, które

wŁączył do dokumentacji w postaci zestawu obejmującego 1 opracowanie monograficzne,
zatytułowane: .,Metoda projektowania instalacji odazotowania spalin w teclmologii SNCR dla
węglowych kotłów rusztowych", wydanego w- 2019 rcku przez Oficynę Wydawniczą
Politechniki Warszawskiej w cyklu Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej seria
Mechanika, zeszyt270 oraz 3 artykuły w czasopismach z listy A i 2 artykuły w czasopismach

z listy B.

§ 3. Kryteria oceny osiągnięć naukowych i badawczych

4) W obszarze nauk technicznych

a) Autorstwo publikacji

Dorobek publikacyjny Habilitanta ilościowo należy uznac za przeciętny.
Liczbę tych pozycji ujęto w nawiasy, jako część całkowitego dorobku wskazanego w poniZszej

statystyce w tym publikacje i pozycje konferencyjne kwalifikujące się do rankingu
międzynarodowego.
Ta statystyka to:

o arlykuły w czasopismach z Bazy .ICR - 11 (w tym 1 przed doktoratem)
o artykuły w czasopismach z listy B MNiSW - 23 (w tym 3 przed doktoratem)
. monografie polskoj ęzycznę - l (habilitacyjna)
. rozdziały w dziełach zebran5,ch anglojęzycznych:

- rczdzińy w monografiach - 1

- rczdztńy w podręcznikach - brak
o rozdzińy w monograf]ach polskich * 2
o rozdzlńy w monografiach w j. angielskim -1

. publikacje indeksowane w bazie WoS - 8
o artykuły w czasopismach polskojęzycznych - 8

o referaty konferencji zagranicznych - 28
o referaty konferencji międzynarodowych w kraju - 36
. publikacje w innychźródłach(bezprzypisania) -27 (w tym l5 przed doktoratem)
o patenty -ż (* tym 1wdrożony)
o wzory przemysłowe - 1

. zgłoszenia patentowe - 11

c zręaltzowane oryginalne osiągnięcia projektowe, konstrukcyjne i technologiczne - 5

o referaty wygłaszane - 3 (w tym2 za granicą).
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Zatęm łączny dorobek publikacyjny to 73 pozycje w ocenianym okresie, co stanowi nieco
ponad przeciętny dorobek w odniesieniu do porównywalnych karier na tym etapie.

§ 4. Kryteria oceny osiągnięć naukowych i badawczych
1) Autorstwo publikacji innych

Podane w statystyce § 3 1) a).

2) Autorstwo opracowań nie stanowiących publikacji naukowych
Udokumentowano 4 współautorskie oplaco\ł,ani a ekspertyzowe o

charakterze technol o gi c zno -w dr o żeni owym wykonane na zl e ceni e j edno stek

gospodarczychQlodane w pkt. 12)).

3) Sumaryczny Impuct Factor według JCR = 18,64

4)Liczba publikacji według Bazy JCR:11
5) Cytowania, indeks Hirscha ibaza MNiSW:

. z baz! ll/oS - 57, indeks Hirscha 4

. zbazy SCOPUS - 84, indeks Hirscha 5

. zbazy Google Scholar -250, indeks Hircha 8

o punktacja MNiSW - 626

6) Kierowanie i wykonawstwo ważnych projektów badawcrych

Habilitant kierował realtzacją 2 projektów badawczych wykonywanych przęz PW, był
kierownikiem 4 projektów-w których PW pełniła rolę podwykonawcy, otazw 9 projektach

był wykonawcą.

7) Nagrody za działa|ność naukową i badawczą

Habilitant za swą działalność naukową otrzymał 1 nagrodę indywidualną 1I stopnia Rektora
PW - 2010,2 nagrody zespołowe II stopnia Rektora PW- 2018, był laureatem 3 konkursów na
stypendia dla młodych pracownikow nauki i doktorantów, Otrzymń Wrożnienie z rczprawę
doktorską oruz zalął 3 mieisce w ogólnopolskim konkursie o nagrodę Elektrociepłowni
warszawskich.

8) Wygłaszane refera§ konferencyjne lub prezentacje plakatowe

Kandydat uczestniczył w 28 międzynarodowych konferencjach naukowych z których 9

odbyło się poza granicami Polski. Oprocz tego wygłaszał referaty na36 konferencjach
krajowych.

§ 5. Kryteria oceny dorobku dydak§cznego i popularyzatorskiego oraz współpracy
międzynarodowej

1) Uczestnictwo w międrynarodowych programach dydaktycznych

]vie udokumentowano
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2)Udziałw konferencjach i ich organuacja

Habilitant brń udział w przygotowaniach organizowanej przez ITC MEiL konferencji

Problemy badaul cze Energetyki Cieplnei .

3) Otrzymane nagrody i wyróżnienia (poza przedstawionymi w § 4.7.)

I{ie udalumentowano

4) Udział w konsorcjach i sieciach badawczych -

]1,I i e udo ku me nt ov, a.n o

5) Kierowanie projektami międryuczelnianymi i z gospodarką innych niż wymienione w
pkt 12

I{ie udokumentowano

6) Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism

jvie udokumentov,clno

7) Członkostwo organizacji i towarzystw naukowych

]v i e ud o kunl e nt olł a n o

8) Osiągnięcia dydakĘczne i w popularyzacji nauki

o Promotor 40 prac inżynierskich i 18 magisterskich w latach 201a-2019
. Prowadzęnię 3 wykładów dla studentow MEiL PW
. prowadzęnie 1 projektu oraz 5 ćwiczeń na macierzystym wydziale,
o prowadzenie 3 wykładów na studiach podyplomoiłych namacietzystym wydziale.
o prowadzenie 8 wykładów-w ramach kursów, cyklow wykładów, szkoleń dla

studentów uczelni nietechnicznych otaz pracowników elektrowni. eksploatatorów

ciepłowni komunalnych itp.

9) Opieka naukowa nad studentami

]vie udokumentowqno

10) Opieka lub promotorstwo pomocnicze doktorantów

W okresie od 2018 do 2019 sprawował opiekę naukową nad 4 doktorantami

11) Staże zagraniczne

Kandydat odbył 2 stażę naukowe (USA 0.8.2010 - a2.20I1. Grecja a9-12.20I5)

12) Opracowania i eksperĘzy na rzeczjednostek gospodarczych
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W okresie 2004-2018 Habilitant uczestniczyłw real'tzacjt 60 prac naukowo badawczych
i ekspertyz.

13) Udział w zespołach eksperckich i konkursowych

}'ł i e tłdo kunt e nt ow ano

14) Działalność recenzencka projektów badawczych

Iyie udolumentowano

15) Działalność recenzencka czasopism międrynarodowych i krajowych

Kandydat był recenzentem 2 prac w- Journal of Power Technologies oraz po 1 pracy (w sumie
2) w kraj owych czasopi smach specj al i stycznych.

16) Działalność wydawnicza książek i czasopism

]llie udokumentou;arul

17) Inne osiągnięcia, nie wymienione wyżej

o kierownik studitrm podyplomowego Nowoczesna Energetyka odnawialna na
wydziale MEiL PW od 2015 roku

o Autor i współautor 17 zgłoszeń patentowych.

6. Ocena osiągnięcia naukowego (monografii habilitaryjnej + 3 publikacji z lis§ A i 2
publikacji z lisĘ B)

Habilitant jako osiągnięcie naukowe przedłożył zestaw monografii habilitacyjnej oruz

3 publikacji z listy A oraz dwu publikacji z listy B.

Dysertacja. wydana \v serii Prace Naukowe Mechanika z.270 przez Olrcynę
Wydawniczą Politechniki Warszawskiej (142 str. 72 rozdzlałów) w 2019, z zachowanięm
wszelkich standardów edytorskich. jest napisana poplawnym językiem z zacltowaniem
kolejności rozdziŃow ułatwiających percepcję pracy, szczególnie przęz specjalistów (głownie
inzynierów projektantów). Nie ma ona konwencjonalnego układu dysertacji naukow-ej w której

wyróżnia się rozdziń poświęcony sformułowaniu tez i celu pracy zastępując je jasnym opisem
problemu oraz zapręzentowaniem metodyk i ich realizacji dla rozwiązywania podstarł,owych

zadańpo opis przykładów praktycznego ich wykorzystania,
Należy podkreślic, ze Autor trathie wybrał za przedmiot swojej rozprawy, trudną

problematykę ograniczenia emisji grupy tlenków azotu w kotłach rusztowych, dość
powszechnie w Polsce eksploatowanych nadal w ciepłownictwie i energetyce przemysłowej.

Trafność i w-ażność wynika z faktu, ze problematyka ta jest aktualna ze względu na wieloletnie
zaniedbania i zaniechania przez ten sektor energetyki komunalnej, która teraz stanęła przed
koniecznością pilnego zredukowania emisji m.in. wymienionych w tltule rozprawy składników
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zanleczyszczĄących spaliny. Trudność opracowania zadawalającego technicznie
i ekonornicznie rozwiązanta polega na specylicznej konfiguracji komór spalania kotłów
z lusztern wędrownym opalanych miałem węgla kamiennego juk równiez mocno
wyeksploatowanego stanu urządzeń otaz ztożntcowanej konstrukcji powstającej w różnych
okresach rozwoju techniki kotłowej (głownie chodzi tu o szczelne ściany membranowe
zamykające komorę paleniskową),

Po krótkim wprowadzeniu w problematykę i scharakteryzowaniu kotłów rusztowych
przechodzi do opisu, w oparciu o literaturę, mechanizmu powstawania tlenków azotu podczas
spalania paliw stałych. Kolejno przechodzi do krótkiei charakterystyki metod ograniczania
emisji tvch zanieczyszczeń słusznie stawiając na SNCR. jako technikę odpowiednią dla tego

rodzaju kotłów. Duzo uwagi Autor poświęca kluczowemu zagadnieniu w technice SNCR.
jakim jest dyspersja reagentą lozmlaT kropel, stężenie mocznika w roztworze i wymieszanie
go ze spalinami. Wobec specyficznej konstrukcji i rozmiarach komory paleniskowej kotła
rusztowego z rusztem wędrownym orazwzdłużnymrozkładzie procesu spalania części lotnych
i pozostałości koksowej paliwa. ważną rolę odgrywa także wybór miejsca łokalizacji dysz
tryskowych ich liczby i wydatktr reagenta w, kazdej z nich. Nalezy podkreślić. ze w tym
wszystkim istotną rolę odgr.vwa fakt jaka częśc azotl zaw-aftego w paliwie wydziela się podczas
wychodzenia części lotnych a jaka pozostaje w pozostałości koksowej. Niestety na ten wazny
fakt Autor zwracamałą uwagę.

Po wl,specyfikowaniu istotnych czynników wpływających na efektyłvność metody
SNCR Autor przedstaw,ia dość obszerny opis badań modelowych lanc wtryskowych oraz
opracowane na ich podstawie zasady projektowaniaoraz doboru ich podstawowych wymiarów
konstrukcyjnych. Zebrany materiał poddaje weryfikacji na stanowisku badawczym) gdzie
testowane są zaprojektowane lance, przygotowane według wcześniej opracowanych
wl.tycznych. Wartym podkreślenia jest zastosowana przez Autora metodyka wykorzystująca
dwie techniki. Pierwsza polegająca na wyłapywaniu kropel z użyciem cieczy immersyjnej,
druga zaś bardziej zaawansowana, wykorzystująca dyfrakcję laserową. Do tego celu Autor
wykorzystał anallzatot Spraytec firmy Malvern (znany producent analizatorow składu
ziamowego materiałów sypkich). Ta druga technika pozwala w krótkim czasie uzyskać pełny
opis statyst y czny analizowanej populacj i kropel.

Oczywiście zagadnienie dyspersji kropel reagenta jest niezwykle wazne, lęcz
w metodzie SI.{CR równie waznym jest wybór miejsca wtrysku zależnego od tzw. .,okna

temperaturowego". tzn. takiego zakresu zmian temperatur spalin, ktory zapewnia wysoką
efektl"wmość redukcji NO, do Nz w obecności dużego stężenia rodników amonowych NHz.
Dlatego tez słusznie Autor w dalszej części pracy przystępuje do poszukiwania tego

optymalnego przedzińu temperatur poprzez analizę rozkładu temperatury spalin w objętości
komory paleniskowej. Rozwiązanie tego zadania pozyskuje dwoma metodami; - analityczną,
zwaną metodą CKTI (opracowana przęz radzieckich specjalistów'). otaz z wykorzystaniem
narzędzi numerycznych (ANSYS FLUENT). Pierwsza metoda jest zfiala w biurach
konstrukcyjnych kotów energetycznych, lecz jej ograniczeniem jest jednowymiarowośc
rozwiązania (rozkładu temperatur). Metody numeryczne mają ograniczenie jedynie dostępności
do oprogramowania i mocy obliczeniowej komputera, Wńną rolę w tym ptzypadku odgrywa
takżę doświadczenie uzfikownika.
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Analiza. szczególnie numeryczna pokazała złożonośc przestrzenną rozkładu
temperatury w komorze paleniskorł,ej typow,ego kotła rusztowego, co okazało się być istotnym
dla wy,typowania lokalizacji dysz wtryskowycłr na bocznych jej ściankach a nie jak to często
jest stosowane w przednim sklepieniu zapłonowym.

Pracę kończą dwa wazne rozdztały zawterające wyniki pomiaru rozkładu temperatury

w obiekcie tzeczywistym (pracującym kotle WR25) oraz wyniki pomiaru redukcji emisji NO,
w tym samum kotle przy uzyciu mobilnej instalacji wtrysku, pozwalającej na regulację nie tylko
ilości wtryskiwanego reagenla; lecz takze jego składu, krótko mówiąc optymalizację pracy
instalacji dozującej reagent. Wyniki pomiarów potwierdziły założenia oraz poprawność

zaproponowarrej w pracy metody projektowania instalacji odazotowania spalin w technologii
SNCR dla węglowych kotów rusztowych.

Jeśli chodzi o publikacje włączone prze Habilitanta do osiągnięcia naukowego, to

na\eży stwierdzić po ich lekturze, ze są one tematycznie ściśle skorelowane z treścią monografii
habilitacyjnej i stanowią swego rodzaju iej rozszerzenie i uzupełnienie. Np. publikacja
oznaczonant. l z listy A odpowiada rozdziałowi 7.2 w,monografii, natomiast publikacja nr.2

z listy A odpowiadarozdzlałowi 8 w-monografii.

Materiał plzestauliony do ocenv jako osiągnijcie naukowe jest niewątpliw,ie efektem

nabytego doświadczenia Habilitanta w rczwiązywaniu problemów praktycznych" którego

potwierdzeniem jest ldział rł, realizacji imponującej liczby (ponad 60) prac dla przemysłu,

W rozwiązywaniu tak licznych zagadnień Habilitant musiał oprocz wiedzy podstawowej"

zębrac dostateczne dośw-iadczenie badawcze oraz umiejętności w stosowaniu nowoczesnych
narzędzt badawczych jak i numerycznych. Pewnie z tego powodu jest dość oszczędny
w rozwodzeniu się nad aspektami podstawowymi, wybierając do rozwiązania to co jest

najbardziej efektywne w osiągnięciu celu. Moim zdaniem dał temu Wraz szczególnie w
tworzeniumonografii habilitacyjnej, która jestzwarta ajej treść przekonywująca.Taprzewaga
uzasadnionego doboru pragmatycznego zniechęca mnie (autora opinii) do w,yszukiwania

słabyclr stron osiągnięcia, moze tylko poza jednym, odnoszącym się umieszczenta w tl,tule

osiągnięcia naukowego stwierdzenia ,,,.,nowe technologie redukcji,..", skoro zajmuje się

jedną.

7. Wskazanie najistotniejsąvch przyczynków do wiedzy powszechnej

IJwazam, ze oryginalność naukowa osiągnięć Autora jest umiarkowana. Do najwazniejszych
przyczynkow do wiedzy powszechnej można zallczyc:

o opracowanie spójnej onazpozytywnie zweryfikowanej metodyki rozwtązaniaproblemu
ograniczenia emisji NO* w kotłach rusztowych do wymaganego przepisami poziomu.

o przedłożenie zweryfikowanej w praktyce meiody projektowania instalacii sNcR dla
kotłów rusztowych.

o opracowanie i umiejętne wykorzystanie do analizy probiernu zarówno metody badań

1 aboratoryj nych. anal ityc znych oraz numeryczn _vch.

^T-



8. Wskazanie najważniejszych osiągnięć aplikacyjnych

Jako materiał źródłowy dla projektantów kotłów rusztowry-ch. instalacji SNCR dla kotłówiuź
pracujących oraz pracowników kotłowni eksploatujących takie kotły.

9. Podsumowanie opinii

. Dorobek putllikacyjny Habilitanta jest ilościowo ponad przeciętny 73 porycje,
jakościowo (parametrycznie) na przeciętnym poziomie mierzony liczbą
publikacji w Bazie JCR (11) araz niezĘm poziomie według kryterium
sumarycznego Impact Factora (tF : 18o64), a także cytowań według różnych baz
danych, 57l84l250,zIH= 4l5l8, punktacja MNiSW - 626,

o Aktualna tematyka badalltczaważna ekologicznie. szczególnie dla ciepłownictwa jak
również w dyscyplinie energetyka, konsekwentnie rozwljana i od okresu pracy nad
rczprawą doktorską - skupiona na wńnych" zagadnieniach współczesnej energetyki
oraz energetycznego wykorzystania osadów. ściekowych oraz biomasy.

. monografia habilitacyjna ma poprawny układ konwencjonalny, aktualne zaplecze
bibliograf,rczne, podejmuje aktualną tematykę. wl,korzystuje zarówno tradycyjne jak
i nowoczesne techniki badawcze (badania laboratoryjne, obliczenia numeryczne.
metody analityczne - metoda CKTI, pomiary przemysłorł,e), Stanowi pomocniczy
materiał dla projektantów opracowujących konstrukcję układów SNCR dla kotłów
rusźowych.

. aktyw-ność we współpracy z ptzemysłem z nadmiarem spełnia wymogi awansowe,
dokumentuj ąc wiedzę i umiej ętności Kandydata.

. aktywność międzynarodowa równiez spełnia wymagania awansowe; czynny udztń
w kilkunastu naukowych imprezach zagranic zny ch.

. l\.Ia podkreślenie zasługuje aktywna praca kandydata ze studentami, doktorantami oraz
znaczna aktywność w propagowaniu wiedzy.

10. Wniosek końcowv

Wotlec przedstawionych ustaleń, stwierdzam,, że dr inż. Piotr Krawczyka spełnia
w stopniu dostatecznym wymogi ustawowe stawiane kandydatom do stopnia doktora
habilitow,anego, w związku z powyższym wnoszę o nadanie Mu tego stopnia
w dyscyplinie energe§ka.
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