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Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 
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R E C E N Z J A 

osiągnięcia naukowego stanowiącego podstawę 

postępowania habilitacyjnego oraz dorobku naukowego, 

dydaktycznego i organizacyjnego dr inż. Mirosława Seredyńskiego, 

wykonana na zlecenie Prodziekana ds. Dydaktycznych Wydziału Mechaniczne-

go Energetyki i Lotnictwa 

Politechniki Warszawskiej 

(pismo MEiL-950/2019Prodziekana ds. Dydaktycznych Wydziału MEiL 

Dr hab. inż. Macieja Jaworskiego, prof. PW) 

 

 

 

1. Ocena dorobku naukowego habilitanta 

 

Osiągnięciem naukowym dr inż. Mirosława Seredyńskiego jest cykl publikacji nt. 

Wieloskalowe modele obliczeniowe procesów wymiany ciepła i masy w układach o złożonej 

strukturze. Cykl ten obejmuje 14 artykułów naukowych, opublikowanych w okresie od 

2010r. do 2018 r. Sześć z tych prac posiada impact factor od 0,942 do 2,857. Sumaryczny 

impact factor wynosi 11,457. Zgodnie z punktacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż-

szego siedem z tych publikacji jest wysoko punktowanych (od 15 do 40 punktów), trzy są 

niżej punktowane, a pozostałe są niepunktowane. Łączna suma punktów MNiSzW wynosi 

219. W publikacjach wieloautorskich szacowany wkład Habilitanta wynosi od 30% do 90%. 

Wszystkie wkłady, zarówno Habilitanta, jak i pozostałych współautorów, są potwierdzone 

odpowiednimi oświadczeniami dołączonymi do „Zbioru dokumentacji postępowania.” 

Dr inż. Mirosław Seredyński uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera w 2001 r. w 

Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa, broniąc pra-

cę dyplomową pt. Analiza wpływu halonów na statyczne i dynamiczne parametry detonacji. 

Promotorem tej pracy był prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczuk. W roku 2010 Habilitant 

obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. Mikro-makroskopowy model krzepnięcia roztwo-
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ru dwuskładnikowego. Obrona odbyła się w Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mecha-

nicznym Energetyki i Lotnictwa, a promotorem rozprawy był prof. dr hab. inż. Jerzy Bana-

szek. 

Dorobek naukowy dr inż. Mirosława Seredyńskiego po uzyskaniu stopnia doktora 

obejmuje: 11 publikacji z listy JCR, 3 publikacje pokonferencyjne indeksowane w WoS, 3 

publikacje w czasopismach z listy B, 2 rozdziały w monografiach i 26 rozdziałów w mono-

grafiach pokonferencyjnych i recenzowanych materiałach konferencyjnych. 

Specjalnością naukową Habilitanta jest Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energety-

ka (dawniej Energetyka). Indeksy cytowań (indeks Hirscha) dr inż. Mirosława Seredyńskiego 

są następujące: 5 wg Google Scholar, 5 (bez autocytowań) wg Scopus i 4 wg Web of Science. 

Wieloskalowość w zagadnieniach wymiany ciepła i przepływu masy oznacza, że wy-

miar charakterystyczny badanego obiektu jest wielokrotnie większy od wymiaru charaktery-

stycznego jego mikrostruktury. W wyniku dynamicznych procesów związanych z zachodzą-

cymi przemianami fazowymi powstają geometrycznie złożone makro i mikrostruktury. Ma to 

miejsce np. podczas krystalizacji i krzepnięcia, w czasie zachodzenia reakcji chemicznych, w 

procesach biologicznych lub jako efekt procesu wytwarzania (np. materiałów o specyficznych 

właściwościach). Efektem wielkoskalowości są sprzężenia zachodzące między zjawiskami 

przebiegającymi na różnych poziomach (w różnych skalach). Jako najbardziej charaktery-

styczne sprzężenie można tutaj wskazać wzajemną zależność parametrów zjawisk prowadzą-

cych do powstawania mikrostruktury, a mających istotny wpływ na ostateczną makrostruktu-

rę. Przepływ ciepła modeluje się wtedy na poziomie makro, a przepływ masy na poziomie 

mikro. 

Modelowanie numeryczne zagadnień wielkoskalowych jest trudne, a dodatkowo moż-

na je realizować jedynie wtedy, gdy dysponuje się odpowiednio wydajnych sprzętem kompu-

terowym. Zastosowanie modeli wielkoskalowych prowadzi do konieczności wykonywania 

bardzo czasochłonnych obliczeń. Stosowane metody upraszczające pozwalają wprawdzie 

obniżyć koszty obliczeń komputerowych, ale prowadzą do utraty dokładności przeprowadza-

nych symulacji. Dodatkową trudnością w modelowaniu numerycznym może być złożoność 

geometryczna analizowanych obiektów fizycznych. 

Wieloletnie badania Habilitanta były i są ukierunkowane właśnie na tworzenie no-

wych i doskonalenie już istniejących modeli matematycznych i numerycznych wieloskalo-

wych procesów transportu ciepła i masy, ale także innych wielkości polowych, takich jak pęd 

i domieszki rozpuszczone w krystalizujących stopach metalicznych. W zagadnieniach krysta-

lizacji uwzględnia On tworzenie się dwóch rodzajów mikrostruktury, a mianowicie dendry-
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tów kolumnowych i ziaren równoosiowych. Habilitant zajmował się również poszukiwaniem 

metod wyznaczania zasięgu występowania tych dwóch mikrostruktur.  

Najważniejsze wyniki badań Habilitanta, od obrony pracy doktorskiej, nad doskonale-

niem modeli makroskopowych i związków konstytutywnych, opisujących procesy w skalach 

mikro i mezoskopowej oraz ich wzajemnych powiązań dotyczą: 

 identyfikacji obszarów o odmiennych strukturach krystalicznych, w tym modelowania 

makrosegregacji, 

 modelowania makroskopowego krystalizacji jednokierunkowej (metoda/piec 

Bridgmanna), czyli hodowli monokryształów, 

 stabilizacji temperatury w modelowaniu makroskopowym, 

 modelowania wzrostu mikrostruktury, czyli kinetyki wzrostu kryształu oraz ewolucji 

kształtu pojedynczego dendrytu, 

 zastosowania efektywnej przewodności cieplnej dla materiałów o złożonej strukturze ze 

zmianą faz, 

 zastosowania efektywnej przewodności cieplnej dla materiałów kompozytowych. 

Podczas wieloletniej pracy badawczej Habilitant brał udział w wielu projektach nau-

kowych. Zajmował się On między innymi: 

 stabilizacją temperatury diod laserowych, 

 modelowaniem wymiany ciepła w wymiennikach ciepła, 

 modelowaniem obciążeń cieplnych elementów konstrukcyjnych małych samolotów, 

 modelowaniem transportu masy i energii w zawilgoconych materiałach budowlanych. 

 

Do najważniejszych osiągnięć dr inż. Mirosława Seredyńskiego, na podstawie przed-

stawionego mi do oceny cyklu publikacji, zaliczam: 

 Opracowanie modelu 3D krystalizacji stopu z identyfikacją obszarów różnych struktur 

krystalicznych, oparty na technice śledzenia wierzchołków dendrytów kolumnowych. 

 Opracowanie modelu 3D krystalizacji stopu z identyfikacją obszarów różnych struktur 

krystalicznych, oparty na technice śledzenia wierzchołków dendrytów kolumnowych na 

dowolnej niestrukturalnej siatce objętości kontrolnych. 

 Zaproponowanie modelu krzepnięcia stopu w piecu Bridgmanna z wykorzystaniem śro-

dowiska symulacyjnego ANSYS Fluent. 
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 Analizę procesu transportu ciepła od ogrzewanej ścianki do materiału zmiennofazowego 

w oparciu o chwilowe wartości temperatury i udziału fazy ciekłej oraz przebiegi zmien-

ności temperatury w wybranych punktach obszaru. 

 Opracowanie modelu wzrostu pojedynczego ziarna oraz grupy ziaren w warunkach dyfu-

zyjnej wymiany ciepła z wykorzystaniem metody zanurzonego brzegu. 

 Opracowanie procedur pozwalających na wyznaczanie w sposób ciągły chwilowych 

efektywnych przewodności cieplnych kompozytu. 

 Numeryczne wyznaczenie efektywnej przewodności cieplnej kompozytu. 

 

Stwierdzam, że cykl publikacji dr inż. Mirosława Seredyńskiego, przedstawiony 

jako osiągnięcie naukowe nt. „Wieloskalowe modele obliczeniowe procesów wymiany 

ciepła i masy w układach o złożonej strukturze” jest Jego oryginalnym osiągnięciem na-

ukowym. Cykl ten poświęcony jest badaniom stosowanym. Uważam, że to osiągnięcie 

naukowe spełnia wymagania stawiane habilitantom w postępowaniach habilitacyjnych. 

 

 

2. Ocena dorobku dydaktycznego i działalności organizacyjnej 

 

Dr inż. Mirosław Seredyński po uzyskaniu stopnia doktora prowadził zajęcia dydak-

tyczne na studiach I, II i III stopnia. Zajęciami tymi były wykłady z 4 przedmiotów, ćwicze-

nia audytoryjne z 12 przedmiotów oraz laboratoryjne z 7 przedmiotów. Jest także autorem lub 

współautorem materiałów dydaktycznych dla studentów I, II i III stopnia w sumie z 11 

przedmiotów. 

Habilitant był promotorem 5 prac dyplomowych inżynierskich i 5 prac dyplomowych 

magisterskich. Ponadto, prowadził 29 projektów obliczeniowych i prac przejściowych na stu-

diach I i II stopnia. 

Dr inż. Mirosław Seredyński jest promotorem pomocniczym rozprawy doktorskiej 

mgr inż. Michała Kubisia pt. „Study on modification of effective thermal properties of epoxy-

based composites”, realizowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Poli-

techniki Warszawskiej w dyscyplinie naukowej Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energe-

tyka. Otwarcie tego przewodu doktorskiego nastąpiło w 2018 r., a obrona jest planowana w 

2019 r. 
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W ramach działalności organizacyjnej dr iż. Mirosław Seredyński od 2010 r., tj. od 

uzyskania stopnia naukowego doktora, do chwili obecnej, rozlicza obciążenia dydaktyczne w 

Zakładzie Termodynamiki Instytutu Techniki Cieplnej PW. 

Habilitant od roku 2011 do chwili obecnej jest członkiem zespołu edytorskiego czaso-

pisma Journal of Power Technologies, wydawanego w Instytucie Techniki Cieplnej PW. Od 

uzyskania stopnia doktora opracował 22 recenzje publikacji, w tym 20 do czasopism z listy 

JCR. 

Jest członkiem stowarzyszonym Sekcji Termodynamiki Komitetu Termodynamiki i 

Spalania PAN w kadencji 2011-2014 oraz 2015-208. 

Dr inż. Mirosław Seredyński odbył dwa staże zagraniczne: czteromiesięczny staż w 

Trinity College Dublin, Department of Mechanical and Manufacturing Engineering, Dublin, 

Ireland, od 1.4.2015 do 31.7.2015 oraz dwumiesięczny staż w Dublin Institute of Technology, 

College of Engineering and the Built Environment, Dublin, Ireland, od 1.8.2015 do 

30.9.2015. 

Habilitant współorganizował jedną konferencję naukową oraz brał udział w 15 konfe-

rencjach, w tym 11 międzynarodowych. 

 

Stwierdzam, że dorobek dydaktyczny Kandydata jest bardzo znaczący, Jego za-

angażowanie w działalność organizacyjną jest bardzo duże. 

 

 

3. Ocena końcowa 

 

Biorąc pod uwagę przedstawiony mi do recenzji cykl publikacji stanowiący osią-

gnięcie naukowe nt. Wieloskalowe modele obliczeniowe procesów wymiany ciepła i masy w 

układach o złożonej strukturze, a także po analizie dorobku naukowego i dydaktycznego 

oraz działalności organizacyjnej stwierdzam, iż dr inż. Mirosław Seredyński przygoto-

wał i opublikował monotematyczny cykl publikacji, stanowiący Jego oryginalny wkład 

w rozwój wiedzy o modelowaniu wieloskalowym, posiada udokumentowany i znaczący 

dorobek publikacyjny oraz jest bardzo zaangażowany w działalność dydaktyczną i or-

ganizacyjną na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszaw-

skiej. Spełnia zatem wszystkie wymagania stawiane przez obowiązującą Ustawę o Tytule 

i Stopniach Naukowych i może być dopuszczony do dalszych czynności w postępowaniu 

habilitacyjnym. 


