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nanokompozyty zmiennofazowe, materiały zmiennofazowe, płaszczowo-rurowe magazyny energii 

cieplnej, właściwości termofizyczne, topnienie, krzepnięcie 
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Streszczenie rozprawy w języku polskim: W przedłożonej rozprawie doktorskiej 

zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych i numerycznych procesów magazynowania 

energii cieplnej ze zmianą fazy (topnienie, krzepnięcie). Badania eksperymentalne w pierwszej 

kolejności obejmowały określenie wpływu konstrukcji i geometrii magazynu energii cieplnej na 

czasy ładowania oraz rozładowania. Następnie, dla wybranej geometrii, określono efektywność 

magazynowania energii cieplnej z zastosowaniem nanokompozytów zmiennofazowych na bazie 

parafiny i dwóch mieszanin kwasów tłuszczowych. Jako nanocząstki użyto grafit płatkowy, o 

koncentracji masowej: 0.1%, 1% i 5% oraz wielowarstwowe nanorurki węglowe o koncentracji 

masowej 0.1%. W pracy zaprezentowano także wyniki pomiarów: dynamicznego współczynnika 

lepkości i współczynnika przewodzenia badanych nanokompozytów zmiennofazowych oraz 

własną metodę określania udziału frakcji ciekłej dla procesów ładowania oraz rozładowania 

magazynu energii cieplnej.  

Streszczenie rozprawy w języku angielskim: The present work shows the results of experimental 

and numerical research on the processes of thermal energy storage with phase change (melting, 

solidification). The experimental tests encompass the determination of the influence of the geometry of 

the thermal energy storage system on the charging and discharging process. The performance of 

thermal energy storage system, for the selected geometry, with the use of nanocomposites based on 

paraffin and two mixtures of fatty acids was determined. As nanoparticles were used: a flake graphite 

with a mass concentration of 0.1%, 1% and 5% and multiwall carbon nanotubes with a mass 

concentration of 0.1%. The work also presents the results of measurements of  
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the dynamic viscosity and the thermal conductivity of the tested nanocomposites, as well as original 
method of determining of the liquid fraction of charging and discharging process. 

 

Streszczenie rozprawy w języku, w którym została napisana**:  

 

Słowa kluczowe rozprawy doktorskiej w języku, w którym została napisana 

 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
** dotyczy rozpraw doktorskich napisanych w innych językach, niż polski lub angielski


