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Przedmowa

Niniejsza monografia powstała dzięki wiedzy i doświadczeniu zdobytemu w trakcie
studiów i pracy w Katedrze Techniki Cieplnej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatronik Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W tym miejscu
pragnę złożyć podziękowanie wszystkim Profesorom i Nauczycielom akademickim, którzy
brali udział w procesie mojego kształcenia oraz przyczynili się do mojego rozwoju naukowego i osobistego.
W szczególności pragnę podziękować prof. dr. hab. inż. Władysławowi Nowakowi,
promotorowi mojej pracy doktorskiej i Osobie, która w największym stopniu przyczyniła się
do moich osiągnieć naukowych.
Dziękuję również prof. dr. hab. inż. Aleksandrowi A. Stachelowi, który również miał
duży wpływ na mój rozwój naukowy oraz stworzył w Katedrze Techniki Cieplnej odpowiednie warunki do realizacji badań naukowych, które przyczyniły się do powstania niniejszej
monografii.
Dr. hab. inż. Aleksandrze Borsukiewicz dziękuję za wieloletnią i owocną współpracę
w badaniach nad układami ORC oraz za chęć dzielenia się swoim doświadczeniem związanym z tą tematyką.
Składam

również

serdeczne

podziękowanie

Recenzentom

wydawniczym,

tj.

prof. dr. hab. inż. Janowi Łachowi oraz prof. dr. hab. inż. Dariuszowi Butrymowiczowi za
podjęcie się trudu zrecenzowania niniejszej monografii oraz za bardzo cenne i merytoryczne
uwagi, które przyczyniły się do zwiększenia jej walorów naukowych.
Na koniec składam ogromne podziękowania mojej najbliższej rodzinie, czyli Żonie
i dwóm Córkom. To im w szczególności dedykuję tę pracę dziękując jednocześnie za wyrozumiałość i cierpliwość, którymi zostałem przez nie obdarowany w trakcie pisania tej
monografii.

Sławomir Wiśniewski
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