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Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja
o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki

1 Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, o którym mowa
w art. 16 ust. 2 ustawy

1.1 Tytuł osiągnięcia naukowego/cyklu publikacji

Eksperymentalne badanie fizycznych właściwości nanocieczy opartych o glikol etylenowy

1.2 Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego:

Ozn. Dane bibliograficzne i wkład indywidualny habilitanta IF1 l. cyt.2

H1 G. Żyła, A. Witek, M. Gizowska, Rheological profile of boron nitride – ethylene
glycol nanofluids Journal of Applied Physics, 117, 014302 (2015)

2,101 9

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu doświadczeń, przepro-
wadzeniu pomiarów właściwości reologicznych i interpretacji wyników tych ekspery-
mentów, przygotowaniu wstępnej wersji całości manuskryptu i kontakt z wydawcą
(jestem autorem korespondencyjnym). Mój udział procentowy szacuję na 80%.

H2 G. Żyła, Thermophysical properties of ethylene glycol based yttrium aluminum
garnet (Y3Al5O12–EG) nanofluids, International Journal of Heat and Mass
Transfer, 92, 751–756 (2016)

3,458 17

Mój udział procentowy wynosi 100%.
H3 G. Żyła, J. Fal, Experimental studies on viscosity, thermal and electrical conducti-

vity of aluminum nitride – ethylene glycol (AlN–EG) nanofluids, Thermochimica
Acta, 637, 11–16 (2016)

2,236 19

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu doświadczeń z zakre-
su przewodnictwa cieplnego i właściwości reologicznych, a następnie przygotowaniu
próbek i przeprowadzeniu pomiarów, interpretacji wyników tych eksperymentów,
przygotowaniu wstępnej wersji sekcji 1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, oraz 2.3 i 4 (w częściach do-
tyczących przewodnictwa cieplnego i właściwości reologicznych) i kontakt z wydawcą
(jestem autorem korespondencyjnym). Mój udział procentowy szacuję na 70%.

H4 G. Żyła, J. Fal, J. Traciak, M. Gizowska, K. Perkowski, Huge thermal conductivity
enhancement in boron nitride – ethylene glycol nanofluids, Materials Chemistry
and Physics, 180, 250–255 (2016)

2,084 8

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu doświadczeń z zakre-
su przewodnictwa cieplnego nanocieczy, a następnie przygotowaniu próbek i prze-
prowadzeniu pomiarów, interpretacji wyników tych eksperymentów, przygotowaniu
wstępnej wersji sekcji 1, 2.2, 3, 4, 5 i kontakt z wydawcą (jestem autorem korespon-
dencyjnym). Mój udział procentowy szacuję na 70%.

1W całym niniejszym wykazie współczynnik impact factor przedstawiony został na podstawie bazy Web Of Science, Clarivate
Analytics za rok, w którym ukazała się dana praca. W przypadku prac opublikowanych w 2018 roku podano aktualny dla danego
czasopisma współczynnik IF w momencie przygotowania niniejszego spisu (za rok 2017).
2Liczba cytowań przedstawiona została na podstawie bazy Web Of Science, Clarivate Analytics na dzień 27.12.2018, podana

liczba nie uwzględnia autocytowań.
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Ozn. Dane bibliograficzne i wkład indywidualny habilitanta IF l. cyt.
H5 G. Żyła, J. Fal, Viscosity, thermal and electrical conductivity of silicon dioxide –

ethylene glycol transparent nanofluids: an experimental studies, Thermochimica
Acta, 650, 106–113 (2017)

2,189 15

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu doświadczeń z zakre-
su przewodnictwa cieplnego i właściwości reologicznych, a następnie przygotowaniu
próbek i przeprowadzeniu pomiarów, interpretacji wyników tych eksperymentów,
przygotowaniu wstępnej wersji sekcji 1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.4 oraz 2.3 i 4 (w czę-
ściach dotyczących przewodnictwa cieplnego i właściwości reologicznych) i kontakt
z wydawcą (jestem autorem korespondencyjnym). Mój udział procentowy szacuję
na 70%.

H6 G. Żyła, J. Fal, P. Estellé, The influence of ash content on thermophysical pro-
perties of ethylene glycol based graphite/diamonds mixture nanofluids, Diamond &
Related Materials, 74, 81–89 (2017)

2,232 9

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu doświadczeń z zakre-
su przewodnictwa cieplnego i właściwości reologicznych, a następnie przygotowaniu
próbek i przeprowadzeniu pomiarów, interpretacji wyników tych eksperymentów,
przygotowaniu wstępnej wersji sekcji 1, 2.2, 3.1, 3.2, oraz 2.3 i 4 (w częściach doty-
czących przewodnictwa cieplnego i właściwości reologicznych) i kontakt z wydawcą
(jestem autorem korespondencyjnym). Mój udział procentowy szacuję na 70%.

H7 G. Żyła, J. Fal, P. Estellé, Thermophysical and dielectric profiles of ethylene glycol
based titanium nitride (TiN–EG) nanofluids with various size of particles, Interna-
tional Journal of Heat and Mass Transfer, 113, 1189–1199 (2017)

3,891 8

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu doświadczeń z zakresu
przewodnictwa cieplnego, właściwości reologicznych i napięcia powierzchniowego a
następnie przygotowaniu próbek i przeprowadzeniu pomiarów, interpretacji wyników
tych eksperymentów, przygotowaniu wstępnej wersji sekcji 1, 2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3,
3.1, 3.2, 3.3, oraz 4 (w częściach dotyczących przewodnictwa cieplnego i właściwości
reologicznych), dodatkowo uczestniczyłem w badaniu właściwości wykorzystanych
nanocząstek, których wyniki przedstawiono w sekcji 2.1 i kontakt z wydawcą (jestem
autorem korespondencyjnym). Mój udział procentowy szacuję na 50%.

H8 G. Żyła, Viscosity and thermal conductivity of MgO–EG nanofluids: experimental
results and theoretical models predictions, Journal of Thermal Analysis and
Calorimetry, 129, 171–180 (2017)

2,209 9

Mój udział procentowy wynosi 100%.
H9 G. Żyła, J.P. Vallejo, J. Fal, L. Lugo, Nanodiamonds – Ethylene Glycol nanoflu-

ids: Experimental investigation of fundamental physical properties, International
Journal of Heat and Mass Transfer, 121, 1201–1213 (2018)

3,891 3

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu doświadczeń z zakre-
su właściwości reologicznych, przewodnictwa cieplnego, gęstości, ciepła właściwego
a następnie przygotowaniu próbek i przeprowadzeniu pomiarów, interpretacji wy-
ników tych eksperymentów, przygotowaniu wstępnej wersji sekcji 1, 2.2, 2.3, 2.4,
2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 oraz 4 (w częściach dotyczących przewodnictwa cieplne-
go i właściwości reologicznych), dodatkowo uczestniczyłem w badaniu właściwości
wykorzystanych nanocząstek, których wyniki przedstawiono w sekcji 2.1 i kontakt
z wydawcą (jestem autorem korespondencyjnym). Mój udział procentowy szacuję
na 40%.
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Ozn. Dane bibliograficzne i wkład indywidualny habilitanta IF l. cyt.
H10 G. Żyła, J.P. Vallejo, L. Lugo, Isobaric heat capacity and density of ethylene gly-

col based nanofluids containing various nitride nanoparticle types: an experimental
study, Journal of Molecular Liquids, 261, 530–539 (2018)

4,513 2

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu doświadczeń a następnie
przygotowaniu próbek i przeprowadzeniu pomiarów części pomiarów, interpretacji
wyników tych eksperymentów, przygotowaniu wstępnej wersji sekcji 2.1, 2.2, 2.3,
3.1, 3.2, 4, dodatkowo uczestniczyłem w badaniu właściwości wykorzystanych na-
nocząstek, których wyniki przedstawiono w sekcji 2.2 i kontakt z wydawcą (jestem
autorem korespondencyjnym). Mój udział procentowy szacuję na 50%.

H11 G. Żyła, J. Fal, S. Bikić, M. Wanic, Ethylene glycol based silicon nitride nanofluids:
an experimental study on thermophysical, electrical and optical properties, Physica
E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 104, 82–90 (2018)

2,399 2

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu doświadczeń z zakre-
su przewodnictwa cieplnego i właściwości reologicznych, a następnie przygotowaniu
próbek i przeprowadzeniu pomiarów, interpretacji wyników tych eksperymentów,
przygotowaniu wstępnej wersji sekcji 1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, oraz 2.3 i 4 (w częściach do-
tyczących przewodnictwa cieplnego i właściwości reologicznych) i kontakt z wydawcą
(jestem autorem korespondencyjnym). Mój udział procentowy szacuję na 50%.

∑
31,203 101

2 Wykaz innych (nie wchodzących w skład osiągnięcia wymienionego
w pkt. 1) opublikowanych prac naukowych oraz wskaźniki dokonań
naukowych

2.1 Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation
Reports (JRC)

l.p. Dane bibliograficzne i wkład indywidualny habilitanta IF l. cyt.
1 A. Joseph, M. M. Xavier, J. Fal, G. Żyła, S. Sasi, P. Radhakrishnan Nair, A. S. Pad-
manabhan, S. Mathew, Synthesis and Electrochemical Characterization of Electro-
active IoNanofluids with High Dielectric Constant from Hydrated Ferrous Sulphate,
Chemical Communications, 55, 83–86 (2019)

6,290 0

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu oraz współuczestnictwie
w przeprowadzeniu pomiarów właściwości dielektrycznych opisanych w tej publikacji
materiałów. Mój udział procentowy szacuję na 13%

2 J. Fal, O. Mahian, G. Żyła, Nanofluids in the Service of High Voltage Transformers:
Breakdown Properties of Transformer Oils with Nanoparticles, a Review, Energies,
11, 2942 (2018)

2,676 0

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na znalezieniu i opracowaniu części artyku-
łów przedstawionych w tej przeglądowej pracy oraz napisaniu wstępnej wersji dwóch
sekcji i koordynowaniu prac nad tym artykułem. Mój udział procentowy szacuję na
33%.

3 J. P. Vallejo, G. Żyła, L. Lugo, J. Fernández-Seara, Rheological behaviour of functio-
nalized graphene nanoplatelet nanofluids based on water and propylene glycol:water
mixtures, International Communications in Heat and Mass Transfer, 99,
43–53 (2018)

4,463 0

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu pomiarów, rezultaty któ-
rych przedstawiono w tej publikacji, przeprowadzeniu części eksperymentów, nadzo-
rze nad doktorantem Javierem Vallejo, który wykonał część badań podczas swoje-
go pobytu naukowego na Politechnice Rzeszowskiej oraz napisaniu wstępnej wersji
dwóch sekcji tego artykułu. Mój udział procentowy szacuję na 25%.
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