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Recenzja wniosku
o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

dr inż. Jackowi Piotrowi Barariskiemu
na podstawie cyklu publikacji pod wspÓlnym tytulem:

,,EnergeĄlczne aspekty proces w efektywnego suszenia drewna parq wodnq lub miesZaninq
parowo-gazowqtt

oraz dorobku naukowo.dydaktycznego' dydakĘcznego i organizacyjnego Kandydata
wykonana na podstawie zlecenia prof. dr hab. inż. Adama Barylskiego,

Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdariskiej,z dnia 15.04. 2020 r.

oceny dokonano w oparciu o dokumentację przygotowaną przęzKandydata i przes łaną wraz
pismem z dnia l5.04. 2020 r. przez p. prof. dr hab. inż. Michała Wasilczuka Przewodniczącego Rady
Dyscypliny Inzynierii Materiałowej. opracowanie zawierało 9 załącznikÓw, w ktÓrych przedstawione
zostĄ podstawowe dane o Kandydacie, Jego dorobku naukowym, dydakty aznym i organizacyjnym
wraz z cyklem publikacji.

1. Kariera naukowa dr inż. Jacka Piotra Barariskiego

Dr inż. Jacek Piotr Barariski urodził się w 4 kwietnia |971 roku. w 1996 roku ukoriczył
Politechnikę Gdariską, Wydział Mechaniczny' kierunek Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność
systemy i urządzenia energetyki cieplnej i uzyskał stopieri magistra inĘniera, broniąc pracy
pt. ,,Analiza termodynamiczna układu gazowo.parowego z dwoma turbinami gazov,rymi i jedną
turbiną parową sprzężonych cieplnie poprzez jedno- lub dwuciśnieniowy kocioł oa'y'knicowy'',
ktÓrej promotorem był p. dr inż. Piotr Kubski, a recenzentęm p. doc. dr inż. Wiesław Jasiriski.

Rok pÓzliej w 1997 otrzymał stopieri European Master's Degree in Eco.Integrated Mechanical
Engineering, na Politechnice Gdariskiej na Wydziale Mechaniczny*, po złożzeniu p.u"y dyplomowej
magisterskiej pt. ,,Modernisation of the heat generating plant system in MszczonÓw by-utiiisation the
geothermal energy use the heat pumps'', realizowanej pod kierunkiem p. dr inż. Piotra Kubskiego.

Jest rÓwnież absolwetem ze stopniem licencjata Royal Institute of Technology Stockholm
(KTH)' Department of Materials Science and Engineering, Heat and Furnace ć.oup, gdzie
w 2003 roku obronił pracę licencjacką pt. ,,Physical and numerical modelling of flow pałern and
combustion process in pulverized fuel fired boiler''. Promotorem pracy był: p. prof. Włodzimierz
Błasiak, arecenzentem p. dr inz. Reza Fakhrai.

W dniu 21 sĘcznia2004 roku na Wydzialę Mechanicznym Politechniki Gdariskiej, po obronie
z wyrÓmieniem rozprawy doktorskiej pt. ,,Modelowanie ftzyczne i numery 

",n" 
płomienia

w kotłowych komorach spalania z palnikami wirowymi'' uzyskał stopieri naukowy doktora
w dziedzinie nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatu..|i -u,,yn. P.o-otorem pracy był
p. prof. dr hab. inż. Jan A. Stąsiek, a recęnzentami p. prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz
i p. prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak.

W latach |996 _ 1998 pracował w Katedrze Techniki Cieplnej, Wydziału Mechanicznego,
Politechniki Gdariskiej, następnie przez rok 1998 był doktorantem w Heat and Furnace Group,
Department of Materials Science and Engineering, Royal Institute of Technology, Stockholm (KTH).
od 1999 roku do 2004 roku był zatrudniony, jak-o asystent, pÓźniej do 20lo rJ[u, jako adiunit a od
f016 roku do chwili obecnej jest starszym wykiadowcą w Katedrze energetyki i Aparatury
Przemysłowej (poprzednia naTwa Katedra Techniki Cieplnej), il& Wydziale Mechani.",,y*
Politechniki Gdariskiej.



f . Dorobek naukowy

Podstawą do ubiegania się przęz p. dr inz. Jacka P. Bara skiego o stopieri doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacjamasrynjest cykl publikacji pod

wspÓlnym tytułem ,'Energetyczne aspekty procesÓw efektywnego Suszenia drewna parą wodną lub
mieszaniną parowo.g azową', . Cykl ten obejmuje t] publikacji, ktÓre ukazaĘ się w latach
2Ol2 _f018, w postaci artykułÓw w czasopismach o zasięgu krajowym i światowym. Nalężą do nich:

A1. Klemęnt I., Vilkovsktł T., Barariski J., Konopka A.: The impact of drying and steaming
processes on surface color changes of tension ad normal beech wood. DRYING
TECHNOLOGY (2018) IISSN 0737-3937]; (Impact Factor 2018 f .fI9); MNiSzW : 35 pkt.

A2. Konopka A., Bara ski J., orłowski K., Szymanowski K.: The effect of full.cell impregnation
of pine wood (Pinus sylvestris L.) on changes in electrical resistance and on the accuracy of
moisture content measuremęnt using resistance meters. BIORESOURCES. Vol. 13, ( l )
(2018), s. 1360-1371 USSN 1930-f1261; (Impact Factor 2018 1.321); MNiSzW - 40 pkt.

A3. Barariski J.: Moisture content during and after high and normal temperature drying processes
of wood. DRYING TECHNOLOGY (2018) IISSN 0737-3937]; (Impact Factor 2018 2.f19);
MNiSzW:35 pkt .

A4. Konopka A., Bara ski J., VilkovskeT., Klement I.: Thę influence of the drying process on the
deformation of the bęech and oak wood samples. Annals of WULS, Forestry and Wood
Technology no 99 (f017), s. 168-173 USSN1898-59121; MNiSzW : 10 pkt.

A5. Chuchała D.' orłowski K., Barariski J., ochrymiuk T.: Cutting power estimation of the
bandsawing process of beech wood (Fagus sylvatica L.) dried in three operating modes.
Annals of WULS, Forestry and Wood Technology, no 99 (2017), s. 75 - 80 USSNl898-59121;
MNiSzW: l0 pkt.

A6. Barariski J., Klement I., VilkovskeT., Konopka A.: High temperature drying process of beech
wood (Fagus sylvatica L.) with different zones of sapwood and red false heartwood.
BIORESOURCES, Vol. 12(l) (2017), s. 1861 - 1870 USSNl930-f1261; (Impact Factor 2017
1.321); MNiSzW : 40 pkt.

A7 . Konopka A., Barariski J.: The drying medium temperature impact on the final moisture
content of pine wood at constant drying time. Annals of WULS, Forestry and Wood
TęchnologY, no 95 (2016), s. 91 -96 uSSNl898 - 591f]; MNiSzW: 10 pkt.

A8. Konopka A., Bara ski J.: The low temperature waste heat recovery in drying process of pine
wood using micro-jet heat exchanger. Annals of WULS, Forestry and Wood Technology,
no 95 (2016),s .97-103 USSNl898 -  59121; MNiSzW: l0 pkt .

49. VilkovskŁ T., Klement I., Konopka A., Barariski J.. High temperature drying of beech with
contęnt of tension wood. Chip and Chipless Woodworking Processes,2016, Vol. l0, no 1,
s. 333-339 USSN f453-904X1; MNiSzW :5 pkt.

410. Konopka A., Bara ski J., Wierzbowski M.: The selected effects of high temperature air-steam
mixture wood drying. Annals of WULS, Forestry and Wood TęchnoloBY, 1lo 9f (20|5),
s. 200-206 [ISSNI898-5912]; MNiSzW : l0 pkt.

A1 1. Konopka A., Bara ski J.' Mikielewicz D.: Wykorzystanie ciepła niskotemperaturowego
do procesu Suszenia peletu ze słomy z wykorzystaniem mikrostrugowego wymiennika ciepła.
Instal, nr l0 (2015), s. l5-20 IISSN 1640-8160]; MNiSzW:6 pkt.

Alf. Barariski J., Wierzbowski M.: The influence of drying parameters on wood properties. Chip
and Chipless Woodworking Processes,2014, Vol. 10, no 1, s. 185-190 USSN f453-904X1;
MNiSzW: 5 pkt.

A13. Barariski J., Wierzbowski M., Konopka A.: The change of mechanical properties of selected
wood species after drying process under various conditions. Annals of WULS, Forestry and
Wood Technology, no 86 (2014); s. 73-17 , USSN I 898-591 2l; MNiSzW : 10 pkt.



Al4. Barariski J., ChuchałaD., orłowski K., Muziriski T.: The influence of drying parameters on
wood properties. Annals of WULS, Forestry and Wood Technology, no 86 (20L4), s.7-If

USSN1898-59121; MNiSzW: 10 pkt.

A15. Barariski J., ChuchałaD., Dzurenda L., Muziriski T., orłowski K.: Determination of moisture
content profiles of spruce wood after high temperature process and ak drying. Annals
of WULS, ForesĘ and Wood Technology, no 82 (f0|3), S. 49-56 uSSNl898.5912];
MNiSzW: 10 pkt.

A16. Barariski J., Wierzbowski M.: Influence of steam drying process on wood mechanical
properties. Annals of WULS, Forestry and Wood Technology, no 77, (f012), s. 55-58

USSNl898-59121; MNiSzW : 10 pkt.

AI7 . Barariski J., Więrzbowski M.: The innovative experimental rig for wood steam drying
at atmospheric pressure. Annals of WULS, ForesĘ and Wood Technology, no. 77, (20|2)'
s. 5 l -54 USSN I 898-59121; MNiSzW : l0 pkt.

Przedstawiony powyżej dorobek Habilitanta dotyczy bardzo waznej problemaĘki badari
naukowych i ich prakĘcznego zastosowania, zwi4zanego z obniżaniem wilgotności drewna,
w specjalnych warunkach, charakteryzujących się wysoką temperaturą (powyżej 100"C) i czynnikiem
suszącym, będącym parą wodną lub mieszaniną parowo.gazową) oddziałującą w procesach
przebiegających prry ciśnieniu atmosferyaznym. Podnięsienie temperatury suszenia istotnie skraca
czas uzlskania przez drewno wilgotności rÓwnoważtej, ograniczając zuĘcie energii, a tym Samym
wpływaj ąc na redukcj ę zan ie czy szczen i a środow i ska n aturalne go.

Przyśpieszenie procesu suszenia poprzęz wzrost temperatulY PaT, lub mieszaniny pary i gazu,
jest w duzym stopniu mti4zany z precyzyjną regulacją wymiany ciepła i masy, mających miejsce
w porowatych strukturach drewna. Poziom skomplikowania zachodzących procesÓw wymaga
doskonalenia metod, ktÓre Są wykorzystywane w systemach sterowania, zapewniających
energoos zczędny i prawidłowy przebieg suszenia.

GłÓwną ideą kierującą rozwojem prowadzonych przez p. dra J. Barariskiego badari była
odpowiedźnap5Ąanie; ,,Przyjakich parametrach cieplno.przępływowych oraz klimatyczrrych medium
Suszącego przy ciśnieniu atmosferycznym, procesy suszenia są efektywne pod kątem energeĘcznym
i jakości otrzymanego suchego drewna?''

Habilitant dzięki interdyscyplinarnej wiedry i doświadczeniu, obejmujących projektowanie
aparatury przemysłowej i analizę procesÓw termodynamicznych, był głÓwnym autorem projektu,
unikatowego stanowiska badawczego, składającego się z komory suszarniczej, wyposażonej w układy
pomiarowe, pozwalające na przeprowadzenie złoŻonych eksperymentÓw, modelowania przebiegu
procesÓw cieplno-przepływowych w wysokich temperaturach. Stanowisko wraz z postępem badari
było wielokrotnie przez p. dra J. Barariskiego modernizowane' uzupełniane dodatkowymi układami
pomiarowymi, opaĘmi na obliczeniach numerycznych oraz na nowych algorytmach,
implementujących zjawiska zvtiqzane z intensywnością ruchu ciepła i wilgoci w drewnie.

Skonstruowanie i wyposażenie w specjalistyczną aparaturę pomiarową stanowiska
badawczego było kluczowym momentem' umożliwiającym p. dr J. Barariskiemu przeprowadzenie
o wielopoziomowym zakresie przedsięwzięć naukowych nad ustalanięm zmian wywołanych procesem
suszenia, w ktÓrym wykorzystano parę przegrzaną i mieszaninę parowo.g azową o wysokiej
temperaturze. Występujące w strukturach drewna zjawiska, zostały poddane ana|izie nie tylko
w zależności od gatunku i budowy anatomicznej drewna, alę rÓwnież wymiarÓw suszonych
elementÓw i wielu innych parametrÓw związanych z odparowaniem wody, wpływających
na efektywność cieplną procesu suszenia.

W zestawie 17 publikacji zostały zawarte oryginalne efekty pracy naukowej Habilitanta,
obejmujące badania procesÓw cieplno-przepływowych, zachodzących w wysokich temperaturach.

Na podkreślenie zasługują następujące osiągnięcia pracy Autora doĘczące:

1. Ana|izy teoreĘcznych procesÓw suszenia, wykorzystujących gorące powietrze' parę
przegrzaną i mieszaninę parowo-powietrzną, oraz ich porÓwnanie z wynikami badari
eksperymentalnych.



f . przeprowadzeniabadari eksperymentalnych z zastosowaniem mieszaniny parowo-gazowej

i przegrzanej pary wodnej przy ciśnieniu atmosferyc7nym w rożnych warunkach,

pozwaĘących na ana|izę zjawisk i na tej podstawie przygotowanie algorytmu (programu)

procesu suszenia wysokotemperaturowego.
3. bp.u"o*anie metodyki badari eksperymentalnych i wykonanie pomiarÓw najwazriejszych

parametrÓw suszenia drewn a, mających znaczący wpływ na zuĘcie energii oraz emisję

zanieczyszcze do atmosf.ry, oraz ich wykorzystanie w analizie teoretycznei

4. opracowanie metodyki i przęprow adzenie pomiarÓw wybranych właściwości drewna

przed i po procesie suszenia, do wykorzystania w analizach teoreĘcznych, mających

wpływ na ocenę jakości otrzymanego materiału.
5. Przeprow adzanie badari porÓwnaw czych właściwości rÓzrych rodzajÓw drewna

w zależności od ustalonych parametrÓw (warunkow) suszenia prry ciśnieniem

atmosferycznym i uzyciu mieszaniny parowo.gazowej ipury przęgrzanej.

Analizując cykl, przedstawionych przęz p. dra Jacka Barariskiego, aĄkułÓw na|eĘ wyrÓzrić

przede wszystkim opublikowane w czasopismach o szerokim zasięgu lub bezpośrednio związanych

z problematyką badawczą, tzn: DRYING TECHNOLOGY, BIORESOURCES' Annals of WULS,

Foiestry and Wood Technology, Chip and Chipless Woodworking Processes, Instal. Cztery publikacje

ukazaĘ się w czasopismach międzynarodowych o stosunkowo wysokim wskaźniku cytowalności.

W sumie publikacje byb cytowane wedfug bary Web of Sciences (WoS) 2l tazy, SCOPUS; 14 ruzy

i Google Scholar 64 ruzy. W siedmiu wymienionych pracach Habilitant był pierwszym autorem

a w jednej z nich jedynym autorem. W publikacjach będących ocenianym dorobkiem naukowym

występuj. 10 *'pÓłautorow,kt6tzy swÓj udziałokreślili w oświadczeniach zgodnie z obowiązującymi

wymogami. Zpr:zeg|ądu oświadcze wynika, żzew większości publikacji (9) w wymienionym dorobku

udział-p. dra Jacka Bara skiego polegał na opracowaniu załoie do publikacji, przeprowadzania

eksperymentÓw, interpretacji wynikÓw (ponad 50yo), a takŻę prac redakcyjnych (autor

korespondencyjny itp.).

Na tej podstawie stwierdzam, Że wspÓlne prace powstĄ przy istotnym wkładzie twÓrcrym
p. dra Jacka Barariskiego i na|eŻą do oryginalnego, indywidualnego dorobku, będącego Jego

osiągnięciem.

Przedstawiony cykl publikacji został uszeregowany chronologicznie i dotyczy
wielopłaszczyznowej temaĘki, obejmującej badania o charakterze podstawowym i praktycznym.

Podstawowym efektem prac badawczych przedstawionych w publikacji [Al] było wykazanie,
Że rÓżna początkowa wilgotność napięciowego drewna bukowego (Fagus silvatica L.)'

w porÓwnaniu z drewnem bukowym bez wad ,,normalnym'', nie ma wpływu na wilgotność
koricową, uzyskaną w wyniku tak samo przeprowadzonego, w stosunku do obu rodzajÓw
drewna, procesu parowania i suszenia. Zmięrzona kolorymetryczna wielkość L była znacznie
wyższa dla drewna napięciowego wilgotnego. Istotne rÓznice w parametrach

kolorymetrycznych a i b wystąpiĘ głÓwnie po procesie parowania. Drewno napięciowe
i ,,normalne'' po suszeniu wykazało znacznie mniejsze rÓżnice w wielkościach
kolorymetrycznych. Zmiany koloru zauwaŻono tylko w powierzchniowych warstwach drewna.
Stwierdzono, że skuteczne wykrywanie w drewnie bukowym stref drewna napięciowego może
byÓ oparte tylko na pomiarze parametru jasności (L).

Ustalenię zmian wilgotności dręwna impregnowanego w trakcie przebiegu procesu suszenia
stanowiło problematykę publikacji [A2]. Pomiaru wilgotności dokonano metodą niszczącą
grawimetryczną i nieniszczącą rezystancyjną. PełnokomÓrkowa ciśnieniowa impregnacja
drewna sosnowego (Pinus silvestris L.) wpbnęła na wartość i dokładnośÓ pomiarÓw jego

wilgotności, ktorej dokonywano przy użyciu sond rezystancyjnych. Impregnacja drewna
roztworami zawierającymi sole miedzi obniĘła rerystancję elektryczną drewna
i w konsekwencji nviększała mięrzoną wilgotność. Pomiary wilgotności impregnowanego
drewna Sosnowego Za pomocą miernika rezystancji znacznię rożniło się od wilgotności drewna

mierzonej metodą grawimetryczną. Zjawisko to było szczegÓlnie zauważn|ne powyżej

wilgotności w punkcie nasycenia włÓkien.



PorÓwnanie przebiegu zmiany wilgotności drewna o rÓzrej strukturze: bukowego (Fagus
silvatica L., rozpierzchłonacryniowego), świerkowego (Picea excelsa L., iglastego) podczas
procesu suszenia wysokotemperaturowego (powyżej l00.C) w parze wodnej i mieszaninie
parowo.powietrznej w temperaturze około 80oC jest tematem publikacji [A3]. Wykazano
istnienie silnego zwiryku między temperaturą drewna i gradientem wilgotności. Potwierdzono,
zę do ważnych parametrow mających wpływ na przebieg procesu suszęnia naleĄ: grubość
Suszonego drewna, jego struktura i temperatura Suszenia. W fazię suszenia poniżej wilgotności
w punkcie nasycenia włÓkien ustalono konieczność utrzymania temperatury suszenia, 80oC
i 105.C, dla zapewnienia odpowiedniej intensywności spadku wilgotności drewna.
Stwierdzono, że kontrolowanie temperatury drewna w pierwszym etapie procesu zapobiega
przedwczesnemu uruchomieniu drugiej j.go części, w ktÓrej dalsze usuwanie wody wolnej
prowadzi do powstania zakłlceil' skutkujących opÓzrieniem rozpoczęcia kolejnej fazy,
a tym Samym wydłużających czas suszenia, nviększających zuĘcie energii i kosztÓw,
obniżaj ących przepustowośÓ instalacj i i wydaj ność procesu.

wpływ warunkÓw przebiegu procesu suszenia na wielkość odkształceri powstających
w elementach wykonanych z dręwna bukowego (Fagus silvatica L.) i dębowego (Quercus
robur L.), przedstawiono w publikacji [A4]. Wykazano w niej, Że drewno suszone pod
obciążeniem charakteryzowało się mniejsrymi odksŹałceniami szczegil|nie w przypadku
V'rzywizny podłuzrej bokÓw, poprzecznej i podłuhrej płaszczyzn oraz wichrowatości,
w porÓwnaniu z drewnem bęz obciązeri. Wielkość i częstotliwość powstałych pęknięć
w Suszonym materiale, obciązonym i bez obciqŻenia była porÓwnywalna.

Prognozowanie mocy skrawania wiązkości i średniego naprężenia tnącego podczas procesu
przecinania na pilarce taśmowej drewna bukowego (Fagus silvątica L.) po suszeniu
przeprowadzanym w rÓżnych warunkach, analizowano w publikacjach [A5 i Al4]. Suszenie
drewna bukowego w temperaturach poniżej i powyżej 100oC przy uzyciu mieszaniny parowo-
gazowej i pary nie wpłynęło na wiązkość. Natomiast średnie naprężenia tnące w strefie ścinania
bvb niŻsze dla drewna po suszeniu w podwyższonych temperaturach w porÓwnaniu z drewnem
suszonym w warunkach naturalnych.

Warunki suszenia wysokotemperaturowego i ich wpływ na napręienia oraz na barwę fałsąrwej
twardzieli i strefu drewna bielastego bukowego (Fagus silvatica L.) ukazuje publikacja [A6].
Wykazano niekorrystne oddziaĘwanie temperatur suszenia 100"C i l20.C. Ze względu na
vtyŻszą zawartość w drewnie fałszywej twardzieli komÓrek zĘ|ozami, charakteryzującymi się
niŻszą przepuszczalnością, stwierdzono spowolnienie procesu oddawania wilgoci ptzez ten
rodzaj dręwna. Po suszeniu w drewnie bielastym ujawniły się wyŻsze naprężenia w porÓwnaniu
z drewnem fałszywej twardzieli. Barwa drewna z fałsrywą twardzielą wykazała widoczne
zmiany na przekrojach sĘcznych, ale największe rÓżnice w barwie zaobserwowano po procesie
suszenia w drewnie bukowym w strefie bielastej.

wpływ temperafury crynnika suszącego na ko cową wilgotnośÓ drewna uryskiwaną po stĄm
czasie suszenia przedstawiono w publikacji [A7]. Suszeniu w temperaturach od 40"C do 120"C
poddano ptzez 345 minut dręwno Sosnowe (Pinus silvestris L.) przy wydatku objętościowym
powietrza wynoszącym 7,| m./h i prędkości przepływu powietrza 3,9 m/s. Wraz z rosnącą
temperaturą następowała intensyfikacja procesu Suszenia. Wilgotność koricowa po suszeniu
w temperaturze 40"C wyniosła 28% i stopniowo malała wraz z rosnącą temperafurą, osiągając
wartość UJo^ w temperaturze 120"C. odpowiedni efekt suszenia uzyskano już w temperaturze
60"c.

Tematęm przewodnim pracy [A8] było wykorzystanie ciepła niskotemperaturowego do procesu
suszenia drewna sosnowego (Pinus silvestris L.) przy użyciu mikrostrugowego wymiennika
ciepła. Badania przeprowadzono na stanowisku wyposażonym w mikrostrugowy wymiennik
ciepła i opracowano metodę umożliwiającą suszenie niskotemperaturowe substancji stĄch.

W publikacji [A9] zaobserwowano' ze po procesie suszenia wielkość odkształce mierzonych
w elementach wykonanych z drewna bukowego (Fagus silvatica L.) napięciowego była wyższa



w porÓwnaniu z drewnem nonnalnym i wynikała z większego skurczu drewna napięciowego
mierzonego w kierunku wzdłużmym. W badaniach potwierdzono, brak rÓżnic między bukowym
drewnem napięciowym i normaltrYffi, w wielkości występujących naptęŻeit, wynikających
z temperatury suszenia.

Wpływ warunkÓw Suszenia w wysokiej temperatvrze z wykorzystaniem mieszaniny parowo.
powietrznej na właściwości drewna bukowego (Fagus silvaticą L.) analizowano w publikacji

tA10]. Wykonane testy widełkowy i plasterkowy (rez.test) wykazaĘ występowanie niewielkich
deformacji i wewnętrznych naprężęri desorpcyjnych, potwierdzając poprawne dobranie
parametrÓw procesu suszenia. ZauwaŻono, ie proces suszenia w wysokiej temperafurze
wynoszącej tf}"C i wilgotności względnej 48% przy prędkości powietrza 2,5 m/s ma duży
wpływ na zmianę koloru Suszonego drewna.

Ciekawe jest wykorzystanie ciepła niskotemperaturowego do procesu,Suszenia peletu ze słomy
prry zastosowaniu mikrostrugowego wymiennika ciepła [A1l]. Po przeprowadzeniu procesu
suszenia w temperaturach od 100"C oraz |20"C wilgotność ko cowa peletu była uzyskiwana
w bardzo krotkim czasie w porÓwnaniu z suszeniem niskotemperaturowym. Podczas suszenia
niskotemperaturowego w temperaturze 40"C wilgotność ko cowa materiału nie przekraczała
5%. w związku z tm, zagospodarowanie ciepła niskotemperaturowego w zakresie od 40.C
do 60"C z wykorzystaniem technologii mikrostrugowej. może zna|eźć zastosowanie w procesie
suszenia materiałÓw sypkich.

Zmiana właściwości mechanicznych drewna bukowego (Fagus silvatica L.) i sosnowego (Pinus
silvestris L.), po procesach suszenia przebiegających w rÓzrych warunkach została
przedstawiona w publikacji [A12 i Al3], a w publikacji [A16] drewna świerkowego (Picea
excelsa L.) i dębowego (Quercus robur L.). Temperatura suszenia otaz rcdzaj czynnika
Suszącego miaĘ wpływ na wielkość uzyskiwanego modufu sprę{stości ptzy zginaniu
i wyrzymałości na zginanie.

określenie profilu rozkładu wilgotności w drewnie świerkowym (Picea excelsa L.) po procesie
suszenia opisano w publikacji [Al5]. W wyniku przeprowadzenia procesu suszenia
w temperaturze 100.C i parze wodnej' otrzymano rÓwnomierny rozkład wilgotności
na przekroj u poprz ęcznym elementu.

W publikacji [Al7] przedstawiono konstrukcję eksperymentalnego stanowiska do suszenia
drewna z wykorzystaniem mieszaniny parowo.gazowej. Komora suszarnicza została
wyposażona w systemy sterowania i monitorowania parametrÓw suszenia' do ktÓrych należĄ:
temperatura wewnętrznaw komorze, temperatura drewna i jego wilgotność.

Przedstawione materiaĘ, a w szczegÓlności Autoreferat napisany w ję"yku polskim
i angielskim (Zał.4), ktÓrego każda wersja językowa obejmuje 60 stron, stanowi uzupełnienie i prÓbę
podsumowania wynikÓw badari otrrymanych przez Habilitanta i opublikowanych w czasopismach
naukowych. Autoreferat jest częścią dokumentacji stanowiącą wniosek, w nltiązku ztym nie podlega
recenzji. Przeglądając wniosęk trudno mi się powstrzymać się od kilku refleksji.

W autoreferacie brakuje myśli przewodniej, ktÓra spajałaby wielopłaszczyznowe kierunki badan
realizowanych przez Habilitanta. Mimo, że jest bardzo obszerny nie wiąże ze sobą uzyskanych
efektÓw badari oraz słabo wykazuje istotne osiągnięcia Habilitanta. Nie podjęto w nim oceny ważności
rcnlti4z,anvch problęmÓw i przedstawienia kierunku ich ewenfualnego dalszego rozwoju.

Wersja polska wydaje się mniej starannie opracowana, głÓwnie pod względem używanych
terminÓw naukowych i technicznych. NaleĘ do nich przede wsrystkim określenia właściwości
drewna np. zawartość wilgoci w drewnie zamiast wilgotność względna lub berwzg|ędna drewna,
zastępowanie pojęcia modułu spręzystości przy zginaniu nazwą globalny wspÓłcrynnik sprężystości
przy zginaniu, d Z technicznych terminÓw np. nazwa ,,kanciaki'' zamiast krawędziaki, kantÓwki oraz
wiele innych podobnych terminologicznych potknięć. Brak rzetelności w stosowanym nazewnictwie
utrudnia merytorycznę i precyzyjnę analizowanie wniosku.

Przedstawione do oceny prace' stanowiące dorobek habilitacyjny p. dra Jacka Bara skiego,
zawięra Szereg wynikÓw, o rÓżnym poziome szczeg!łowości, na temat możliwości wykorzystania do
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suszenia drewna w wysokiej temperaturze mieszaniny parowo-gazowej, & w zasadzie mieszaniny pary

wodnej i powietrza oraz pary wodnej.
w dokumentacji firakuje powołari na wcześniejsze opracowania, doĘczące podobnej

problematyki. Intensywne systematy czne badania nad metodami wysokotemperaturowego suszenia

d..*nu w parze p,i"g,,un"i i mechanizmęm przemieszczania się wilgoci oraz wielkością zmian

występujących w. drewnie pod wpływem temperatury wrzenia wody, znajdującej się w jego

po.o*utych strukturach, byĘ obszęrnie opisane w połowie ubiegłego stuleciaprzeznp.L.Vorreitera,

h. reylwertha, o. Krieschera, K. Kroęlla, F. Kollmanna, L. Malmquista, R. Czepka i wielu innych.

Zainteresowanie takim sposobem suszenia wynikało przede wszystkim z poszukiwania metod

znacznęgo przyśpies zęnii procesÓw obniżania wilgotności drewna. WÓwczas zę względu na

*y.,".p-unie się łostępnyctr środkÓw technicznych i nowych nieniszczących metod analitycznych,

pozwalających na dokładny pomiar w czasie rzeczywistym parametrÓw wysokotemperaturowego

p.o".,u-sui,enia, badania-ekiperymentalne zostaĘ znacznie zawężone. Poza Wm, wyniki badari

wspominanych autorÓw a takŻę wspołczesne, były ęfektem analiz wykonywanych głÓwnie na skalę

laboratoryjną, mającą jednostkowy charakter doświadcze , przedstawiających zmiany w obszarze

*yb.anych 
-struktur 

drewna, poddanego oddziaływaniu wysokiej temperatury w rÓżnych

środowiskach.
Brak możliwości bezpośredniego, jednoznacznego przełoienia wynikÓw otrzymywanych

w laboratoriach' ze wzg|ędu na dynamikę i stopie skomplikowania rÓwnocześnie występujących

w makroskali zjawisk, Ęmagało podjęcia przez Habilitanta działa z.vtiqzanych z opracowaniem

nowych metodyk eksperymentÓw, skonstruowania stanowiska badawczego wyposazonego' w opartą

na obliczeniach nu-.ry.znych i na oryginalnych algorytmach specjalisĘczną aparuturę pomiarową

i sterującą.- 
Wykon ane przez Habilitanta eksperymenty podczas wysokotemperaturowego suszenia przy

uryciu pary wodnej i mieszaniny parowo-gazowej wykazały wpĘw na właściwości drewna takie jak:

wfirzymałość mechaniczną, gładkość powierzchni, histerezę sorpcji/desorpcji' higroskopijność,

odporność na warunki atmosfery czne, działanie grzybÓw, skłonnośÓ do pęknięć, zmiany wymiarÓw

o,i, podatność na deformacje. Stwierdzono rÓwnież, Że wysuszone drewno charakteryzuje się

rÓwnomiernym rozkładem wilgotności na przekroju poprzęcznym a takŻe obniżonym

zapotrzebowaniem mocy do skrawania.
Habilitant istotnie wzbogacił wiedzę o nowe korelacje zachodzące między właściwościami

drewna a warunk ami przebiegu procesu suszęnia w wysokich temperafurach z wykorzystaniem pary

i mieszaniny parowo.gazowej (pary wodnej i powietrza), ktore znajdują bezpośrednie przełożenie

praktyczne w formie patentu krajowego: PL f28202 pt.: ,'SposÓb suszenia drewna w komorze

iuszarniczej', (28.02.2018 r.) i zgłoszenia patentowego europejskiego EP 15460067 pt.: ,,Innovative
way of wood-drying in the drying kiln" (10.1l.f0l5 r.).

3. Pozostała działalność naukowo-badawcza

Do dorobku p. dra J. P. Barariskiego na|eĘ rÓwnież wiele innych prac' ktÓre zostaĘ

podzielone na działalność naukowo.badawczą prowadzoną przed doktoratem, obejmującą
problematykę z zakresu:

Zastąpienia konwencjonalnych układÓw energeĘcznych zasilanych węglem kamiennym

układami kombinowanymi gazowo-parowymi bardziej prryjaznymi środowisku naturalnemu

oraz określenia rwiqzanych z tym korzyści ekologiczno.ekonomicznych. Wyniki prac zostały

zamieszczonę w trzech czasopismach oraz przedstawione na międrynarodowych i krajowych

konferencj ach naukowo-technicznych.

Wykorzystania źr6deł niekonwencjonalnych, jak np. pompy ciepła oraz spalinowe bloki

ciepłowniczo.elektryczne zasilane energią odpadową do miejskich celÓw grzewczych. Wyniki

ana|izzostĄ opublikowane i zreferowane na konferencji naukowej.

Radiacyjnej wymiany ciepła występującej w mieszaninach gazowch zawierających cząstki

stałe o*' ipo'obu obli czania radiacyjnej wymiany ciepła prry zastosowaniu teorii pasm

czarnych Edwardsa i Balakrishnana. Wymiernym efektem tych prac było opracowanie



oryginalnego algorytmu wznaczania emisyjności lub absorpcyjności gazowych mieszanin

wie loskładnikowych, ktÓry został opub l ikowany.

Studiow an;rityczno.eksperymentalnych spektrografii płomienia dyfuzyjnego, wstępnie

wymieszanego' zarÓwno laminarnego juk i turbulentnego, trw. komputerową anal'izę

kolorowych obrazÓw uryskanych podczas spalania paliw gazorych za pomocą kamery RGB.

Efektem tych badari była kolejna opublikowana praca.

ProcesÓw spalania paliw stĄch i gazowych oraz sposobÓw ich modelowania ftzycznego

i numerycznego przy wykorzystaniu nowoczesnych technik pomiarowo-wizyjnych oraz

oprogramowania CFD. Wynikiem Ęch badari było Szereg prac' zarÓwno opublikowanych, jak

i referatÓw przedstawionych na międrynarodowych konferencjach naukowo.technicznych.

a po doktoracie doĘczącą:

Dalszego prowadzenia badari eksperymentalnych nad pojedynczym płomieniem w warunkach

technologii wysokotemperaturowego spalania paliw gazowych oraz kompleksowej

moderniżacji stanowiska badavtczego wysokotemperaturowych procesÓw konwersji energii

oraz doposazenie w układy kontrolno.pomiarowe wraz Z oprogramowaniem.

Przygotowanie utleniacza o wysokiej tempęraturze i obniżonej koncentracji tlenu.

EfektÓw cieplnych związanych z procesami spalania rÓzrych rodzajÓw paliw gazoWch pod

kątem ich kalorycznoŚci.

opracowania 3D modelu numerycznego wymiennika ciepła w rÓżnych konfiguracjach oraz

obliczeri numeryc znych dla załoionych wartości |iczby Reynoldsa. Uzyskanie dużej

zgodności wykonanej symulacji a wynikami badari eksperymentalnych.

Mode l ow ania o dzysku c i epła w urządzen i ach k|imaty zacyj nych.

Prac rozwojowych prowadzonych we wspÓĘracy i na z|ecenie firm zewnętrznych z branĘ

energetyki cieplnej. Realizowane prace w większości przypadkow doĘczyĘ przeprowadzania

analiz p.o".'u spalania w kotłach zasilanych paliwami stĄmi oraz określania sprawności

Ęch urządze dla rożnych obciążeri.

, Łącznie p. dr J. Barariski brał udział w 108 publikacjach, przed uryskaniem stopnia doktora

w 48 a po uzyskaniu w 60. Aktywnie uczestniczył w konferencjach naukowych o zasięgu

międzynarodowym i krajowym. Wygłosił w sumie 26 referatÓw, w tym |f na konferencjach

* Ńi"..zech, Włoszech' Słowenii, Słowacji, Kanadzie, Portugalii, Japonii, Mauritiusie, Chorwacji

i USA. Był recenzentem w takich czasopismach jak: Drying Wood (1), BioResourcęs (1)' PLOS oNE

(1), Polish Journal of Environmental Sciences (l), Archive of Mechanical Engineering (3).

Brał udział w realiza cji 7 projektÓw badawczych' dwÓch finansowanych ze środkÓw NCN

i pięciu przez MNiSW (MNiI). W dwoch znich pełnił rolę kierownika w pozostałych był głÓwnym

wykonawcą.

Pan dr J. Bara ski nalezy do głÓwnych autorÓw 1 patentu' gdzie jego udział wynosi 45o^

i 2 zgłosze patentowych w tym europejskiego, o udziale Habilitanta odpowiednio 45Yo i 20%.

Zarlwno patent jak i jedno zg)oszenie patentowe dotyczy nowego sposobu suszenia drewna.

W rozwoju p. dra J. Barariskiego istotną rolę odegrały sĘpendia naukowe i liczne staże

w prestiżowych iuropejskich ośrodkach badawczych. WspÓĘraca i udział w przedsięwzięciach

..ufi"o*unych w międzynarodowych grupach naukowcÓw na|eĘ oceniÓ bardzo wysoko. MiĄ one

miejsce w formie:

StypendiÓw naukowych:

Tempus, 3 miesiące w 1996 roku.
Szwecja, Stockholm, Royal Institute of Technology (KTH)'

stypendium the Swedish Institute, 8 miesięcy w latach I998l1999.
Department of MetallurgY,



_ _ l

Szwecja, Stockholm, Royal Institute of Technology (KTH), Department of Metallurgy,

stypendium the Swedish Institute, 1 miesiąc w 2000 roku.

Staży naukowych:

Engineering, stypendiumTęmpus' 2 tygodnie w 1996 roku.

UK, Londyn, City University London, Department of Aeronautics and Mechanical

Engineering, l Ędzie w 1997 roku.
Szwecja, Stockholm, Royal Institute of Technology (KTH), staż naukowy, 2 miesiące

w 1998 roku, 2 tygodnie 200l roku, po 1 Ęgodniu w 2003 if004 roku.

Słowacja, Zvo|en, Technical University in Zvo|en, Department of Woodworking,

of Wood Sciences and Technology, po 1 tygodniu w 2013,f014,2016 roku.

Italia, CNR.IVALSA, San Michele all'Adige, staż naukowy,I tydzieri w 2014 roku.

Faculty

Slovakia , Ż11ina, University of Żi|iną Department Mechanical Engineering, Faculty of Power

Engineering, 1 Ędzie w 2017 i f018 roku.

Habilitant jest promotorem pomocniczym w dwÓch doktoratach zwiqzanych ztechnikami suszenia

i ich wpływem na właściwości suszonych materiałÓw drzewnych.

l. Mgr inż. A. Konopka' Ęrtuł pracy ,,Wpływ temperatury i wilgotności medium Suszącego

na jakość drewna Sosnowego po Suszeniu i energochłonność procesu''

f , Mgr inż. T. Muziriski, tytuł pracy ,,Wpływ sposobu suszenia na wiązkość i naprężenia tnące

prry przecinaniu wybranych gatunkÓw drewna''.

4. Dorobek dydakĘczny i popu|aryzatorski

Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski obejmuje: uczestnictwo w programach europejskich

ERASMUS i ERASMUS+, w ramach ktÓrych wielokrotnie prowadził badania naukowe i zajęcia

dydakĘczne zę studentami na uczelniach zagranicznych w:

Technical University in Zvolen, Department of Woodworking, Faculty of Wood

Scięnces and Technology w latach f0I3 _f017; Słowacji, Zvolen.

University of Żi|ina, Department Mechanical Engineering, Faculty of Power

Engineering, w latach 20|7 _z018; Słowacja,Żi|ina.
CNR-IVALSA Institute, 2014 r. Włochy, San Michele all'Adige.

Pan dr J. Barariski kierował projektami wykonywanymi we wspÓĘracy Z naukowcami

Z innych ośrodkÓw polskich i zagranicznych, a w przypadku badari stosowanych Z udziałem
przedsiębiorcÓw. Realizował projekty Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pt. ''The influence

of conditions of high temperature gas-steam mixture drying process on properties of dried material and

energy consumption of drying process'', wspÓlnie z Technical University in Zvo|en, Słowacja.
Poza tymi przedsięwzięciami rÓwnież zarządzał projektami realizowanymi we wspÓĘracy

z przedsiębiorcami. Między innymi projektem na rzecz firmy REMA S.A. pt: ,,opracowanie załoieit

dotyczących usprawnienia procesu odpylania w gÓrnym i dolnym układzie odpylania pilarek

formatowych".
D|a przemysłu wykonał 10 prac, będących i opiniami doĘczącymi studiÓw innowacyjności

i n stal owanych urządze c i epłown iczy ch.

5. osiągnięcia dydakĘczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki

Habilitant jest autorem 4 przedmiotÓw obejmujących wykłady i ćwiczenia, w tym jednego

prowadzonego w języku angielskim. Bierze aktywny udział w rozwoju laboratorium dydaktycznego

Katedry EnergeĘki i Aparatury Przemysłowej.
Prowadził zajĘcia ayaartycżne dla studentÓw z 1 1 przedmiotÓw w ję'yku polskim

i z 4 przedmiotÓw w jęryku angielskim.
Jest promotoiem 70 prac dyplomowych (27 magisterskich i 43 inĘnierskich).



6. Nagrody i wyrtÓżnienia

Habilitant jest laureatem licznych międzynarodowych i krajowych nagrÓd i wyrÓzrieri. NaleĘ
do nich:

Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Młodych NaukowcÓw w latach
200r-2002

Srebrny medal na 10. Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji ''Technicon

Innowacj e f014"

Srebrny medal na 63. Targach Wynalazczości, Badari Naukowych i Nowych
Technologii "BRUSSELS INNOVA 2014"

ZłoĘ medal na XVIII Moskiewskim Międrynarodowym Salonie WynalazkÓw
i Innowacyjnych Technologii "ARCHIMEDES 201 5"

ZłoĘ medal na Targach Maszyn i Narzędzi d|a Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego
"Drema 2017" dla Rema S.A. z Reszla

Trzech NagrÓd JM Rektora Politechniki Gdariskiej za działalność dydaktyczną(20|7),
badautczo-rozwojową (2016) i naukową (2002).

Wniosek korilcowy

Z ptzedstawionej oceny dorobku naukowego wynika, ie p. dr Jacek P. Barariski ptzez caĘ
okręs swojej działalności zawodowej prowadził aktywną działa|ność naukową o zrilżmicowanym
zakresie badari podstawolvych i bardzo efektywną o charakterze aplikacyjnym.

w swojej pracy habilitacyjnej uzyskał wartościowe wyniki oraz posiada bardzo dobre
przygotowanie do samodzielnej pracy naukowej. Pan dr Jacek P. Barariski należy do maczących
specjalistÓw w zakresie badari eksperymentalnych, doĘczących energeĘcznych aspektÓw procesÓw
efektywne go suszen ia drewn a par ą wodną lub m i e szaniną parowo. g azow ą.

Dorobek naukowy jest wystarczającY i spełnia przyjęte złtyczajowo wymagania dla
kandydatÓw do stopnia doktora habilitowanego z dziedziny nauk technicznych w dyscyplinie budowy
i eksploatacji masryn, rÓwnieŻw zal<ręsie wdrażania osiągnięć naukolvych do przemysfu.

Ponadto p. dr Jacek P. Barariski wykazał istotne osiągnięcia dydaktyczne w obszarze
kształcenia i popu|aryzacji wiedry a takŻe duże zaangaiowanie organizacyjne w pracach na tzecz
przemysłu. SzczegÓlnego podkreślenia wymaganieprzeciętna umiejętność p. dra Jacka P. Bara skiego
tworzenia zespołÓw wspÓłpracujących na każdym etapie bada , doprowadzEących do prakĘcznego
wykorzystania w przemyśle uzyskanych efektÓw eksperymentÓw naukowych.

Wnoszę o przyjęcie rozprawy i dopuszczenię Pana dra Jacka P. Barariskiego do dalszych
etapÓw przewodu habilitacyj nego.

Erl^u^^q#l^r>--
Ewa Dobrowolska

Warszawa, 5 .06.2020 roku
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