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Recenzja osiągnięć naukowych oraz ocena dorobku
dr. inż. Jacka Barańskiego

Recenzję iocenę Wykonano na podstawie pisma Prfewodniczącego Rady DyscypIiny prof. dr' hab' inź.
Michała Wasilczuka w związku f postepowaniem habilitacyjnym o nadanie dr- inż. Jackowi
Barańskiemu stopnja doktora habiIitowanego nauk technicznych w dyscyp|inie Budowa i Eksp|oatacja
Masryn.

Recenzję sporfądzono stosując kĄ/teria okreś|one w Rozporządzeniu Ministra Nauki iszko|njctwa
Wyższe8o 2 dnia 1września 2011 r' w sprawie kryteriów oceny osjągnjęć osoby ubie8ającej się o
nadanie stopnia doktora habil itowaneBo (Dz. U. 2011 nr 196 poz. 1165).

1. PrŹebieg kariery naukowei

Dr inż. ']acek P' Barański ukońcfył studia magisterskie na Wydzia|e Mechanicfnym PoIitechniki
Gdańskiej' w 1996 roku obronił pracę ma8isterską pt, ,,Anolifo temodynomiczno ukłodu qozowo-
parowego z dwoma turbinomi gazowymi ijedną turbiną porową sprzęźonych cieplnje poprfef jedno
lub dwuciśnieniowy kocioł odfysknicowy',, przY8otowaną pod kierunkiem dr' inż. Piotra Kubskiego
(kierunek Mechanika i Budowa Maszyn, specjaIność systemy i Urządzenia Energetyki cieplnej). W
następnym rokU uzyskałtytuł European Master's Degree in Eco Inte8rated M €chanicaI Engineerin8, na
podstawje pracy dypIomowej pt. ,,Modernisation of the heat generoting plant system in Mszczonów
by utilisation the geothermol energy use the heat pumps", ptry1olowanej na Wydziale Mechanicrnym
PoIitechn.ki Gdańskiej pod kierunkiem dr. inź. Piotra Kubskie8o. W roku 2003 ufyskałstop.eń |icencjata
Kró|ewskjego |nstytutu Technicznego (KTH) w sztokho|mie (szwecja), gdy pod kierunkiem prof'
Włodzimierza Błasiaka obronil pracę pt. ,,Physicol ond numerical modelling ol flow pattern and
combustion process in pulverized fuel fied boile!',. stopień doktora nauk technicfnych Habi|itant
otrzymał W 2004 r', kiedy to obronił rofpraWę fatyt!łowaną ,,Modelowonie fizycznP i numeryczne
płomienio w kotłowych komoroch spalonio z po|nikomi wkowymi,,' Rozp|awa doktorska, której
promotorem był prof. dr hab' inż. lan stąsiek, zostala przygotowana na Wydziale Mechanicznym
Politechnjk.Gdańskiej w dyscypIinie naukowej Budowa i Eksp|oatacja Masfyn.

Kariera zaWodowa HablIitanta od 1996 fwiązana jest prfede wszyŚtkim z obecną Katedrą Ener8etyki i
Aparatury Przemysłowej PG' W roku akademickim 1998/1999jako stYpendysta swedish Institute odbył
staż naukowo-badawczy w Kró|ewskim Instytucie Technicznym (KTH) W sztokho|mie, 8dzie uzyska|
wspomnianY już |icencjat. Natomiast w latach 2001 i 2002 był |aureatem stypendium Fundacji Na!ki
Po|skjej d|a Młodych NaukowcóW' W roku 2005 ukończył podyp|omowe studia pedagogiczne na
Wydział oceanote.hnjki i okrętownictwa Po|itechniki Gdańskiel.- Pracowa| także w szkolach
okrętowych io8ó|nokształcących ,,conradinum,, w Gdańsku na stanowisku nauczycieIa prfedmjotów
zawodowych W |atach 2004-2009' obecnie jest starszym wykładowcą w Katedrze Energetyki i
AparatUry Przemyslowej PoIitechniki Gdańskiej-



2. ocena osiągnięcia naukowego w postaci cyk|u pub|ikacii

Dr inż' Jacek Barański jako osiągnięcie naukowe uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, w
rozumieniu Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych atytule naukowym oraz o stopniach
i tytule W fakresje sztuki, stanowjące znaczący Wkład autora W rofwój budowy i eksp|oatacjj maszyn,
prfedłożył spójny cyk| pubIikacji pod zbior.fym ty lem ,,Energetyczne ospekty procesów efektywnego
suszenio drewna porą wodnq lub mieszdniną porowo-gozową,, ' W skład cyk|u wchodfi 17 prac
opub|lkowanych w |atach 2o12.2018 W pięciu periodykach. ',edna z tych prac jest autorskim dfielem
HabiIitanta, natomiast W pozostałych jest współautorem. lego udział w powstaniu 9 prac
współautorskich przekracza 50 %, a dla 5 innych jest na pofiomie 40 |ub 45 %.

spośród 17 prac tworzących cyk|, dwie opub|ikowano W 2018 i2019 r. w czasopiśmie Drying
TechnoIogy, które wcza5ie skladania wniosku po5iadało 35 punktówWgWykazu czasopism naukowych
Mjnistra Nauki iszko|nictwa Wyższego, a iego impact factor wYnosił 2.219 (w aktua|nym wykafie
MNisw przYznano 100 pkt', a IF w 2019 r wynosit 2.988)' są to:

43' J. Baranski, Molstłre content during and aIter high. and normol.tempe|oture drying protesses
of wood. Drying Technology, Vol. 36 (2018), lssue 6: 20th International Drying Symposium l lDS
2016) , pp . 1s1'7 61.

(udział Habi|itanta 1o0 %, aktuaIna |.czba cytowań w8 Web ofscience: 8, scopus:7)

A1' |. K|ement, T' ViIkovskó,l. Baranski, A. Konopka,The irl1poct of drying ond steaming pro.esses
on surloce color changes of tension ad normal beech wood. Otyingfechnology, Vol. 37 (2019),
lssue 12, pp. 1490-1497.
(udział Habi|itanta 40 %, aktuaIna Iiczba cytowań w8 Web of science: 2; scopus: 2)

Dwie pub|ikacje ukazaly się W BioResources, które w cfasie skladania wniosku miało lF 1-321, a w
wykarie MNiSW posiadalo 40 pkt. (aktualnie 100 pkt., a lF = 1.409 w 2020 roku):

A6' Baranski l., Klement |', Vilkovskó T., Konopka A'I High temperoture drying process of beech
wood (Fogus sylvotico L.) with dilferent zones oJ sapwood ond red folse heortwood.
BIORESOURCES, Vol. 12 (1){2017), s. 1861-1870.
(udfiał Habi|itanta 40 %, aktua|na Iiczba cytowań wg Web of science: 10; scopus; 7)

A2. Konopka A., Baranskil., ońowski K., szYmanowski K'. The effect of full.ce]l impregnotion of
pine wood (Pinus sylvestris L.) on changes in electricdl resistonce ond on the occuracy ol
moisture content measurement using resistance meters. BIORESOURCES. Vol. 13, (1) (2018), s.
1360-1371.
(udfiał HabiIitanta 45 %, aktuaIna Iiczba cytowań w8 Web of science: 1; scopus: 1)

Dfiesięć prac f cykIu habiIitacYjnego zostało opubIikowany.h w angie|sko].ęzycznyń rocznjku s6GW

,,Forestry and Wood Technology" lA4, AS, A1, A8, A10, A13-A171. Crasopismo to posaada krajowy
indeks copernicus (|cV) równY 91.85 |za 2019 |'). Prace te ukazały się W |atach 2012.2017, a wkład
HabiIitanta W powstanie siedmiu z nich wynosił 51 |ub 55 %; d|a pozostałych trzech prac ten wskaźnik
wynosi l40 % (dwie prace) lub 15 % 0edna praca). Rocznik,,Forestry and Wood Technolo9t' w 2OI9
miał 10 pkt. wg wykazu MNisw (obecnie 20 pkt)'

Dwie Współautorskie pubIikacje wchodzące w 5kład cykIu habiIitacyjnego ukazalY się W dwuroczniku

,,chip and chip|ess Woodworking Processes,, [A9, A12] Wydawanym przez Katedrę Techno|ogii Drewna
poIitechniki W ZvoIeniu (słowacja)' Ukafaty się one w 2014 i2016 roku, a udział HabiIitanta wynoslł
odpowiedn.o 55 i 25 yÓ.



ledna Współautorska praca f cyk|u fgłoszonego prfef Habi]itanta zostala opubIikowana w 2015 r. w
miesięcfniku ,,|nsta|,, [A11], który w cfasie sktadania Wnjosku posiadał 6 pkt. w wykazie MNisw
(obecnie 20 pkt.). Udfiał Habi|itanta wYnosił 517o.

Wktad autora w powstan.e pubIikacji Współautorskich obejmował metodologię badawczą,
przeproWadfenje badań eksperymentaInych, a także udział W interpretacji ufyskanych Wyników i
pracach redakcyjnych.

Wiodącym tematem prac składających się na cyk| habi|itacyjny, z8odnie f je8o tytułem, jest
wysokotemperaturowe suszenie drewna f udfiałem pary wodnej, w powietrfu wi|gotnym |ub w
mieszaninie parowo powietrznej. Ten sposób suszenia fostał zastosowany podczas badań
eksperymentalnych opisanych w 11 pracach z cyklu [A3-46, A10, A12-A17]. Habil jtant jest
samodzie|nym autorem jednej z tych prac [A3] i współautorem pozostałych. Do suszenia W ska|i
półprzemysłowej wykorfystano stanowisko badawcfe zaprojektowane przez Habil itanta iopisane w
[A17]' Główną cfęścią tego stanowiska jest komora 5u5zarnicza wyposażona w wymiennik ciepła -

nagrfewnicę fasi|aną 8orącYmi gazami spalinowymi, wentY|ator zapewniający cyrku|ację medium
susząceBo W komorfe, dysfe doprowadfające parę oraz system pomiarowy i sterujący' Podcfas
suszenia próbek drewna mjerzone są temperatury i wi|gotńości W próbkach i medium suszącym'
Parametry medium suszącego 2mieniają 5ię W cfasie według fadanego programu. ZaWartość wilgociW
suszonym drewnie jest mon.torowana w czasie rzecfywistym. Po fakończeniu pro8ramu suszenia by|a
anaIizowana jakość wysuszonych próbek pod kątem zawartośc. wi|goci, struktury, zmian ko|oru,
odksftałceń iWytrfymałości. Badania opisane W pracach [A6, A10] Wykonano w innej, większej
komorze susrarniczej.

Prace badawcfe Habi|itanta skupialy sję wokół nowatorskich metod susz€nia W podwyższonej
temperaturze. Prowadzone prace, prfede Wsfystkim eksperymenta|ne, mialy na ce|u taki dobór
programu susfenia/ aby ufyskać material o jak na].Wyższej Wartości użytkowej' Podczas badań
wykonywanYch w komorze pólprzemystowej stosowano medium susfące o ciśnieniu atmosferycznym
itemperaturze około 80 "c Iub 105 "C' W tym pierwsfym przypadku medium suszące jest okreś|ane
jako ,,mieszanina parowo'gazowa'', a W dru8im _,,para wodna,,. Ta druga nazwa jest my|ąca, gdyż
su8eruje zupe|ny brak powietrza w medium susfącym' Tymczasem aniw pub|ikacjach Habi|itanta, ani
w autoreferacie, nie ma wzmiankio ewakuacji powietrza z komory suszarniczej,

Próbki drewna suszone w warunkach wyŚokiej temperatury iz udzjałem pary Wodnej by|y
poróWnywane 2 podobnymj próbkami suszonymi klasycznje w temperaturfe okoto 20 "c' Wstępne
badania wykafały poBolszen.e wa|orów użytkowych drewna suszone8o wysokotemperaturowo.
Jednak modyfikacje programu suszenia opracowane przez Habilitanta doprowadrity do uryskania
materiału dobrej jakości, bef widocznych deformacji i  2mian struktury wewnętrznej oraz bez istotnych
zmian koIoru iwłasnoś.i mechanjcznych. W pub|ikacjach f cykIu habiIitacyjnego można zna|eźć
sfcfegótowe Wyniki takich badań d|a drewna sosnowe8o/ świerkowe8o, bukowego idębowe8o.
Mianowicie, W pracach [46] i[A10] omówiono fmiany ksztaltu, Wi|gotności iko|oru próbek drewna
bukowego stlsfonego w temperaturfe 100 .c i 120 .c. Testy Wysuszonych próbek wykafaty, że
odkszta|cenia i napręźenja wewnętrzne byly na akceptowaInym pozjomie, jednak fmianY ko|oru by|y
znaczne' w pub|jkac].i [A4] badano odkształcenia |ame|i dębowYch ibukowych, które suszono W
powietrzu Wi|8otnym o temperaturze okolo 80 "c iwi|gotnoś.i Wzg|ędnej ok' 80%' W cfasie 54 godfin
suszenia uzyskano spadek wi|gotności w |ame|ach z 4oyo do 1070, a odkszta|cenia były niewieIkie dIa
|ameI susfonych pod obciążeniem. W pracy [A15] przedstawiono wyniki pomiarów zawartości wi|goci
w próbkach drewna śWierkowego wysuszonego Wtemperaturze ok' 1o0 "c' Po porównaniu 2 próbkami
suszonYmi w powietrzu o normaInej temperaturze okafa|o sję, że rozkłady Wi|gotności w przekrojach
badanych próbek są bardziej róWnomjerne po susfeniu wYsokotemperaturowym. Kolejne prace



koncentrują sję na badaniach Wlasności mechanicznych Wysuszonego drewna. ltak, W pubIikac].ach

IA5] iIA14] okreś|ono moc skrawania d|a drewna bukoweBo isosnowe8o, która po suszeniu
Wysokotemperaturowym okafala 5ię być mniejsza njż po suszeniu w pow.etrfu przy 25.c. W
konsekwencji, wytżymałość 2e wzg|ędu na naprężenja tnące też u|egła nieznacfnemu obniżenju' To
za8adnienie zostało W autoreferacie opisane także dIa drewna świerkowego i dębowe8o.
Przyspiesfone suszenie wysokotemperaturowe nie WpłYwa f koIei w istotny sposób na zmniejsfenie
Wytrzymatości na zgjnanie, co wykazano w pracach [A12, A13, A16]' NaIeży tutaj fWrocić Uwa8ę, że
wyniki opubIikowane w [A12] 5ą powtórzeniem w nieco skróconej formie pracy [A13].

Zastosowan.e powietrfa 2 udfiałem pary i podwYższenie temperatury znacznje skraca cza5 5uszenia.
Dane na ten temat można fna|eźć W [A3] d|a drewna świerkowe8o ibukowego, a W autoreferacie
dodatkowo dIa 5o5ny j dębu. Na przyk|ad, dIa próbek drewna świerkowego o początkowej zaWartości
wi|goci okolo 37% i końcowej 11-15% uzyskano następuiące czasy suszenia W za|eżności od
temperatury medium suszącego: 500god2in przy 20 "c,85 h prfy 80.c i 140 h przy 105.c- Największe
skrócenie cfasu sUszenia uzyskano więc d|a wi|gotne8o powietrfa o temperaturze 80 "c. Analo8.czną
za|eżność stwierdfono także dIa próbek bukowych jdębowych, natomiast próbka sosnowa najsfybciej
wYschła w miesfaninie pary i powietrfa o temperaturze 105.c. Takje szczególowe wynikj fostały
uo8ó|nione dIa drewna świerkowego ibukowe8o poprzef obliczenie szybkościsuszenia' która np' dIa
temperatury 80 "c Wyniosła 0.18 kglkglh dla świerka i0.12 kg/kg/h dla buka'

Do cyk|u habiIitacyjne8o dołączono również pubIikacje dotycfące suszenia drewna, aIe odbie8ające od
wiodąceBo tematu omówionego powyżej. W pracy [A1] podjęto problem zmian ko|oru drewna
reakcyjnego, które jest zaIiczane do wad budowy drewna' Badaniu poddano próbkidrewna bukowego,
które byty poddawane tfw. parowaniu przed sLlszeniem W powietrzu o temperaturfe 45-{5.c.
stwierdzono, że różnice ko|oru międfy drewnem reakcyjnym inorma|nym zmniejsfają się po
parowaniu iWysuszeniu drewna' Wyniki badań odksftałceń bukowego drewna reakcyjnego i
normaInego, które zostało Wysuszone W powjetrfu o temperaturfe 100-120 .c, przedstawiono w [A9].
z koIei praca [A2] dotyc,y kaIibracji rezYstancyjnych mierników zaWartoścj Wi|8oci, jeżeIi mają być
stosowane do pomiaróW W drewnie impregnowanym. Wykonano badan.a próbek drewna sosnowe8o
susfone8o na wo|nym powietrzu, porównując odczyty prfemysłowego miernika rezystancYjne8o z
wartościami wyznaczonymi metodą suszarkowo wagową. Trzy pub|ikacje [A7, A8, A11] opisują
suszenje W komorfe będącej mikrostru8owym wyrniennikiem ciepta. Ta niekonwencjonaIna
konstrukcja komory suszarnicfej ma na ce|u intensyfikację wymiany ciepła między powietrzem a
susronym drewnem. W wykonanych eksperymentach, powietrze o temperaturze od 40 do 120'C
wptywalo do komory przez m.krokanały o rozmiarze około 200 tlm' Mierzono zmiany temperatury i
wi|8otności próbek drewna sosnowego i pe|etu 5lomianego.

Niestety, W pracach tworzących cYk| habiIitacyjny aspekty ener8etyczne nie są uwypuk|one. Braklje na
przyktad anaIizy zużycja energi i w poszcfegó|nych procesach suszenia. Prob|em energochłonności
procesu suszenia fo5tał podjęty prze2 habiIitanta tyIko w autoreferacie, gd2ie przedstawiono równania
modelu matematycznego, opisujące bi|ans ciepIny susfarni. Habilitant ma Wiodący udział w jego
tworzeniu' Jest to modeI o parametrach skupionYch (0D), uwf8|ędnia].ącY udział różnvch strumieni
ciepła składających się na całkowjte zapotrzebowanie na enerBię d|a komory suszarniczej ' HabjIitant
brał róWnież udzia| w opracowaniu zależności empirycfnych, służącYch do przewidywania czasu
suszenia. zaproponował tutaj korektę uwz8|ędniającą gabaryty suszarni oraz emp.ryczną za|eżność do
wyznaczenaa czasu nagrfewania suszarni. Wyniki zaproponowanego modelu prfedstawiono dla
przykładu suszenia tarcicy sosnowej' okazuje się, że właścjwy czas susfenia jest kwadratową funkc].ą
początkowej zawańości Wi|8oci suszone8o drewna/ inną d|a każde8o z rofważanych programóW
suszenia' W autoreferacie zaWarto też prfykładowe wyniki anaIizY energochłonności suszenia W skaIi



półprzemysłowej, czy|i prfypuszczaInie w komorze 5uszarniczej zaprojektowanej przez habiIitanta
[A17]' Porównano parametrY energetycfne trfech procesóW suszenia: ła8odnego, normaInego i
intensywne8o, różniących się m.in. temperaturami. z przedstawionych danych wYn.ka, że najmniejsze
zuźycje ciepła ufyskano d|a intensywnego pro.esu suszenia w temperaturze 9o.110 "c. Było to 189
kwh na 1 mr drewna. cfas takie8o suszenia był również najkrótszy iwynosił 35 8odzin, co można
poróWnać z Wartością obIiczoną 2 modeIu, wynoszącą 30 h' Jak 2afnacza HabiIitant, Wartoś.i te siInie
2aIeżą od poczqtkowej Wi|8otności drewna. W przedstawionym przykładfie parametr ten był inny dIa
każdego z trzech pro8ramóW susfenia' Drewno suszone intensywnie mialo najniższą początkową
fawartość wilgoci' D|atego nie ma pewnoścj, że intensywny proces suszenia ma rfecfywiście przewa8ę
ener8etyczną lub czasową na procesami suszenia w niżsfej temperaturze' W pracach Habi|itanta brak
bardziej uoBó|nionych anaIiz w tym 7alreś|F

Biorąc pod uwa8ę prace z8łoszone do cyk|Lr habi|itacyjnego oraz dodatkowe jnformacje zawańe w
autoreferacje, do osią8nięć naukowych, stanowiących podstawę do ubie8ania się dr. ]acka Barań5kie8o
o stopień doktora habiIitowanego nauk technicznYch, na|eży zaIiczYć:

1. Znaczący wkład w opracowanie oryginaInego a|gorytmu prowadfenia procesu 5u5zenia róźnych
8atunków drewna w warunkach Wysokiej temperatury z wykorfystaniem powietrfa nawi|żone8o w
sposób kontroIowany parą wodną. Wybór metody susfenia i zastosowane a|goMmy pozwalają na
obniżenie ener8ochlonności procesu, a także fmniejsfenie emisjj substancji toksycznych do
atmosfery, przy zachowaniu walorów użYtkowych WysUsfonego drewna.

2' Uzyskanie WieIu wartościowych wynjków badań eksperymentaInych suszenia Wybranych gatunków
drewna f wykorzystaniem mieszaniny parowo.powietrznej przY ciśnieniu atmosferycfnym' Dr inż'
Jacek Barański prowadfil badania w sferok.m fakresie parametrów suszenia, co umoźliwiło
wsfechstronną analifę zjaWisk występujących podczas procesów suszenia i przygotowanie
optymalnego algorytmu dla programu proaesu suszenia wysokotemperaturowego. Na podstawie
badań poróWnawcfych różnych gatunkóW drewna i różnych pro8ramów 5uszenia uzyskał
ory8inalne wnioski umoż|iwiające ocenę wYsuszonego drewna 2e Wzg|ędu na jego ko|or, strukturę
i własności mechanicf ne'

3. Ana|ifę teoretycfną procesów suszenia drewna z wykorzystaniem 8orącego powietrza i pary
Wodnej, fastosowaną w mode]owaniU bi|ansu . iepła 5u5zarni i przewjdywanju czasu suszenia'

Tematyka badawcza podjęta przez dr. inż' Jacka Barań5kiego ma istotne fnaczenie praktyczne. Może
stanoWić podstaWę do wdrożenia nowYch procesów techno|ogicznych W zakładach obróbkj drewna,
WykorzystującYch procesy suszenia- sąd2ąc z Wyników zamieszczonych W autoreferacie, Habil itant
wykonywał badania W szerszym zakresie, niż fostało opub|ikowane w pracach tworzących cyk|
habi|itacyjny.szkoda więc, że HabiIitant n.e fdecydował się na upowszechnienie wsfystkich swoich
wyników prac badawczych w postaci monografi i '

oceniając prace włączone do cykIu habiIitacyjne8o na|eży stwierdfić, że o5ią8nięcie naukowe dr' inż.
Jacka Barańskiego pt' ,,Energetyczne ospekty procesów efektywnego suszenia drewna porą wodnq lub
mieszaniną porowo gozowq,, sta nowj istotnY Wkład W rozwó]. dyscypIiny Budowa iEksp|oatacja Maszyn
i spełnia wymagania do ubie8ania się o stopień naukowy doktora habiIitowanego.

3. ocena osiągnięć naukowo-badawczych w€ wszystkich obszarach aktywności'

Na łącfny dorobek pub|ikacyjny dr. inż. Jacka Barańskiego składa się 96 pub|ikacji, z których 53
powstały po ufyskaniu stopnia doktora. Wśród publikac]. i HabiIitanta jest:



a) 5 ańykułóW naukowych w czasopismach z bazy JcR,
b) 1 rozdział W monografi io zasięgu międzynarodowym (opubIikowanej przed doktoratem),
c) 32 inne pubIikacje o zasję8u międzynarodowym,
d) 2 rozdziaty w książkach o zasię8u krajowym,
e} 37 pubIikacji recenzowanych o zasięgu krajowym.

sumarycfny impact factor pub|ikacji naukowych według Iisty JournaI citatjon Reports (JcR), z8odnie f
rokiem opubIikoWania, wynosi 9'121. W dniu składania wniosku habil itacyjnego, według bazY Web of
5cience sumaryczna l iczba cytowań Wynosiła 21, a indeks Hirscha był róWny 2. AktuaIne wartościtych
wskaźn.ków są wyższe . w czasie pisania tej opinii W bazie Web of science było indeksowanych 9
pub|ikacji Habi|itanta f |at 2012 2019, d|a których Iiczba cytowań wynosiła 50 (bef samocytowań), a
indeks Hirscha 5.

Do osią8nięć HabiIitanta naIeży również udzlał we wdroźeniu układu odpy|ania dla piIarki formatowej
oraz układu podawania pa|iwa i powietrfa do komory spa|ania kottóW Wodnych o mocy 195 kW.
HabiIitant jest także Wspólautorem patentu krajowego PL 22a202 81 pt': ,,sposób ,uszenjo drewno
komorze suszorniczej'' ora2 dwÓch fgłosfeń patentowych - krajowego i eUropejskiego. WynaIazki
HabiIitanta były wystawiane inagradzane na targach techniki iwyna|azcfościw Po|sce, Be|gi i i  Rosji.
Uzyskane nagrody (razem ze współautorami) to:

a) fa pi|arkę formatową Rema Fx550 - !E!f!€dą! na Targach Maszyn i Narzędfi d|a Przemysłu
Drzewnego i Meblarskiego "Drcmo 2077",

b) za uktad do prfyśpieszonego suszenia drewna w wysokiej temperaturze z fastosowaniem pary
wodnej - 4Iq!y-!!!d na XV||| Moskiewskim Mjędzynarodowym sa|onie Wyna|azków i
f nnowacyjnych Technol ołii " Arch i me de s 20 1 5",

c) fa innowacyjną suszarnię do pżyśpieszonego suszenia drewna w wYsokiej temperatune z
zastosowaniem pary wodnej - srebrnv meda! na 10. Targach Techniki Przemyslowej, Nauki i
|n|,owacji,,Technicon lnnowocje 2014,, oraz srebrnv medaI na 63. Ta.Bach WynaIafczości,
Badań Naukowych i Nowych Technologii ' 'Brussels lnnova 2074,,.

Działa|ność naukowo-badawcfa Habi|itanta w pierwszych |atach po uzyskaniu stopnia doktora
koncentrowala się na kontynuacji wcfeśniejszych badań procesów spa|ania konwencjona|nego i
nowoczesnych technoIo8ii konwersji energij. W tym czasie dr inż. Barański rea|izował dwa krajowe
projekty badawcze. W latach 2005-2008 byl kierownikiem ptojeklu ,,Bodonio ekspetymentolne
pojedyncfego płomienio w worunkoch technologii wysokotempenturowego spalonio poliW gozowych,,
(MNisw 3T10B 057 28), W ramach którego fmodernjzowa| stanowisko eksperymentaIne do badań
Wysokotemperaturowych procesów konwersji energii' Wykonane wtedy prace dotyczyły przebjegu
procesu spa|ania paIiwa prfy obniźonej koncentracji t|enU iwysokiej temperaturze. oprócz badań
eksperymentalnych Habilitant wykonal numeryczne symulacje proaesu spalania r vvykorzystaniem
oprogramowania cFD, dzięki którym okreś|il m'in' czas zwłoki zapłonu pa|iwa w za|eżności od
temperatury ut|eniacza i zawartości t|enu. Prob|emów spa|ania dotycfyty też prace zwiąfane z
reaIifacjąw |atach 2010-fo13 grant] pI' ,,Modelowanie Jizyczne inumeryczne spo]onio paliw gazowych
wysoko. i niskok1lorycznych w warunkach technologii HiTAc,(NcN N N512 3178 38), w którYm dr
Barański byłgłównym wykonawcą. Ana1ify procesu spaIania w kotlach zasiIanYch paIiwami stałymioraz
okreś|enie sprawnośc. tYch urządzeń dIa różnych obciążeń bYło też tematem k.Ikunastu ekspertyz
przy8otowanych na zIecenie firm fewnętrf nych.

zanim zainteresowania naukowe Habil itanta skupiły się na prob|emach susfenia drewna z
Wykorfystaniem pary Wodnej, zajmował się również zagadnjeniami wymiany . iepta W układach
energetYcznych. Można tutaj wymienić udział w projekcie badaWcfym ,,8adonie zjawisk stocjonomego



i niestacjonornega przejmowania ciepło przy użyciu termogrofii ciekłok|y,tolicznej i komputerowej
onoljzy kolorowych obrozó l, (MNisW 3T10B 073 29) oraf w projekcie pt' ,,Teoretyczne i
eksperymentalne bodania oroz modelowonie wewnętrznego odzysku ciepła w wządzenioch
klińotyzocyjnych'' (NcN N N512 4143 33)' W tych pracach Habi|.tant zajmowa| się mode|owaniem
numeryc2nym Wymienników ciepła.

Łącznle dr inż' Jacek Barański brał udział w reaIizacji 7 projektów badawczych. Byty to granty krajowe,
przy czYm w dwóch był kierownikiem projektu, W pozostałych -głównym wykonawcą. oprócf czterech
projektów wspomnianych powyżej, jeden był Wykonywany jesfcze przed doktoratem i dotycfył
mode|owania wysokotemperaturowej gazyfikacji biomasy iodpadów komunaInych (MNisw 4T10B
056 22). Ko|ejne dWa dotyczyły jUż zagadnień zbieżnych f tematYką cyk|u habilitacYjnego' W |atach
2007'2010 HabiIitantjako glóWny wykonawca uczestniczyłw realizacj.8rantu ,,Bodonjo wymiony cjepło
i masy podcząs uszlachetnionio drewna w warunkoch wysokotemperoturowego suszenia mieszonlnq
po|owo.gazowq', (MNisw N512012 32/3058)' Następnie ufyskał f inansowanie badań w ramach
p|ojektu pt' ,,obróbka termiczno drewnd podczos suszenio wysokotemperaturowego porq przegrzonq
lub mieszoniną porowo'9ofowQ,, (NcN N N508 6298 40), które8o wYkonaniem kierował w |atach 2011
2014. Efektytych prac fostały upowszechnione poprfez wystąpienia konferencyjne ipub|ikacje, w tym
wchodzące w skład cYk|u habiIitacyjne8o prace lA3, A12-A17].

swoje osiągnięcia naukowo'badawcfe HabiIitant upowszechnił poprzez publjkacl.e w czasopjsmach o
zasię8u krajowym i międfynarodowYm' Więksfość je8o pub|ikacji powstała W języku angie|skim i
ukazała się W takich periodykach, jak ,,Dryin8 Technology,,, ,,BioResources,, (oba z Iisty ']cR), ,,Anna|s
Warsaw University of Life Sciences - Forestry and Wood Technology", ,,Chip and Chipless
Woodworking Processes,,,,,Emission controI science and TechnoIogy,, ' Znaczny udział w
propagowaniu dorobku naukowego HabiIitanta mają referaty Wy8|oszone i opubIikowane W
materialach konferencji międfynarodowych i krajowYch' W |atach 2005'1018 dr Barański uczestniczył
w 23 konferencjach, jest WspółaUtorem 28 referatów, z których wy8ło5ił 14 (w tym na 5 za 8ranicą)'

oceniając calościowy dorobek publikacyjny dr' inż' Jacka Barańskiego moŹna zauważYć stosunkowo
nieWieIkj udział prac indeksowanych W bazach JcR iWeb of science' Jednak te prace, które są tam
umieszczone spotkaly 5ię z fainteresowaniem środowiska naukowe8o, o cfym świadczy wartość
indeksu Hirscha róWna 5. Habi|itant przede wsfystkim propagowałswoje osiągnięcia na konferencjach.
Wykazał się także aktywnością w innych obszarach pod|egających ocenie, jest współautorem patentu
krajowe8o, byl kierownikiem i 8lównYm wYkonawcą projektów badawcfYch MNjsw. Wobec
powyższego' ocena osiągnięć naukowo.badawcfych dr' inż' Ja.ka Barańskiego We wszystkich
obszarach wiedzy jest pozytywna.

4. ocena dorobku dydaktyczńego, popuIaryzatorskiego i wspólpracy międzynarodowej

Dr inż. Jacek Barański w ramach pro8ramu europejskiego Erasmus i Erasmus+ odby| staźe naukowe w
Stowacji, na Politechnice w Zvoleniu (trzy 1-tygodniowe wizyty w 2013, 2014 i 2016 r.) i Uniwersytecie
fi| ina (1 tydzień w 2017 roku, 3 dni W 2018 roku). W ramach 7' Europejskjgo Pro8ramu Ramowe8o
!czestnic2ył w projekcie ,,Trees4Future,,, obywa].ąc W 2014 r. 1.tygodniowy staż naukowo.badawczY w
instytucie leśnictwa Włoskiej Rady ds. Badań (cNR) |VALSA. Był też kierownikiem międzynarodowego
projektu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pt. "The influence of conditions of high
temperoture gos-steam mixturedrying process on properties oldried materiolond energy consumption
ol drying process,', reaIizowanego We współpracy fe słowacką Polite.hniką w Zvo|eniu. W ramach
współpracy międzynarodowej, oprócz już wym.enionych, Habi|itant przebywał takźe na stażu
naukowYm w Kró|ewskjm Instytucie Technicznym KTH W sztokhoImje (1 tydzień w 2004 roku).



W łatach 2005'1018 dr inż' Jacek Barański ucfestniczYł W 23 konferencjach. Był| to m.in. ,,lnternotional
Science Confetence Wood - Materiol af XXI Century'' w Rogowie (6 krotnie) ,,Chlp ond Chipless
woodworking Processes,, W słowacji (3.k|otnje), zjazd Termodynamików (z.k|otnie), ,,lnternotionol
conference on Heot Tronsfer. Fluid Mechanic' and Thermodynomics (HEFArr Q krotnie),,,2tł
lnternotionol wood Mochining Seninor (2013)" w Japonii, ,,lnternotionol Union oJ Forest Research
otgonizotians (lUFRo) Division 5 conference (2012),, w Portuga|ii. W 2005 r. był także członkiem
komitetu organizacyjnego x|X z].azdu TermodYnamikóW W sopocie oraz or8anizatorem sesji
tematycfnej na tym fjeźdfie' BYł też koordynatorem jednego z zadań w projekcie PoIR ,,oprocowonle
zołożeń dotyczqcych usprawnienio procesu odpylonio w górnyn idolnym ukłodzie odpylanid pilorck

formatowych" ptzyznanego firmie REMA S.A. z Resrla.

Rezultaty działaIności naukowo.badaWcfej HabiIitanta spotkały się z uznanjem W postaci nagród i
Wyróżnień. W |atach 2001 2002 byt beneficjentem stypendiUm Fundacji na Rzecf Nauki Po|skiej d|a
Mtodych Naukowców. W 2002 r' zosta| |aureatem nagrody || stopnia Rektora PoIitechniki Gdańskiej fa
działaIność naukowQ. W 2016 r' uzyskał na8rodę ||| stopnia Rektora PoIitechniki Gdańskiej za
działaIność dydaktycznq oraz byłjednym z IaureatóW na8rody || stopnia Rektora PoIitechniki Gdańskiej
zadziałaInośćbadawczo.rozwojową'NaIeżytutajteżprzywołaćwymienionejużmeda|eotrzymanena
targach wyna|afków i innowacji '

HabiIitant prowadzi regu|arną działaIność dydakiyczną na PoIitechnlce Gdań5kiej, związaną z
urzqdzeniamj ener8etYcznymi, energochłonnością budynków, procesów przemysłowYch oraz anaIjzą
pracy systemóW energetyki ciep|nej. lest autorem programu Wykładu, ćwiczeń i|aboratoriów do
następujących przedmiotów nauczaniaI

a) ,,Kotr, instoldcje kotlowe itechniki czystego spolonio" rcalizovlanego od 2014 r. na kierunku
Energetyka,

b),fodstowyprzemyslowegooudytuenergetycznego"dlakerunkuMechanikaiBudowaMaszyn
(od 2013 rl,

c) ''certyfikocjd energetycfno budynków,, _od 2014 na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn,
d) ,,Cambustion pracesses in power engineering" - od 2014 na kierunku International Design

EnBineer.

HabiIitant ucfestniczył także W rozwoju |aboratorium dydaktycznego Katedry Energetyki iAparatury
Przemysłowej Wydziału Mechanicznego PG oraz jest jednym z twórcóW |aboratorjum komputerowego
w tej katedrfe. Prowadfił też szereg zajęć dydaktycznych ze studentamj . Wykładów, ćWjczeń i
|aboratoriów W języku po|skim i an8ieIskim na kierunkach Mechanika i Budowa Maszyn, Energetyka,
International Design Engineer oraz Ener8y Technologies.

W chwi|i składania wniosku habi|itacyjnego dr Barański bYł promotorem 70 obronjonych prac
dyp|omowych (27 prac ma8isterskich i43 prac inżynierskich) oraz promotorem pomocniczym dWóch
doktoratóW'

Do powyższego dorobku na|eży dołączyć ekspeftyzy Wykonywane 8lównie na f|ecenie fakładów
przemyslowych oraz recenzl.e. W załączniku 6 do Wniosku habi|itacyjne8o Wyszcfe8ó|niono 10
ekspertyz iopracowań przy8otowanych W |atach 2011 2018 na f|ecenie m'ln' f lrm PoL|METsp. z o' o',
PHARMATICA Sp. r o. o., IZOLACIE 5p. r o. o., FINOW Polska, EMPEc Sp. r o. o., REMA S.A., Sylva Sp. z
o' o' od 2015 Habi|itant przygotował też 7 recenzji artykutów naukowych, W tym po jednej d|a
cfasopism z IistY JcR _,,Dryin8 Techno|ogy,, i ,,BioResources,,' Pofostałe recenzje były d|a ,,Archive of
Mechanical Engineering" (trzy),,,Pol ish Journal of EnvironmentalSciences" i,,PLOS ONE".



Dr inż' Jacek Barański posiada bogaty dorobek dydaktyczny, na któryskłada się reguIarne prowadzenie
zajęć ze studentami PoIitechniki Gdańskiej na kierunkach Mechanika iBudowa Maszyn oraz
Energetyka. Jest także autorem ory8inaInych proBramów dla czterech prfedmiotóW nauczania oraz
promotorem prac dyp|omowych i promotorem pomocniczym doktoratów. za swoją dziala|ność
naukową i dydaktyczną uzyskat na8rody Rektora PG' odbywał również staźe w za8ranicznych
ośrodkach akademickich i naUkowych. Posiadając istotne osiągnięcia w 10 spośród 14 kĄ^eriów oceny
w zakresie dorobk! dydaktycznego ipopu|aryzatorskiego oraz współpracy międzynarodowej
habiIitanta, dr inż. Jacek Barański spełnia wyma8ania do ubiegania 5ię o stopień naukowy doktora
habil itowanego.

5. Podsumowanie i wniosek końcowy

Dr inż- Jacek Barański |egitymuje się osiągnięciami w prawie wszystkich kategoriach oceny
wymienionych w Rofporządzeniu Ministra Nauki . szkoInictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r' w
sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habiIitowaneBo
(Dz' U. 196, poz' 1165)' Mając na uwadze zawarte powyżej oceny cząstkowe osiągnięć naukowo.
badawczych, a także dorobku dydaktycfne8o, popu|aryzatorskie8o iwspótpracy międzynarodowej,
stwierdfam, że dr inż. Jacek Barański spełnia Wyma8ania okreś|one w lJstawie z dńia 14 marca 2003 r.
o stopnjach naukowych itytu|e naukowym oraz o stopniach i tytu|e W fakresie sztuki (z późniejszymi
zmianami) dIa kandydatów do stopnia naukowego doktora habiIitowanego'

Wnioskuję fatem o dopuszczenie dr. inż' Jacka BarańskieBo do dalszych etapów postępowania
habjIitacyjnego w dyscYpIinie Budowa i Eksp|oatacja Maszyn (obecnie inżynieria mechaniczna).
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