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nadaniestopniadoktorahabilitowaneBo
1. PrŹebiegkariery naukowei
Dr inż.']acekP' Barańskiukońcfyłstudiamagisterskie
na Wydzia|eMechanicfnym
PoIitechniki
Gdańskiej'w 1996 roku obroniłpracęma8isterskąpt, ,,Anolifotemodynomicznoukłoduqozowoparowegoz dwoma turbinomigazowymiijedną turbinąporowąsprzęźonych
cieplnjepoprfefjedno
przY8otowaną
pod kierunkiemdr' inż.Piotra Kubskiego
lub dwuciśnieniowy
kociołodfysknicowy',,
(kierunekMechanikai BudowaMaszyn,specjaIność
systemyi UrządzeniaEnergetykicieplnej).W
następnym
rokUuzyskałtytuł
European
Master'sDegreein Eco Inte8rated
M€ c hanicaIEngineerin8,
na
podstawjepracydypIomowejpt.,,Modernisation
of the heat generotingplant systemin Mszczonów
by utilisationthe geothermolenergyusethe heatpumps",ptry1olowanejna WydzialeMechanicrnym
PoIitechn.ki
Gdańskiejpod kierunkiemdr. inź.PiotraKubskie8o.
W roku2003ufyskałstop.eń
|icencjata
(KTH)w sztokho|mie
(szwecja),
gdy pod kierunkiemprof'
Kró|ewskjego
|nstytutu
Technicznego
WłodzimierzaBłasiakaobronil pracę pt. ,,Physicolond numericalmodellingol flow pattern and
combustionprocessin pulverizedfuel fied boile!',.stopień doktora nauk technicfnychHabi|itant
otrzymałW 2004 r', kiedy to obroniłrofpraWęfatyt!łowaną,,Modelowonie
fizycznPi numeryczne
płomieniow kotłowychkomorochspalonio z po|nikomiwkowymi,,'Rozp|awadoktorska,której
promotorembyłprof. dr hab' inż.lan stąsiek,zostalaprzygotowanana WydzialeMechanicznym
Politechnjk.Gdańskiej
w dyscypIinie
naukowej
Budowai Eksp|oatacja
Masfyn.
jestprfedewszyŚtkim
KarierazaWodowa
HablIitanta
od 1996fwiązana
z obecnąKatedrąEner8etyki
i
AparaturyPrzemysłowej
PG' W rokuakademickim
1998/1999jako
stYpendysta
swedishInstituteodbył
stażnaukowo-badawczy
w Kró|ewskimInstytucieTechnicznym(KTH)W sztokho|mie,8dzie uzyska|
już|icencjat.
wspomnianY
Natomiast
w latach2001i 2002był|aureatem
stypendium
Fundacji
Na!ki
podyp|omowe
Po|skjej
d|a MłodychNaukowcóW'
W roku 2005 ukończył
studiapedagogiczne
na
Wydział oceanote.hnjki i okrętownictwa Po|itechnikiGdańskiel.-Pracowa| także w szkolach
okrętowych
io8ó|nokształcących
prfedmjotów
w Gdańskuna stanowisku
nauczycieIa
,,conradinum,,
jest
zawodowychW |atach2004-2009'obecnie
starszymwykładowcą
w KatedrzeEnergetyki
i
AparatUryPrzemyslowejPoIitechniki
Gdańskiej-

2. ocena osiągnięcianaukowego w postaci cyk|u pub|ikacii
naukoweuzyskanepo otrzymaniustopniadoktora,w
Dr inż'Jacek Barańskijako osiągnięcie
naukowych
atytule
naukowym
orazo stopniach
rozumieniu
Ustawyz dnia14marca2003r.o stopniach
Wkład
maszyn,
i tytuleW fakresjesztuki,stanowjące
znaczący
autoraW rofwójbudowyi eksp|oatacjj
prfedłożył
pod zbior.fymty lem ,,Energetyczne
ospektyprocesówefektywnego
spójnycyk|pubIikacji
' W składcyk|uwchodfi 17 prac
suszeniodrewna porą wodnq lub mieszdninąporowo-gozową,,
pięciu
periodykach.
w |atach2o12.2018W
',ednaz tych pracjest autorskimdfielem
opub|lkowanych
jest współautorem.
HabiIitanta,
natomiastW pozostałych
lego udziałw powstaniu9 prac
jest
przekracza
współautorskich
50 %,a dla5 innych na pofiomie40 |ub45 %.
Drying
cyk|,dwie opub|ikowano
W 2018 i2019 r. w czasopiśmie
spośród17 prac tworzących
naukowych
wnioskupo5iadało
35 punktówWgWykazu
czasopism
TechnoIogy,
którewcza5ieskladania
(w
Mjnistra Nauki iszko|nictwaWyższego,a iego impactfactor wYnosił2.219 aktua|nymwykafie
MNisw przYznano
100pkt',a IFw 2019r wynosit2.988)'sąto:
dryingprotesses
43' J. Baranski,Molstłrecontentduringand aIterhigh.and normol.tempe|oture
DryingSymposium
Vol.36 (2018),
lssue6: 20thInternational
of wood.DryingTechnology,
llDS
2016), pp. 1s1'761.
(udział
Habi|itanta
1o0%,aktuaIna
|.czba
cytowańw8 Webofscience:
8, scopus:7)
A1' |.K|ement,T' ViIkovskó,l.Baranski,A. Konopka,Theirl1poctof dryingond steamingpro.esses
Vol. 37 (2019),
on surlocecolorchangesof tensionad normalbeechwood.Otyingfechnology,
lssue12,pp.1490-1497.
(udział
2; scopus:2)
Habi|itanta
40 %,aktuaIna
Iiczbacytowańw8 Webof science:
Dwie pub|ikacjeukazalysię W BioResources,
które w cfasie skladaniawnioskumiałolF 1-321,a w
wykarieMNiSWposiadalo
40 pkt.(aktualnie
100pkt.,a lF = 1.409w 2020roku):
A6' Baranskil., Klement|', VilkovskóT., KonopkaA'I High temperoturedryingprocessof beech
wood (Fogus sylvotico L.) with dilferent zones oJ sapwood ond red folse heortwood.
BIORESOURCES,
Vol.12 (1){2017),
s. 1861-1870.
(udfiał
10;scopus;7)
Habi|itanta
40 %,aktua|na
Iiczba
cytowańwg Web of science:
A2. KonopkaA., Baranskil., ońowski K.,szYmanowskiK'. Theeffectof full.ce]limpregnotionof
pine wood (PinussylvestrisL.) on changesin electricdlresistonceond on the occuracyol
Vol. 13,(1)(2018),s.
moisturecontentmeasurement
usingresistancemeters.BIORESOURCES.
1360-1371.
(udfiał
1;scopus:1)
HabiIitanta
45 %,aktuaIna
Iiczba
cytowańw8 Webof science:
w angie|sko].ęzycznyń
rocznjkus6GW
Dfiesięćpracf cykIuhabiIitacYjnego
zostało
opubIikowany.h
,,Forestryand Wood Technology"lA4, AS, A1, A8, A10, A13-A171.Crasopismoto posaadakrajowy
(|cV)równY91.85|za2019|').Pracete ukazały
a wkład
indekscopernicus
się W |atach2012.2017,
trzechpracten wskaźnik
HabiIitanta
W powstanie
siedmiuz nichwynosił
51 |ub55 %;d|apozostałych
wynosil40% (dwieprace)lub 15 % 0ednapraca).
Rocznik,,Forestry
andWoodTechnolo9t'w 2OI9
pkt.
pkt)'
(obecnie
miał10
wg wykazuMNisw
20
pubIikacje
DwieWspółautorskie
wchodzące
w 5kład
cykIuhabiIitacyjnego
ukazalY
się W dwuroczniku
przezKatedrę
Techno|ogii
Drewna
Woodworking
Processes,,
,,chipandchip|ess
[A9,A12]Wydawanym
poIitechniki
(słowacja)'
wynoslł
W ZvoIeniu
Ukafatysięone w 2014i2016 roku,a udziałHabiIitanta
yÓ.
odpowiedn.o
55 i 25

pracaf cyk|ufgłoszonego
prfef Habi]itanta
lednaWspółautorska
zostalaopubIikowana
w 2015r. w
posiadał
pkt.
miesięcfniku
który
w
w
wykazie
MNisw
cfasie
sktadania
Wnjosku
6
,,|nsta|,,
[A11],
(obecnie
20 pkt.).UdfiałHabi|itanta
wYnosił
517o.
Wktad autora w powstan.epubIikacjiWspółautorskich
obejmowałmetodologiębadawczą,
przeproWadfenje
badańeksperymentaInych,
a takżeudziałW interpretacji
ufyskanych
Wynikówi
pracachredakcyjnych.
Wiodącym tematem prac składających
się na cyk| habi|itacyjny,z8odnie f je8o tytułem,jest
wysokotemperaturowe
suszeniedrewna f udfiałempary wodnej, w powietrfu wi|gotnym|ub w
parowo
powietrznej.
mieszaninie
Ten sposób suszeniafostał zastosowanypodczas badań
eksperymentalnych
opisanychw 11 pracachz cyklu [A3-46,A10, A12-A17].Habiljtantjest
pozostałych.
samodzie|nym
autoremjednejz tych prac [A3]i współautorem
Do suszeniaW ska|i
półprzemysłowej
przezHabilitanta
wykorfystano
stanowisko
badawcfezaprojektowane
iopisanew
wyposażona
w wymiennikciepłatego stanowiskajest komora5u5zarnicza
[A17]'Głównącfęścią
nagrfewnicę
fasi|aną8orącYmigazamispalinowymi,
wentY|ator
zapewniający
cyrku|ację
medium
parę oraz systempomiarowyi sterujący'
susząceBo
W komorfe,dysfe doprowadfające
Podcfas
suszeniapróbekdrewnamjerzonesą temperatury
i wi|gotńości
W próbkachi mediumsuszącym'
Parametry
mediumsuszącego
2mieniają
5ięW cfasiewedług
fadanegoprogramu.
ZaWartość
wilgociW
suszonymdrewniejest mon.torowana
w czasierzecfywistym.
Po fakończeniupro8ramususzeniaby|a
jakość
próbek pod kątemzawartośc.
anaIizowana
wysuszonych
wi|goci,struktury,
zmianko|oru,
odksftałceń
iWytrfymałości.
BadaniaopisaneW pracach[A6,A10] Wykonanow innej,większej
komorzesusrarniczej.
Prace badawcfe Habi|itantaskupialy sję wokół nowatorskichmetod susz€ n ia W podwyższonej
temperaturze.Prowadzoneprace, prfede Wsfystkimeksperymenta|ne,
mialy na ce|u taki dobór
jak
programususfenia/aby ufyskaćmaterialo
na].Wyższej
Wartości
użytkowej'
Podczasbadań
wykonywanYch
w komorzepólprzemystowej
mediumsusfąceo ciśnieniu
atmosferycznym
stosowano
jestokreś|ane
przypadku
itemperaturze
około80 "c Iub105"C'W tym pierwsfym
mediumsuszące
_,,para
jako ,,mieszanina
jest
parowo'gazowa'',
gdyż
Ta druganazwa
my|ąca,
a W dru8im
wodna,,.
su8eruje
zupe|ny
brakpowietrza
w mediumsusfącym'
Tymczasem
aniw pub|ikacjach
Habi|itanta,
ani
powietrza
w autoreferacie,
niema wzmiankioewakuacji
z komorysuszarniczej,
Próbki drewna suszonew warunkachwyŚokiejtemperaturyiz udzjałempary Wodnejby|y
poróWnywane
próbkamisuszonymi
2 podobnymj
klasycznje
w temperaturfe
okoto20 "c' Wstępne
badania wykafałypoBolszen.ewa|orów użytkowychdrewna suszone8owysokotemperaturowo.
Jednak modyfikacjeprogramususzeniaopracowaneprzez Habilitantadoprowadritydo uryskania
materiału
dobrejjakości,
befwidocznych
deformacji
i 2mianstruktury
wewnętrznej
orazbezistotnych
pub|ikacjach
zmiankoIoruiwłasnoś.i
możnazna|eźć
mechanjcznych.
W
f cykIuhabiIitacyjnego
sfcfegótoweWynikitakichbadańd|a drewnasosnowe8o/
świerkowe8o,
bukowegoidębowe8o.
Mianowicie,
W pracach[46]i[A10]omówionofmianyksztaltu,
Wi|gotności
iko|orupróbekdrewna
bukowegostlsfonegow temperaturfe100 .c i 120 .c. Testy Wysuszonychpróbek wykafaty,że
jednakfmianYko|oruby|y
pozjomie,
odkszta|cenia
i napręźenja
wewnętrzne
bylyna akceptowaInym
pub|jkac].i
znaczne'w
|ame|idębowYchibukowych,które suszonoW
[A4]badanoodkształcenia
powietrzu
Wi|8otnym
o temperaturze
Wzg|ędnej
okolo80 "c iwi|gotnoś.i
ok' 80%'W cfasie54 godfin
suszeniauzyskano
spadekwi|gotności
w |ame|ach
z 4oyodo 1070,
a odkszta|cenia
byłyniewieIkie
dIa
|ameIsusfonychpod obciążeniem.
W pracy[A15]przedstawiono
wynikipomiarówzawartości
wi|goci
w próbkachdrewnaśWierkowego
wysuszonego
Wtemperaturze
2 próbkami
ok' 1o0"c' Po porównaniu
powietrzu
przekrojach
suszonYmi
w
o normaInej
temperaturze
Wi|gotności
w
okafa|osję,żerozkłady
po susfeniuwYsokotemperaturowym.
badanychpróbek są bardziejróWnomjerne
Kolejneprace

koncentrują
sję na badaniach
Wlasności
mechanicznych
Wysuszonego
drewna.ltak, W pubIikac].ach
moc skrawaniad|a drewnabukoweBoisosnowe8o,która po suszeniu
IA5] iIA14] okreś|ono
Wysokotemperaturowym
okafala5ię być mniejszanjżpo suszeniuw pow.etrfuprzy 25.c. W
konsekwencji,
wytżymałość
na naprężenja
2e wzg|ędu
tnąceteżu|egła
nieznacfnemu
obniżenju'
To
za8adnieniezostałoW autoreferacie
opisane także dIa drewna świerkowego
i dębowe8o.
Przyspiesfone
wysokotemperaturowe
suszenie
nie WpłYwa
f koIeiw istotnysposóbna zmniejsfenie
Wytrzymatości
na zgjnanie,
co wykazano
w pracach[A12,A13,A16]'NaIeży
tutajfWrocićUwa8ę,że
powtórzeniem
pracy
wynikiopubIikowane
w [A12]5ą
w niecoskróconej
formie
[A13].
powietrfa2 udfiałem
paryi podwYższenie
Zastosowan.e
temperatury
znacznje
skracacza55uszenia.
Danena ten tematmożnafna|eźć
W [A3]d|adrewnaświerkowe8o
ibukowego,a W autoreferacie
dodatkowo
dIa5o5nyj dębu.Na przyk|ad,
dIapróbekdrewnaświerkowego
o początkowej
zaWartości
wi|gociokolo 37% i końcowej11-15%uzyskanonastępuiące
czasy suszeniaW za|eżności
od
przy
"c,85
prfy
przy
temperatury
mediumsuszącego:
500god2in 20
h
80.c i 140h
105.c-Największe
powietrfao temperaturze
skróceniecfasusUszenia
więcd|awi|gotne8o
uzyskano
80 "c. Analo8.czną
jdębowych,
próbkasosnowanajsfybciej
za|eżność
stwierdfono
także
dIapróbekbukowych
natomiast
paryi powietrfao temperaturze
wYschła
w miesfaninie
105.c. Takjeszczególowe
wynikjfostały
uo8ó|nione
dIadrewnaświerkowego
ibukowe8opoprzefobliczenie
szybkościsuszenia'
któranp' dIa
temperatury80 "c Wyniosła
i0.12 kg/kg/hdla buka'
0.18kglkglh dla świerka
pubIikacje
Docyk|uhabiIitacyjne8o
dołączono
również
dotycfące
suszenia
drewna,aIeodbie8ające
od
wiodąceBotematuomówionegopowyżej.
W pracy[A1] podjętoproblemzmian ko|orudrewna
poddanopróbkidrewna
reakcyjnego,
którejestzaIiczane
do wadbudowydrewna'Badaniu
bukowego,
które bytypoddawanetfw. parowaniuprzedsLlszeniem
W powietrzuo temperaturfe
45-{5.c.
stwierdzono,
że różniceko|orumiędfydrewnemreakcyjnym
inorma|nymzmniejsfają
się po
parowaniuiWysuszeniudrewna' Wyniki badań odksftałceń
bukowegodrewna reakcyjnego
i
.c,
normaInego,
którezostało
Wysuszone
W powjetrfu
o temperaturfe
100-120 przedstawiono
w [A9].
jeżeIi
z koIeipraca[A2]dotyc,ykaIibracji
rezYstancyjnych
miernikówzaWartoścj
Wi|8oci,
mająbyć
próbekdrewnasosnowe8o
stosowane
do pomiaróW
W drewnieimpregnowanym.
Wykonano
badan.a
susfone8ona wo|nympowietrzu,porównującodczytyprfemysłowego
miernikarezystancYjne8o
z
wartościami
wyznaczonymi
metodąsuszarkowo
wagową.Trzy pub|ikacje
A8,
A11]
opisują
[A7,
suszenjeW komorfe będącejmikrostru8owym
wyrniennikiem
ciepta.Ta niekonwencjonaIna
konstrukcja
komorysuszarnicfej
ma na ce|uintensyfikację
wymianyciepłamiędzypowietrzema
powietrzeo temperaturze
susronymdrewnem.W wykonanych
eksperymentach,
od 40 do 120'C
wptywalodo komoryprzezm.krokanały
o rozmiarzeokoło200 tlm' Mierzonozmianytemperaturyi
próbek
pe|etu
wi|8otności
drewnasosnowegoi
5lomianego.
Niestety,
W pracach
tworzących
cYk|habiIitacyjny
aspekty
ener8etyczne
niesąuwypuk|one.
Brakljena
przyktadanaIizyzużycja
procesach
energiiw poszcfegó|nych
Prob|emenergochłonności
suszenia.
procesususzenia
podjęty
prze2
gd2ie
fo5tał
habiIitanta
tyIkow autoreferacie, przedstawiono
równania
modelu matematycznego,
opisującebi|ansciepInysusfarni.Habilitantma Wiodącyudziałw jego
(0D),uwf8|ędnia].ącY
tworzeniu'
Jestto modeIo parametrach
skupionYch
udziałróżnvchstrumieni
ciepłaskładających
się na całkowjte
zapotrzebowanie
na enerBięd|akomorysuszarniczej'
HabjIitant
brałróWnieżudzia|w opracowaniu
zależności
empirycfnych,
służącYch
do przewidywania
czasu
gabaryty
suszenia.
zaproponował
tutajkorektęuwz8|ędniającą
suszarni
orazemp.ryczną
za|eżność
do
wyznaczenaa
czasu nagrfewania
suszarni.Wynikizaproponowanego
modelu prfedstawiono
dla
przykładu
suszeniatarcicysosnowej'okazujesię,żewłaścjwy
czassusfeniajest kwadratowąfunkc].ą
początkowej
programóW
zawańości
Wi|8ocisuszone8o
z rofważanych
drewna/innąd|a każde8o
suszenia'
W autoreferacie
zaWarto
teżprfykładowe
wynikianaIizY
energochłonności
suszenia
W skaIi

półprzemysłowej,
przezhabiIitanta
czy|iprfypuszczaInie
w komorze5uszarniczej
zaprojektowanej
energetycfne
trfech procesóWsuszenia:
ła8odnego,
normaInego
i
[A17]'PorównanoparametrY
intensywne8o,
różniących
się m.in.temperaturami.
z przedstawionych
danychwYn.ka,żenajmniejsze
zuźycjeciepłaufyskanod|aintensywnegopro.esususzeniaw temperaturze9o.110 "c. Byłoto 189
kwh na 1 mr drewna.cfas takie8osuszeniabyłrównieżnajkrótszy
iwynosił35 8odzin,co można
poróWnać
z Wartością
obIiczoną
2 modeIu,
wynoszącą
30 h' Jak2afnacza
HabiIitant,
Wartoś.i
te siInie
2aIeżą
przykładfie
parametr
od poczqtkowej
Wi|8otności
drewna.W przedstawionym
ten byłinnydIa
każdego
początkową
z trzechpro8ramóW
susfenia'Drewnosuszoneintensywnie
mialo najniższą
fawartość
wilgoci'D|ategonie ma pewnoścj,
przewa8ę
żeintensywnyprocessuszeniama rfecfywiście
ener8etyczną
lub czasowąna procesamisuszeniaw niżsfejtemperaturze'W pracachHabi|itanta
brak
bardziej
uoBó|nionych
anaIizw tym7alreś|F
jnformacje
Biorącpod uwa8ępracez8łoszone
do cyk|Lr
habi|itacyjnego
orazdodatkowe
zawańew
podstawę
autoreferacje,
do osią8nięć
naukowych,
stanowiących
do ubie8ania
siędr.]ackaBarań5kie8o
o stopieńdoktorahabiIitowanego
nauktechnicznYch,
na|eży
zaIiczYć:
1. Znaczącywkładw opracowanieoryginaInego
a|gorytmuprowadfeniaprocesu5u5zeniaróźnych
powietrfanawi|żone8o
drewna
w
warunkach
Wysokiej
temperaturyz wykorfystaniem
w
8atunków
parąwodną.Wybórmetodysusfeniai zastosowane
sposóbkontroIowany
a|goMmypozwalają
na
procesu,a takżefmniejsfenieemisjjsubstancji
obniżenieener8ochlonności
toksycznych
do
przyzachowaniu
atmosfery,
walorówużYtkowych
WysUsfonego
drewna.
2' Uzyskanie
WieIuwartościowych
gatunków
wynjkówbadańeksperymentaInych
suszenia
Wybranych
parowo.powietrznej
przY
drewnaf wykorzystaniem
mieszaniny
ciśnieniu
atmosferycfnym'
Dr inż'
Jacek Barański prowadfil badania w sferok.m fakresie parametrów suszenia,co umoźliwiło
wsfechstronnąanalifę zjaWiskwystępującychpodczas procesów suszenia i przygotowanie
proaesususzenia
optymalnego
algorytmu
dla programu
wysokotemperaturowego.
Na podstawie
badań poróWnawcfych
różnychgatunkóWdrewna i różnychpro8ramów5uszeniauzyskał
wnioski
ory8inalne
umoż|iwiające
ocenęwYsuszonego
drewna2eWzg|ędu
najegoko|or,strukturę
i własności
mechanicf
ne'
3. Ana|ifę teoretycfnąprocesów suszeniadrewna z wykorzystaniem8orącegopowietrza i pary
Wodnej,
fastosowaną
w mode]owaniU
bi|ansu
.iepła5u5zarni
i przewjdywanju
czasususzenia'
podjętaprzezdr.inż'JackaBarań5kiego
Tematyka
badawcza
ma istotnefnaczeniepraktyczne.
Może
podstaWę
procesów
stanoWić
do wdrożenia
nowYch
techno|ogicznych
W zakładach
obróbkjdrewna,
procesysuszeniaWykorzystującYch
sąd2ącz Wynikówzamieszczonych
W autoreferacie,
Habilitant
wykonywał
badaniaW szerszymzakresie,niżfostałoopub|ikowane
w pracachtworzącychcyk|
habi|itacyjny.szkoda
więc,żeHabiIitant
n.e fdecydował
się na upowszechnienie
wsfystkich
swoich
wynikówpracbadawczych
w postacimonografii'
pracewłączone
oceniając
do cykIuhabiIitacyjne8o
na|eży
stwierdfić,
żeo5ią8nięcie
naukowedr' inż.
JackaBarańskiegopt' ,,Energetyczne
ospektyprocesówefektywnego
suszeniadrewnaporą wodnqlub
porowo gozowq,,stanowjistotnYWkład
mieszaniną
W rozwó].
dyscypIiny
BudowaiEksp|oatacja
Maszyn
i spełnia
wymagania
do ubie8ania
sięo stopieńnaukowydoktorahabiIitowanego.
3. ocena osiągnięćnaukowo-badawczychw€ wszystkich obszarach aktywności'
Na łącfnydorobekpub|ikacyjny
dr. inż.JackaBarańskiego
składasię 96 pub|ikacji,
z których53
powstały
po ufyskaniu
jest:
stopniadoktora.
Wśródpublikac].i
HabiIitanta

a)
b)
c)
d)
e}

5 ańykułóW
naukowych
w czasopismach
z bazyJcR,
(opubIikowanej
przeddoktoratem),
1 rozdział
W monografiio
zasięgu
międzynarodowym
międzynarodowym,
32 innepubIikacje
o zasję8u
2 rozdziatyw książkach
o zasię8ukrajowym,
recenzowanych
37 pubIikacji
o zasięgu
krajowym.

impactfactorpub|ikacji
naukowych
IistyJournaI
sumarycfny
według
citatjonReports(JcR),z8odnief
rokiemopubIikoWania,
wynosi9'121.W dniuskładania
wnioskuhabilitacyjnego,
według
bazYWeb of
5ciencesumaryczna
liczbacytowańWynosiła
21,a indeksHirschabyłróWny2. AktuaIne
wartościtych
wskaźn.ków
są wyższe. w czasie pisaniatej opinii W bazie Web of science byłoindeksowanych
9
pub|ikacjiHabi|itanta
(bef
f |at2012 2019,d|a którychIiczbacytowańwynosiła50
samocytowań),
a
indeksHirscha5.
Do osią8nięć
HabiIitanta
naIeży
równieżudzlał
we wdroźeniu
układu
odpy|ania
dlapiIarki
formatowej
oraz układupodawaniapa|iwai powietrfado komoryspa|aniakottóWWodnycho mocy 195 kW.
HabiIitantjest takżeWspólautorempatentukrajowegoPL 22a20281 pt': ,,sposób,uszenjodrewno
komorzesuszorniczej''
WynaIazki
ora2 dwÓch fgłosfeńpatentowych- krajowegoi eUropejskiego.
HabiIitanta
byływystawiane
inagradzane
na targachtechnikiiwyna|azcfościw
Po|sce,
Be|giii Rosji.
Uzyskanenagrody(razemze współautorami)
to:
a) fa pi|arkęformatowąRemaFx550- !E!f!€ d ą! na TargachMaszyni Narzędfid|aPrzemysłu
Drzewnego
i Meblarskiego
"Drcmo2077",
pary
prfyśpieszonego
z fastosowaniem
b) za uktaddo
suszenia
drewnaw wysokiej
temperaturze
wodnej - 4Iq!y-!!!d na XV|||MoskiewskimMjędzynarodowymsa|onie Wyna|azkówi
fnnowacyjnych
Technolołii"Archi medes 2015",
fa
innowacyjną
c)
suszarniędo pżyśpieszonego
suszeniadrewnaw wYsokiejtemperatune z
parywodnej srebrnvmeda!na 10.TargachTechnikiPrzemyslowej,
Naukii
zastosowaniem
|n|,owacji,,Technicon
lnnowocje2014,,oraz srebrnvmedaIna 63. Ta.BachWynaIafczości,
''Brussels
BadańNaukowych
i NowychTechnologii
lnnova2074,,.
Działa|ność
naukowo-badawcfa
Habi|itanta
w pierwszych|atachpo uzyskaniustopniadoktora
koncentrowalasię na kontynuacjiwcfeśniejszych
i
badań procesów spa|aniakonwencjona|nego
nowoczesnychtechnoIo8iikonwersjienergij.W tym czasiedr inż.Barańskirea|izował
dwa krajowe
projekty badawcze.W latach 2005-2008byl kierownikiemptojeklu ,,Bodonioekspetymentolne
pojedyncfego
płomienio
w worunkochtechnologiiwysokotempenturowego
spaloniopoliWgozowych,,
(MNisw 3T10B057 28),W ramachktóregofmodernjzowa|
stanowisko
eksperymentaIne
do badań
procesów
prace
przebjegu
Wysokotemperaturowych
konwersjienergii'Wykonanewtedy
dotyczyły
procesuspa|ania
paIiwaprfy obniźonej
koncentracji
t|enUiwysokiejtemperaturze.
oprócz badań
Habilitantwykonal numerycznesymulacjeproaesuspalaniar vvykorzystaniem
eksperymentalnych
oprogramowania
cFD, dziękiktórym okreś|il
m'in' czas zwłokizapłonupa|iwaw za|eżności
od
temperaturyut|eniacza
i zawartości
t|enu.Prob|emówspa|aniadotycfytyteż prace zwiąfanez
reaIifacjąw|atach2010-fo13grant]pI',,Modelowanie
Jizyczneinumerycznespo]oniopaliwgazowych
wysoko.i niskok1lorycznych
w warunkachtechnologiiHiTAc,(NcN N N512 3178 38),w którYm dr
procesu
paIiwami
Barański
byłgłównym
wykonawcą.
Ana1ify
w kotlachzasiIanYch
stałymioraz
spaIania
okreś|enie
sprawnośc.
tYch urządzeńdIa różnychobciążeńbYłoteżtematem k.Ikunastuekspertyz
przy8otowanych
na zIeceniefirm fewnętrfnych.
zanim zainteresowania
naukoweHabilitantaskupiłysię na prob|emachsusfenia drewna z
pary Wodnej,zajmował
Wykorfystaniem
się równieżzagadnjeniami
wymiany.iepta W układach
energetYcznych.
Możnatutajwymienićudziałw projekciebadaWcfym
,,8adoniezjawiskstocjonomego

i niestacjonornegaprzejmowania ciepłoprzy użyciutermogrofii ciekłok|y,toliczneji komputerowej
onoljzy kolorowych obrozó l, (MNisW 3T10B 073 29) oraf w projekcie pt' ,,Teoretycznei
eksperymentalne bodania oroz modelowonie wewnętrznego odzysku ciepła w wządzenioch
klińotyzocyjnych''(NcN N N512 4143 33)' W tych pracachHabi|.tantzajmowa|się mode|owaniem
numeryc2nym
Wymienników
ciepła.
Łącznle
dr inż'JacekBarański
brałudział
w reaIizacji
7 projektówbadawczych.
Bytyto grantykrajowe,
-głównym
przyczYmw dwóchbyłkierownikiem
projektu,
W pozostałych
wykonawcą.
oprócfczterech
projektów wspomnianychpowyżej,jeden był Wykonywanyjesfcze przed doktoratemi dotycfył
gazyfikacji
(MNisw 4T10B
mode|owania
wysokotemperaturowej
biomasyiodpadów komunaInych
jUż
056 22). Ko|ejnedWadotyczyły zagadnieńzbieżnychf tematYkącyk|uhabilitacYjnego'
W |atach
glóWnywykonawcauczestniczyłw
2007'2010HabiIitantjako
realizacj.8rantu
wymiony
cjepło
,,Bodonjo
i masypodcząsuszlachetnionio
drewnaw warunkochwysokotemperoturowego
suszeniamieszonlnq
po|owo.gazowq',
(MNisw N51201232/3058)'Następnieufyskałfinansowanie
badańw ramach
p|ojektupt' ,,obróbkatermicznodrewndpodczossuszeniowysokotemperaturowego
porq przegrzonq
porowo'9ofowQ,,
(NcN N N508629840),które8owYkonaniemkierował
lub mieszoniną
w |atach2011
2014.Efektytychpracfostałyupowszechnione
poprfezwystąpieniakonferencyjne
ipub|ikacje,w tym
pracelA3,A12-A17].
wchodzącew składcYk|uhabiIitacyjne8o
poprzezpubljkacl.e
swojeosiągnięcia
naukowo'badawcfe
HabiIitant
upowszechnił
w czasopjsmach
o
je8o pub|ikacji
powstała
zasię8ukrajowymi międfynarodowYm'
Więksfość
W językuangie|skim
i
jak ,,Dryin8
(obaz Iisty']cR),,,Anna|s
ukazała
sięW takichperiodykach,
Technology,,,
,,BioResources,,
Warsaw Universityof Life Sciences- Forestryand Wood Technology",
,,Chipand Chipless
WoodworkingProcesses,,,,,Emission
controI science and TechnoIogy,,'
Znaczny udziałw
propagowaniudorobku naukowego HabiIitantamają referaty Wy8|oszonei opubIikowaneW
materialachkonferencjimiędfynarodowych
i krajowYch'W |atach2005'1018dr Barańskiuczestniczył
jest WspółaUtorem
w 23 konferencjach,
28 referatów,z którychwy8ło5ił
14 (wtym na 5 za 8ranicą)'
oceniająccalościowy
dorobekpublikacyjny
dr' inż'JackaBarańskiego
moŹnazauważYć
stosunkowo
nieWieIkj
udziałpracindeksowanych
W bazachJcR iWeb of science'Jednakte prace,które są tam
umieszczone
spotkaly5ię z fainteresowaniem
środowiska
naukowe8o,
o cfym świadczy
wartość
przedewsfystkimpropagowałswoje
indeksuHirscharóWna5. Habi|itant
osiągnięcia
na konferencjach.
Wykazałsię takżeaktywnością
w innychobszarachpod|egających
ocenie,jest współautorempatentu
krajowe8o,byl kierownikiemi 8lównYm wYkonawcąprojektów badawcfYchMNjsw. Wobec
powyższego'ocena osiągnięćnaukowo.badawcfychdr' inż' Ja.ka BarańskiegoWe wszystkich
obszarach
wiedzyjestpozytywna.
4. ocena dorobku dydaktyczńego,popuIaryzatorskiegoi wspólpracy międzynarodowej
Dr inż.JacekBarański
w ramachpro8ramu
europejskiego
Erasmus
i Erasmus+
odby|staźe
naukowew
Stowacji,na Politechnicew Zvoleniu(trzy1-tygodniowe
wizytyw 2013,2014i 2016r.)i Uniwersytecie
fi|ina(1 tydzieńw 2017roku,3 dni W 2018roku).W ramach7' Europejskjgo
Pro8ramuRamowe8o
!czestnic2ył
w projekcie,,Trees4Future,,,
W 2014r. 1.tygodniowy
obywa].ąc
stażnaukowo.badawczY
w
instytucie
leśnictwa
Włoskiej
Radyds.Badań(cNR)|VALSA.
Byłteżkierownikiem
międzynarodowego
projektu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiejpt. "The influence of conditions of high
temperoturegos-steammixturedrying processon propertiesoldried materiolond energyconsumption
ol dryingprocess,',reaIizowanego
We współpracyfe słowackąPolite.hnikąw Zvo|eniu.W ramach
współpracymiędzynarodowej,oprócz już wym.enionych,Habi|itantprzebywałtakźe na stażu
naukowYm
w Kró|ewskjm
(1tydzieńw 2004roku).
Instytucie
Technicznym
KTHW sztokhoImje

W łatach2005'1018dr inż'JacekBarańskiucfestniczYł
W 23 konferencjach.
Był|to m.in.,,lnternotional
ScienceConfetenceWood - Materiol af XXI Century''w Rogowie(6 krotnie),,Chlpond Chipless
(z.k|otnie),,,lnternotionol
woodworkingProcesses,,
W słowacji(3.k|otnje),
zjazd Termodynamików
(HEFArr
conferenceon Heot Tronsfer.Fluid Mechanic' and Thermodynomics
Q krotnie),,,2tł
lnternotionolwood MochiningSeninor (2013)"w Japonii,,,lnternotionol
Union oJ ForestResearch
otgonizotians(lUFRo)Division5 conference(2012),,w Portuga|ii.W 2005 r. byłtakżeczłonkiem
komitetuorganizacyjnego
x|X z].azduTermodYnamikóW
W sopocie oraz or8anizatorem
sesji
jednegoz zadańw projekciePoIR,,oprocowonle
tematycfnejna tym fjeźdfie'BYłteżkoordynatorem
procesu
zołożeń
dotyczqcychusprawnienio
odpyloniow górnyn idolnym ukłodzieodpylanidpilorck
firmieREMAS.A.z Resrla.
formatowych"ptzyznanego

Rezultaty
działaIności
naukowo.badaWcfej
HabiIitanta
spotkały
się z uznanjem
W postacinagródi
Wyróżnień.
W |atach20012002bytbeneficjentem
Fundacji
na RzecfNaukiPo|skiej
d|a
stypendiUm
MtodychNaukowców.
W 2002r' zosta||aureatem
||stopniaRektoraPoIitechniki
Gdańskiej
fa
nagrody
naukowQ.
W 2016 r' uzyskałna8rodę|||stopniaRektoraPoIitechniki
działaIność
Gdańskiejza
PoIitechniki
działaIność
dydaktycznq
orazbyłjednym
z IaureatóW
na8rody||stopniaRektora
Gdańskiej
zadziałaInośćbadawczo.rozwojową'NaIeżytutajteżprzywołaćwymienionejużmeda|eotrz
targachwyna|afków
i innowacji'
HabiIitantprowadziregu|arną
działaIność
dydakiyczną
na PoIitechnlce
Gdań5kiej,związanąz
urzqdzeniamj
ener8etYcznymi,
energochłonnością
budynków,procesówprzemysłowYch
orazanaIjzą
pracysystemóWenergetyki
ciep|nej.
lest autoremprogramuWykładu,
ćwiczeńi|aboratoriówdo
przedmiotów
następujących
nauczaniaI

a) ,,Kotr, instoldcjekotloweitechnikiczystegospolonio"rcalizovlanego
od 2014 r. na kierunku
Energetyka,
b),fodstowyprzemyslowegooudytuenergetycznego"dlakerunkuMechanikaiBudowaMaszy
(od2013rl,
c) ''certyfikocjd
energetycfno
budynków,,_od 2014na kierunkuMechanikai BudowaMaszyn,
pracessesin power engineering"- od 2014 na kierunkuInternationalDesign
d) ,,Cambustion
EnBineer.
HabiIitant
KatedryEnergetyki
iAparatury
ucfestniczył
takżeW rozwoju|aboratorium
dydaktycznego
jest
jednym
Przemysłowej
Wydziału
Mechanicznego
PGoraz
z twórcóW|aboratorjum
komputerowego
w tej katedrfe. Prowadfiłteż szereg zajęćdydaktycznychze studentamj. Wykładów,ćWjczeńi
|aboratoriów
W językupo|skim
i an8ieIskim
na kierunkach
Mechanika
i BudowaMaszyn,Energetyka,
International
DesignEngineer
orazEner8y
Technologies.
W chwi|iskładania
wnioskuhabi|itacyjnego
dr BarańskibYłpromotorem70 obronjonychprac
(27
prac
prac
pomocniczym
dyp|omowych
ma8isterskich
i43
inżynierskich)
orazpromotorem
dWóch
doktoratóW'
Do powyższegodorobku na|eżydołączyćekspeftyzyWykonywane8lównie na f|eceniefakładów
przemyslowych
Wyszcfe8ó|niono
10
oraz recenzl.e.
W załączniku
6 do Wnioskuhabi|itacyjne8o
ekspertyz
iopracowańprzy8otowanych
W |atach
20112018naf|ecenie
m'ln'flrmPoL|METsp.
z o' o',
PHARMATICA
Sp.r o. o.,IZOLACIE
EMPEcSp.r o. o.,REMAS.A.,SylvaSp.z
5p.r o. o.,FINOWPolska,
przygotował
o' o' od 2015 Habi|itant
W tym po jednejd|a
też7 recenzjiartykutównaukowych,
_,,Dryin8
cfasopismz IistYJcR
Techno|ogy,,
i ,,BioResources,,'
Pofostałerecenzjebyłyd|a,,Archiveof
(trzy),,,Polish
Mechanical
Engineering"
i,,PLOSONE".
Journalof EnvironmentalSciences"

prowadzenie
posiadabogatydorobekdydaktyczny,
Drinż'JacekBarański
naktóryskłada
sięreguIarne
zajęćze studentamiPoIitechniki
Gdańskiejna kierunkachMechanikaiBudowa Maszyn oraz
proBramówdla czterechprfedmiotóWnauczaniaoraz
Energetyka.
Jest takżeautoremory8inaInych
promotorem prac dyp|omowychi promotorempomocniczymdoktoratów. za swoją dziala|ność
naukową i dydaktycznąuzyskatna8rody Rektora PG' odbywał również staźew za8ranicznych
ośrodkach
akademickich
i naUkowych.
Posiadając
istotneosiągnięcia
w 10 spośród
14 kĄ^eriówoceny
w zakresie dorobk! dydaktycznegoipopu|aryzatorskiegooraz współpracymiędzynarodowej
habiIitanta,dr inż.Jacek Barańskispełniawyma8aniado ubiegania5ię o stopień naukowydoktora
habilitowanego.
5. Podsumowanie i wniosek końcowy
Dr inż-Jacek Barański|egitymuje
w prawie wszystkichkategoriachoceny
się osiągnięciami
MinistraNauki. szkoInictwaWyższegoz dnia 1 września
2011 r' w
wymienionychw Rofporządzeniu
sprawiekryteriówoceny osiągnięćosoby ubiegającej
się o nadaniestopniadoktorahabiIitowaneBo
(Dz' U. 196, poz' 1165)'Mając na uwadzezawartepowyżejoceny cząstkoweosiągnięćnaukowo.
badawczych,a takżedorobkudydaktycfne8o,popu|aryzatorskie8o
iwspótpracy międzynarodowej,
okreś|one
w lJstawiez dńia 14 marca2003r.
stwierdfam,żedr inż.JacekBarańskispełniaWyma8ania
i tytu|eW fakresiesztuki(z późniejszymi
o stopnjach
naukowych
itytu|enaukowym
orazo stopniach
zmianami)
dIakandydatów
do stopnianaukowego
doktorahabiIitowanego'
Wnioskujęfatem o dopuszczeniedr. inż' Jacka BarańskieBodo dalszychetapów postępowania
habjIitacyjnego
w dyscYpIinie
Budowai Eksp|oatacja
Maszyn(obecnieinżynieria
mechaniczna).
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