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1. Imię i Nazwisko 

Piotr Marcin Łapka 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca i roku ich 

uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 

Stopień naukowy doktora nauk technicznych, Energetyka 

Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Warszawa, 

2011r., z wyróżnieniem 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Modelowanie krzepnięcia materiałów półprzeźroczystych z 

zastosowaniem metody śledzenia frontu zmiany fazy 

Promotor:  

Prof. dr hab. inż. Piotr Furmański 

Recenzenci: 

Prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki (Politechnika Śląska) 

Prof. dr hab. inż. Jerzy Banaszek (Politechnika Warszawska) 

Tytuł zawodowy magister inżynier, Mechanika i Budowa Maszyn 

Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Warszawa, 

2005r., z wyróżnieniem 

Tytuł pracy dyplomowej: Zastosowanie obliczeń równoległych w metodzie Finite Volume 

Method do rozwiązania zagadnienia jednoczesnego przewodzenia ciepła i 

promieniowania w warstwie izolacji 

Promotor:  

Prof. dr hab. inż. Piotr Furmański 

Recenzent: 

Prof. dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

09.2011 – do chwili obecnej 

Adiunkt, Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, 

Instytut Techniki Cieplnej 

03.2006 – 09.2011 

Asystent, Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, 

Instytut Techniki Cieplnej 
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4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016r. poz. 1311) 

4.1. Tytuł osiągnięcia naukowego 

Moim głównym osiągnięciem naukowym wynikającym z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 

14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.) jest 

jednotematyczny cykl 11 publikacji naukowych, które wspólnie można zatytułować 
następująco: Modelowanie i analiza zjawisk transportu ciepła i wilgoci w ubraniach 

ochronnych i w skórze. 

Ubrania ochronne to podstawowy element pasywnej protekcji przed działaniem wielu 

czynników ryzyka. Typowe sytuacje zagrożenia to: kontakt ze środowiskiem i ciałami o 

wysokiej temperaturze, kontakt z niebezpiecznymi substancjami, kontakt ze środowiskiem, w 

którym występują niebezpieczne mikroorganizmy i wirusy oraz oddziaływania mechaniczne.  

Sytuacje te występują w wielu zawodach, podczas działań służb państwowych i wojska oraz 

w sportach motorowych. Poza funkcjami ochronnymi odzież specjalna powinna zapewniać 
komfort użytkowania. Ocena właściwości użytkowych i ochronnych ubrań specjalnych jest 

bardzo ważna, ponieważ dotyczy komfortu, bezpieczeństwa oraz zdrowia ludzi je noszących. 

Może ona odbywać się z wykorzystaniem badań eksperymentalnych i teoretycznych. W 

analizach właściwości użytkowych i ochronnych ubiorów specjalnych należy rozpatrywać 
wpływ środowiska i zagrożenia na układ złożony z ochrony osobistej oraz ciała ludzkiego lub 

materiału symulującego tkanki ludzkie. Oddziaływanie środowiska i zagrożenia na organizm 

ludzki pozwala na ocenę komfortu użytkowania i właściwości ochronnych ubrania 

specjalnego. 

W swojej pracy naukowej zajmowałem się modelowaniem zjawisk transportu energii 

w ubraniach specjalnych stosowanych do ochrony ludzi przez działaniem wysokich 

temperatur i dużych radiacyjnych strumieni ciepła emitowanych przez gorące gazy i ciała 

oraz przed bezpośrednim kontaktem z obiektami będącymi w wysokich temperaturach. 

Prowadzone przeze mnie badania dotyczyły również analiz transportu ciepła i wody w skórze. 

Ich głównym celem było opracowanie modeli matematycznych i numerycznych, które 

pozwolą na ocenę właściwości użytkowych i ochronnych ubrań specjalnych oraz na analizę 
procesów transportowych w układzie otoczenie-ubranie ochronne-ciało ludzkie. 

Uzupełnieniem powyższych badań były prace nad nową metodą służącą do szacowania 

rzeczywistej temperatury skóry na podstawie pomiarów eksperymentalnych z 

wykorzystaniem materiałów imitujących tkanki ludzkie. 

4.2. Lista publikacji powiązanych tematycznie 

[A1] Łapka P., Furmański P.: Verification and validation of an advanced model of heat and 

mass transfer in the protective clothing, Heat and Mass Transfer, Vol 54, pp. 2461-

2474, 2018, DOI: 10.1007/s00231-018-2337-z, IF2017 = 1.494, PMNiSW = 25 pkt. (lista 

A). 
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Udział: 90% [zaproponowanie koncepcji badawczej, opracowanie metody weryfikacji 

i walidacji opracowanego modelu transportu ciepła i wilgoci w ubraniach ochronnych, 

dostosowanie modeli matematycznego i numerycznego do wykonania symulacji 

walidacyjnych i weryfikacyjnych, dobór parametrów symulacji oraz warunku 

początkowego i warunków brzegowych, oszacowanie właściwości termofizycznych i 

optycznych niezbędnych do wykonania walidacji i weryfikacji modeli, 

przeprowadzenie symulacji w oprogramowaniu komercyjnym do celów weryfikacji 

modeli, przeprowadzenie symulacji porównawczych i wykonanie analizy wyników, 

ocena wiarygodności zaproponowanego kompleksowego symulatora, przygotowanie 

oraz redakcja rysunków i tekstu publikacji]. 

[A2] Łapka P., Furmański P., Wiśniewski T.: Assessment of thermal performance of 

protective garments. The advanced numerical model, International Journal of 

Numerical Methods for Heat and Fluid Flow, Vol 27, pp. 1078-1097, 2017, DOI: 

10.1108/HFF-03-2016-0101, IF2017 = 2.45, PMNiSW = 25 pkt. (lista A). 

Udział: 85% [zaproponowanie koncepcji badawczej, zaproponowanie i opracowanie 

kompleksowych modeli matematycznego i numerycznego transportu ciepła i wilgoci w 

układzie otoczenie-ubranie ochronne-skóra, opracowanie algorytmu rozwiązania, 

wykonanie implementacji numerycznej, dobór parametrów symulacji oraz warunku 

początkowego i warunków brzegowych, oszacowanie właściwości termofizycznych i 

optycznych niezbędnych do wykonania symulacji, przeprowadzenie obliczeń, analiza 

uzyskanych wyników, przygotowanie oraz redakcja rysunków i tekstu publikacji]. 

[A3] Łapka P., Furmański P.: Zastosowanie dwurównaniowego modelu transportu ciepła w 

skórze do oceny charakterystyk cieplnych ubrań ochronnych, Przemysł Chemiczny, 

Vol. 96, pp. 343-347, 2017, DOI: 10.15199/62.2017.2.13, IF2017 = 0.385, PMNiSW = 15 

pkt. (lista A). 

Udział: 90% [opracowanie koncepcji badawczej, wykonanie modyfikacji modeli 

matematycznego i numerycznego w celu wykonania symulacji ze zmienną prędkością 
perfuzji krwi, dobór właściwości termofizycznych i optycznych niezbędnych do 

wykonania symulacji, dobór parametrów symulacji oraz warunku początkowego i 

warunków brzegowych, przeprowadzenie symulacji, wykonanie analizy wyników, 

przygotowanie oraz redakcja rysunków i tekstu publikacji]. 

[A4] Furmański P., Łapka P.: Evaluation of a human skin surface temperature for the 

protective clothing-skin system based on the protective clothing-skin imitating material 

results, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 114, pp. 1331-1340, 

2017, DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2017.06.033, IF2017 = 3.891, PMNiSW = 40 pkt. 

(lista A). 

Udział: 50% [współudział w opracowaniu nowej metody szacowania rzeczywistej 

temperatury skóry na podstawie pomiarów eksperymentalnych z wykorzystaniem 

materiałów imitujących tkanki ludzkie, dostosowanie modeli matematycznego i 

numerycznego do wykonania symulacji w celu oceny wpływu różnych zjawisk 

transportowych na temperaturę skóry i materiału ją imitującego oraz w celu 
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weryfikacji opracowanej metody szacowania rzeczywistej temperatury skóry, 

wykonanie symulacji, współudział w wykonaniu analizy wyników i weryfikacji 

metody, współudział w przygotowaniu oraz redakcji rysunków i tekstu publikacji]. 

[A5] Łapka P., Furmański P.: Application of a coupled heat and water transport model in the 

skin for evaluation of protective clothing microclimate, AIP Conference Proceedings, 

Vol. 1988, pp. 020024, 2018, DOI: 10.1063/1.5047618, PMNiSW = 15 pkt. (konferencja 

indeksowana w WoS Core Collection). 

Udział: 90% [zaproponowanie koncepcji badawczej, zaproponowanie i sformułowanie 

modelu transportu wody w naskórku, modyfikacje kompleksowych modeli 

matematycznego i numerycznego transportu ciepła i wilgoci w układzie otoczenie-

ubranie ochronne-skóra w celu dodania modelu transportu wody w naskórku, 

modyfikacje algorytmu rozwiązania, wykonanie implementacji numerycznej modelu 

transportu wody w naskórku, dobór parametrów symulacji oraz warunku 

początkowego i warunków brzegowych, oszacowanie właściwości termofizycznych i 

optycznych niezbędnych do wykonania symulacji, przeprowadzenie obliczeń, analiza 

uzyskanych wyników, przygotowanie oraz redakcja rysunków i tekstu publikacji]. 

[A6] Łapka P., Furmański P., Wiśniewski T.: Comparison of different bioheat transfer 

models for assessment of burns injuries, AIP Conference Proceedings, Vol. 1790, pp. 

070002, 2016, DOI: 10.1063/1.4968681, PMNiSW = 15 pkt. (konferencja indeksowana 

w WoS Core Collection). 

Udział: 85% [zaproponowanie koncepcji badawczej, zaproponowanie i sformułowanie 

dwurównaniowego modelu transportu ciepła w skórze, modyfikacje kompleksowych 

modeli matematycznego i numerycznego transportu ciepła i wilgoci w układzie 

otoczenie-ubranie ochronne-skóra w celu dodania dwurównaniowego modelu 

transportu ciepła w tkankach, modyfikacje algorytmu rozwiązania, wykonanie 

implementacji numerycznej dwurównaniowego modelu transportu ciepła w skórze, 

dobór parametrów symulacji oraz warunku początkowego i warunków brzegowych, 

oszacowanie właściwości termofizycznych i optycznych niezbędnych do wykonania 

symulacji, przeprowadzenie obliczeń, analiza uzyskanych wyników i porównanie 

modelu Pennesa oraz zaproponowanego dwurównaniowego modelu transportu ciepła 

w skórze, przygotowanie oraz redakcja rysunków i tekstu publikacji]. 

[A7] Łapka P., Furmański P.: An advanced model of heat and mass transfer in the protective 

clothing – verification, Journal of Physics: Conference Series, Vol. 745, pp. 032075, 

2016, DOI: 10.1088/1742-6596/745/3/032075, PMNiSW = 15 pkt. (konferencja 

indeksowana w WoS Core Collection). 

Udział: 90% [zaproponowanie koncepcji badawczej, opracowanie metody weryfikacji 

opracowanego modelu transportu ciepła i wilgoci w ubraniach ochronnych, 

dostosowanie modeli matematycznego i numerycznego do wykonania symulacji 

weryfikacyjnych, dobór parametrów symulacji oraz warunku początkowego i 

warunków brzegowych, oszacowanie właściwości termofizycznych i optycznych 

niezbędnych do wykonania weryfikacji modeli, przeprowadzenie symulacji w 
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oprogramowaniu komercyjnym do celów weryfikacji modeli, przeprowadzenie 

symulacji porównawczych i wykonanie analizy wyników, ocena wiarygodności 

zaproponowanego kompleksowego symulatora, przygotowanie oraz redakcja 

rysunków i tekstu publikacji]. 

[A8] Łapka P., Furmański P., Wiśniewski T.: Analysis of influence of different heat transfer 

modes on temperature distribution in the protective clothing and skin, Procedia 

Engineering, Vol. 157, pp. 72-81, 2016, DOI: 10.1016/j.proeng.2016.08.340, 

PMNiSW = 15 pkt. (konferencja indeksowana w WoS Core Collection). 

Udział: 85% [zaproponowanie koncepcji badawczej, wykonanie modyfikacji modeli 

matematycznego i numerycznego w celu wykonania symulacji z uwzględnieniem 

różnych mechanizmów transportu ciepła i wilgoci, dobór właściwości termofizycznych 

i optycznych niezbędnych do wykonania symulacji, dobór parametrów symulacji oraz 

warunku początkowego i warunków brzegowych, przeprowadzenie symulacji, 

wykonanie analizy wyników i porównanie wpływu różnych mechanizmów transportu 

ciepła i wilgoci na temperaturę skóry i stopień oparzenia, przygotowanie oraz redakcja 

rysunków i tekstu publikacji]. 

[A9] Łapka P., Furmański P., Bugaj M.A., Cieślikiewicz Ł., Pietrak K., Kubiś M., 

Wiśniewski T.S., Walidacja modelu przepływu ciepła i wilgoci przez ubiór ochronny, 

Zeszyty Naukowe SGSP, Vol. 58, pp. 231-251, 2016, PMNiSW = 7 pkt. (lista B). 

Udział: 70% [zaproponowanie koncepcji badawczej, opracowanie metody walidacji 

modelu transportu ciepła i wilgoci w ubraniach ochronnych, dostosowanie modeli 

matematycznego i numerycznego do wykonania symulacji walidacyjnych, dobór 

parametrów symulacji oraz warunku początkowego i warunków brzegowych, dobór i 

oszacowanie właściwości termofizycznych i optycznych materiałów wykorzystanych 

w badaniach eksperymentalnych niezbędnych do wykonania walidacji modeli, 

przeprowadzenie symulacji porównawczych i wykonanie analizy wyników, ocena 

wiarygodności zaproponowanego kompleksowego symulatora, przygotowanie oraz 

redakcja rysunków i tekstu publikacji]. 

[A10] Furmański P., Łapka P., Badanie wpływu rodzaju ubioru na jego właściwości 

ochronne, Zeszyty Naukowe SGSP, Vol. 58, pp. 207-230, 2016, PMNiSW = 7 pkt. 

(lista B). 

Udział: 50% [wykonanie modyfikacji modeli matematycznego i numerycznego w celu 

wykonania symulacji dla różnych pakietów ubrań ochronnych, szerokości szczelin 

powietrznych oraz z uwzględnieniem różnych mechanizmów transportu ciepła, dobór 

parametrów symulacji oraz warunku początkowego i warunków brzegowych, 

przeprowadzenie symulacji, współudział w analizie wyników, współudział w 

przygotowaniu oraz redakcji rysunków i tekstu publikacji]. 

[A11] Łapka P., Furmański P.: Assessment of movement of the protective garment on the 

skin temperature and burn degree – a numerical model, pp. 891-752, 2017, w: 

Współczesne problemy termodynamiki, ed. Bury T., Szlęk A., Wydawnictwo Instytutu 
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Techniki Cieplnej, Gliwice, 2017, ISBN: 978-83-61506-41-6, PMNiSW = 5 pkt. 

(recenzowane materiały konferencyjne). 

Udział: 90% [zaproponowanie koncepcji badawczej, zaproponowanie i modyfikacja 

kompleksowych modeli matematycznego i numerycznego transportu ciepła i wilgoci w 

układzie otoczenie-ubranie ochronne-skóra w celu uwzględnienia periodycznie 

zmiennej szerokości najszerszej szczeliny powietrznej, modyfikacje algorytmu 

rozwiązania, wykonanie implementacji numerycznej metody modelowania 

periodycznie zmiennej szerokości najszerszej szczeliny powietrznej, dobór 

parametrów symulacji oraz warunku początkowego i warunków brzegowych, 

oszacowanie właściwości termofizycznych i optycznych niezbędnych do wykonania 

symulacji, przeprowadzenie obliczeń, analiza uzyskanych wyników pod kątem 

wpływu amplitudy i częstotliwości zmian szerokości najszerszej szczeliny powietrznej 

na temperaturę i stopień oparzenia skóry, przygotowanie oraz redakcja rysunków i 

tekstu publikacji]. 

Tabela 1. Zestawienie prac składających się na jednotematyczny cykl publikacji (1 – uwzględniając 

udział w publikacji). 

Pozycja  

literaturowa 

Rok  

wydania 

Udział  

(%) 

Impact  

factor 

Punkty  

MNiSW 

[A1] 2018 90 1.494 25 

[A2] 2017 85 2.45 25 

[A3] 2017 90 0.385 15 

[A4] 2017 50 3.891 40 

[A5] 2018 90 - 15 

[A6] 2016 85 - 15 

[A7] 2016 90 - 15 

[A8] 2016 85 - 15 

[A9] 2016 70 - 7 

[A10] 2016 50 - 7 

[A11] 2017 90 - 5 

 
Suma 

8.22 184 

 5.721 142.651 

4.3. Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z 

omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 

4.3.1. Wstęp 

Omawiany cykl publikacji stanowiący podstawę ubiegania się o stopień doktora 

habilitowanego składa się z jedenastu pozycji, w tym: czterech w czasopismach 

wymienionych na liście Journal Citation Reports (JCR) [A1-A4]; czterech w recenzowanych 

materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, uwzględnionych w bazie 

czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection [A4-A8]; dwóch z listy B MNiSW 

[A9 i A10] oraz jednego w recenzowanych materiałach konferencyjnych [A11]. Wszystkie 

publikacji powiązane tematycznie zestawiono w Tab. 1. Suma współczynników wpływu 

publikacji z przedstawianego cyklu (impact factor, IF), zgodnie z datą publikacji artykułu lub 

z roku ją poprzedzającego, wynosi 8.22, a łączna liczba punktów (PMNiSW) wg kryteriów z 
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Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie 

przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z 

ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. 2016 r. 

poz. 2154) jest równa 184. Zgodnie z oświadczeniami współautorów mój udział w większości 

publikacji wynosi ponad 85%. Jedynie w [A4, A9 i A10] jest mniejszy i wynosi odpowiednio 

50, 70 i 50%. Uwzględniając mój udział w każdej z przedstawionych publikacji sumaryczny 

współczynnik wpływu oraz liczba punktów są odpowiednio równe: 5.72 i 142.65. 

Wszystkie prace stanowiące moje główne osiągnięcie naukowe zostały opublikowane 

po nadaniu stopnia doktora nauk technicznych i nie są powiązane tematycznie z moją 
rozprawą doktorską. 

Cykl publikacji będący moim głównym osiągnięciem naukowym dotyczy 

opracowania kompleksowego symulatora procesów transportowych w układzie otoczenie-

ubranie ochronne-skóra, który składa się ze złożonych matematycznych i numerycznych 

modeli transportu ciepła i wilgoci w wielowarstwowych ochronach osobistych stosowanych 

w straży pożarnej do zabezpieczenia ratowników przed oddziaływaniem środowiska o 

podwyższonej temperaturze oraz modeli transportu ciepła i wody w skórze ludzkiej. 

Przedstawia on także nowy model służący do wyznaczania rzeczywistej temperatury skóry na 

podstawie pomiarów eksperymentalnych wykonanych z wykorzystaniem materiałów 

imitujących tkanki ludzkie. Zbiór ten zawiera również analizy procesów wymiany ciepła i 

masy w układzie otoczenie-ubranie specjalne-ciało ludzkie. Wspólnym elementem wszystkich 

prac z przedstawionego cyklu publikacji było opracowanie metod służących do analizy oraz 

analiza właściwości użytkowych i ochronnych ubrań specjalnych z wykorzystaniem 

modelowania matematycznego i numerycznego. 

Zaproponowane modele zjawisk transportowych w wielowarstwowych ubraniach 

ochronnych uwzględniają przepływ ciepła na drodze przewodzenia ciepła oraz 

promieniowania cieplnego w porowatej, higroskopijnej tkaninie oraz w szczelinach 

powietrznych separujących warstwy ubioru oraz w szczelinie oddzielającej ubranie od 

powierzchni skóry. Ta ostatnia mogła mieć stacjonarną lub periodycznie zmienną szerokość. 
Wymianę ciepła w ubraniu ochronnym sprzężono z transportem wilgoci oraz z procesami 

sorpcji i desorpcji wody we włóknach tkaniny. Pominięto konwekcyjną wymianę ciepła i 

masy w szczelinach powietrznych i w porowatej tkaninie. Aby opracowany symulator mógł 

posłużyć do analiz komfortu użytkowania oraz właściwości ochronnych ubrania ochronnego, 

został on połączony z modelami transportu ciepła w ciele ludzkim oraz z modelem 

transepidermalnego transportu wody. W tkankach rozważano kondukcyjno-radiacyjny 

przepływ ciepła, któremu towarzyszyła perfuzja krwi i generacja ciepła metabolicznego oraz 

dyfuzyjno-konwekcyjny transport wody przez naskórek połączony ze zmianami jego grubości 

w wyniku absorpcji i desorpcji wody. 

W przedstawionym modelu ubrania ochronnego oraz skóry zaproponowano bardzo 

dokładne modelowanie radiacyjnej wymiany ciepła, m.in. poprzez uwzględnienie zjawisk 

optycznych takich, jak absorpcja, emisja i anizotropowe rozpraszanie w półprzeźroczystych 

tkaninach, absorpcja i anizotropowe rozpraszanie w półprzeźroczystych tkankach oraz 

absorpcja, emisja, przepuszczenie i odbicie promieniowania cieplnego na półprzeźroczystych 

lub transparentnych granicach pomiędzy warstwami tkaniny, szczelinami powietrznymi i 
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powierzchnią skóry. Ponadto uwzględniono spektralne właściwości optyczne zarówno tkanin, 

jak i warstw skóry oraz mięśni. 

Opracowany kompleksowy symulator transportu ciepła i wilgoci w ochronach 

osobistych i tkance, poddanych oddziaływaniu środowiska o wysokiej temperaturze i dużych 

radiacyjnych strumieni ciepła, składał się z kilku nieliniowych i wzajemnie sprzężonych 

równań bilansowych wraz z nieliniowymi warunkami brzegowymi oraz warunkami na 

granicach warstw ubioru ochronnego i skóry. Zaproponowany układ nieliniowych równań 

rozwiązano przy pomocy autorskiego algorytmu. Następnie zaimplementowano go 

korzystając z języka programowania C/C++ w autorskim oprogramowaniu obliczeniowym, 

które pozwala na przeprowadzenie symulacji numerycznych dla dowolnych konfiguracji 

układu otoczenie-ubranie specjalne-skóra ludzka lub elementy stanowiska pomiarowego. 

Opracowany kod obliczeniowy stanowi również istotne osiągnięcie.  

W ramach przedstawionego osiągnięcia naukowego opracowano również, unikalny w 

skali światowej, model predykcji rzeczywistej temperatury skóry ludzkiej na podstawie 

danych pomiarowych uzyskanych na stanowiskach badawczych wykorzystujących sensory i 

materiały imitujące skórę, które mają odmienne właściwości termofizyczne niż tkanki ludzkie 

oraz nie uwzględniają zjawisk cieplno-przepływowych występujących w tkankach. Zatem 

bezpośrednio zmierzone na stanowiskach badawczych rozkłady temperatury powinny być w 

odpowiedni sposób przekonwertowane zanim zostaną wykorzystane do oceny, np. stopnia 

oparzenia czy właściwości ochronnych ubrań specjalnych.  

W dużej części przedstawione osiągnięcie naukowe powstało podczas realizacji 

dwóch prac badawczych. Pierwsza pt.: Opracowanie innowacyjnego systemu stanowisk do 

badań ochron osobistych [AP1], w której byłem głównym wykonawcą, była finansowana 

przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań na rzecz obronności i 

bezpieczeństwa państwa. Druga, którą kierowałem i byłem głównym wykonawcą, dotyczyła 

opracowania modelu transportu ciepła i wilgoci w układzie pieluszka-szczelina powietrzna-

ciało dziecka [AP2] i była finansowana przez wiodącego międzynarodowego producenta 

pieluszek (ze względu na zawarte umowy o poufności podmiot finansujący nie może zostać 
ujawniony). Efektem prowadzonych prac jest również przygotowanie wniosku pt.: 

Opracowania modelu i analiza transportu ciepła i wilgoci w wielowarstwowym ubraniu 

ochronnym [AP3], który zostanie zgłoszony w konkursie OPUS Narodowego Centrum Nauki. 

Jestem pomysłodawcą tego projektu oraz głównym autorem wniosku o dofinansowanie. W 

przypadku przyznania dofinansowania będę kierownikiem tego projektu.  

W dalszej części autoreferatu w trzech podrozdziałach zwięźle przedstawiłem moje 

główne osiągnięcie naukowe, które składa się z następujących elementów:  

- Kompleksowy symulator transportu ciepła i wilgoci w układzie otoczenie-ubranie 

ochronne-skóra. 

- Nowy model wyznaczania rzeczywistej temperatury powierzchni skóry na podstawie 

pomiarów eksperymentalnych w układzie ubranie ochronne-materiał imitujący skórę. 
- Wybrane wyniki analiz cieplno-wilgotnościowych układów otoczenie-ubranie ochronn-

skóra/elementy stanowiska pomiarowego. 

Pełne ich opisy zawarte są w tekstach publikacji [A1-A11]. 
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Rysunek 1. Schemat rozważanych konfiguracji ubrania ochronnego: A) wielowarstwowe ubranie 

ochronne, stacjonarna lub ruchoma szczelina powietrzna pomiędzy tkaniną i powierzchnią skóry oraz 

ciało ludzkie [A2], B) wielowarstwowe ubranie ochronne, stacjonarna lub ruchoma szczelina 

powietrzna pomiędzy tkaniną i powierzchnią materiału imitującego skórę oraz elementy stanowiska 

pomiarowego [A1]. 

4.3.2. Kompleksowy symulator transportu ciepła i wilgoci w układzie otoczenie-

ubranie ochronne-skóra 

Kompleksowy model matematyczny procesów transportu ciepła i wilgoci w ubraniach 

ochronnych opracowano dla dwóch konfiguracji, które przedstawiono na Rys. 1. W pierwszej 

(Rys. 1A) rozważano wielowarstwowe ubranie ochronne o dowolnej konfiguracji tkanin i 

szczelin powietrznych, stacjonarną lub ruchomą szczelinę powietrzną pomiędzy tkaniną i 

powierzchnią skóry oraz ciało ludzkie. Celem rozwoju tej konfiguracji była: 

- Ocena właściwości ochronnych ubrania specjalnego w sytuacjach zagrożenia, w których 

było ono w kontakcie z gazami i ciałami o wysokiej temperaturze lub było poddane 

działaniu dużych radiacyjnych strumieni ciepła [A2, A3, A6, A10 i A11]. 
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- Ocena mikroklimatu w szczelinie powietrznej oraz komfortu człowieka w trakcie 

użytkowania ubrania specjalnego w warunkach rutynowych obciążeń cieplnych [A5]. 

- Analiza udziału różnych mechanizmów transportu ciepła i wilgoci w ubraniach 

ochronnych oraz ich wpływu na temperaturę skóry i stopień oparzenia [A6, A8 i A10]. 

- Opracowanie i weryfikacja metody szacowania rzeczywistej temperatury skóry na 

podstawie pomiarów eksperymentalnych z wykorzystaniem materiałów imitujących skórę 
[A4]. 

Z kolei w drugiej konfiguracji (Rys. 1B) rozważano wielowarstwowe ubranie 

ochronne o dowolnej konfiguracji tkanin i szczelin powietrznych, stacjonarną lub ruchomą 
szczelinę powietrzną pomiędzy tkaniną i powierzchnią materiału imitującego skórę oraz 

elementy stanowiska pomiarowego (materiał imitujący skórę i/lub płyta pomiarowa). Celem 

rozwoju tej konfiguracji było: 

- Wykonanie weryfikacji opracowanych modeli matematycznych i numerycznych z 

wynikami uzyskanymi dla uproszczonych przypadków analizowanych w oprogramowaniu 

komercyjnym ANSYS Fluent [A1 i A7]. 

- Wykonanie walidacji opracowanych modeli matematycznych i numerycznych w oparciu o 

pomiary eksperymentalne na stanowisku do badań ochron osobistych [A1 i A9]. 

- Opracowanie i weryfikacja metody szacowania rzeczywistej temperatury skóry na 

podstawie pomiarów eksperymentalnych z wykorzystaniem materiałów imitujących skórę 
[A4]. 

Kolejne etapy rozwoju modelu transportu ciepła i wilgoci w wielowarstwowym 

ubraniu ochronnym szczegółowo opisano w [A1, A2, A3 i A11]. Model ten został 

sformułowany przy poniżej opisanych założeniach. Ze względu na małą grubość ubrania 

ochronnego w stosunku do jego wymiarów poprzecznych i podłużnych oraz podobne warunki 

brzegowe na całej jego powierzchni zewnętrznej, przyjęto, że przepływ ciepła i wilgoci przez 

ubranie ochronne może być modelowany jako jednowymiarowy, prostopadły do powierzchni 

ubrania. Tkaniny traktowano jako półprzeźroczyste i higroskopijne materiały porowate o 

właściwościach optycznych zależnych od długości fali promieniowania cieplnego. Wilgoć w 

postaci gazowej wypełniała pory tkaniny i szczeliny powietrzne, natomiast wilgoć w postaci 

ciekłej była związana we włóknach tkaniny. W tkaninie wyróżniono następujące składniki: 

suche włókna (f), woda związana wewnątrz włókien tkaniny (bw), powietrze suche (a) oraz 

para wodna (v), których udziały objętościowe spełniały zależność: εf+εbw+εa+εv = 1. Z kolei w 

szczelinach powietrznych znajdowała się mieszanina powietrza suchego i pary wodnej, zatem 

εa+εv = 1. Ubranie ochronne było ogrzewane konwekcyjnie i radiacyjnie przez źródło ciepła, 

które znajdowało się w otoczeniu (Rys. 1), a następnie po ekspozycji było chłodzone w 

otoczeniu. 

Wilgoć istotnie wpływa na procesy transportu energii w ubraniach, ponieważ 
pogarsza ich właściwości izolacyjne oraz zwiększa pojemność cieplną. Pochodzi ona z dwóch 

źródeł. Pierwsze to ciało ludzkie, które w trakcie działań ratowniczych wydziela znaczne 

ilości potu w wyniku termoregulacji oraz wody w wyniku transportu transepidermalnego. Z 

kolei drugie źródło to środowisko zewnętrzne. W ubraniach wilgoć może występować w 

trzech postaciach: pary wodnej, wody związanej we włóknach tkaniny i wody w postaci 

swobodnej obecnej pomiędzy włóknami. W opracowanym modelu uwzględniono i 

zamodelowano obecność wilgoci w postaci gazowej i ciekłej związanej we włóknach tkaniny 
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poprzez sformułowanie odpowiednich równań ciągłości. Ze względu na występowanie w 

ubraniach ochronnych podwyższonych temperatur pominięto obecność wody swobodnej.  

W przypadku skóry przyjęto, że była ona zbudowana z kilku warstw o dowolnej 

konfiguracji [A2, A3 i A6]. Na Rys. 1 przykładowo przedstawiono skórę, która składała się z 

naskórka, warstwy brodawkowatej i siatkowatej skóry właściwej, tkanki podskórnej oraz 

mięśni. Podobnie jak tkaniny, tkanki były ośrodkami półprzeźroczystymi absorbującymi i 

silnie rozpraszającymi anizotropowo promieniowanie cieplne o właściwościach optycznych 

zależnych od długości fali [A2]. Dodatkowo w tkankach rozważano perfuzję krwi i generację 
ciepła związanego z metabolizmem. Zaproponowany sposób modelowania wymiany ciepła w 

tkankach [A2, A3 i A6] nie był stosowany wcześniej do predykcji temperatury skóry oraz 

stopnia oparzenia w analizach cieplnych ubrań specjalnych. Ponadto, w kolejnym kroku 

rozwoju modelu ciała ludzkiego, uwzględniono dyfuzyjny i konwekcyjny przepływ wody 

pomiędzy wnętrzem ciała i szczeliną powietrzną przez cienką warstwę naskórka [A5]. Model 

ten uwzględniał również puchnięcie lub kurczenie się naskórka na skutek pochłaniania lub 

wydzielania wody. W ten sposób po raz pierwszy sprzężono modelowanie wymiany ciepła i 

wody w skórze oraz zaproponowano unikalny w skali świata model, który może posłużyć nie 

tylko do oceny oddziaływań cieplnych pomiędzy otoczeniem i chronionym przez ubranie 

specjalne tkankami, ale również do oceny mikroklimatu w szczelinie pomiędzy ubraniem i 

powierzchnią skóry, komfortu użytkowania ubioru ochronnego oraz stanu skóry.  

W poniższych punktach zwięźle opisano najważniejsze elementy opracowanego 

kompleksowego symulatora transportu ciepła i wilgoci w układzie otoczenie-ubranie 

ochronne-skóra.  

a. Model transportu ciepła i wilgoci w tkaninach 

Układ równań modelowych dla wielowarstwowego ubrania ochronnego 

sformułowano następująco [A1, A2, A7 i A11]: 

- Równanie energii w tkaninach i szczelinach powietrznych, które uwzględniało przepływ 

ciepła na drodze przewodzenia i promieniowania oraz na skutek dyfuzji pary wodnej, jak 

również efekty cieplne związane z przemianami fazowymi wilgoci przy przejściu ze stanu 

gazowego do ciekłego związanego we włóknach tkaniny i vice versa: 

 ( ) ( ), ,
v r

ef v a ef p v v bw vap absef

qT T
c k D c T m h h

t x x x x

ρρ − −
∂ ∂∂ ∂ ∂ = + + ∆ +∆ − ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ 
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- Równanie ciągłości pary wodnej w tkaninach i szczelinach powietrznych, które 

uwzględniało dyfuzję pary wodnej i przejście wilgoci ze stanu gazowego do ciekłego 

związanego we włóknach tkaniny i vice versa: 
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- Równanie ciągłości wody związanej we włóknach tkaniny, które uwzględniało przejście 

wilgoci ze stanu gazowego do ciekłego związanego we włóknach tkaniny i vice versa: 
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gdzie: cp,v to ciepło właściwe pary wodnej przy stałym ciśnieniu, Dv-a,ef – efektywny 

współczynnik dyfuzji pary wodnej w tkaninach i szczelinach powietrznych, kef – efektywny 

współczynnik przewodzenia ciepła w tkaninach i szczelinach powietrznych, 
v bw

m −&  – 

intensywność wymiany masy między fazą gazową (para wodna) i fazą ciekłą (wodą) 
związaną we włóknach tkaniny (zerowy w szczelinach powietrznych), qr – radiacyjny 

strumień ciepła, T – temperatura, ∆habs i ∆hvap – ciepła adsorpcji i parowania, ρv i ρw – 

gęstości pary wodnej i wody oraz (ρc)ef – efektywna objętościowa pojemność cieplna tkaniny 

lub powietrza wilgotnego w szczelinach. Sposoby wyznaczania efektywnych właściwości 

tkanin i powietrza wilgotnego oraz przyjęte zależności domykające układ równań (1)-(3) 

szczegółowo opisano w [A1, A2, A7 i A11]. 

W trakcie opracowywania modelu cieplnego wielowarstwowego ubrania ochronnego 

zdecydowano, że warunki na brzegach układu oraz na granicach warstw ubioru ochronnego, 

tj. na granicach pomiędzy otoczeniem i powierzchnią zewnętrzną, pomiędzy tkaninami i 

szczelinami powietrznymi oraz największą szczeliną i powierzchnią skóry, będą uwzględniały 

wszystkie mechanizmy transportu ciepła i wilgoci. W ten sposób na tych powierzchniach 

możliwe było wyznaczenie dokładnych temperatur, gęstości powietrza i pary wodnej oraz 

strumieni ciepła z podziałem na różne mechanizmy transportowe. Umożliwiło to również 
wprowadzenie, np. członów związanych z odparowaniem wody na granicach warstw ubrania 

ochronnego czy zjawisk optycznych związanych z przejściem promieniowania cieplnego 

pomiędzy poszczególnymi warstwami. Wprowadzenie do modelu dokładnych warunków na 

granicach warstw pozwoliło również na przeprowadzenie szczegółowej analizy procesów 

wymiany ciepła i masy, np. na powierzchni skóry [A4 i A5] Może to być wykorzystane do 

optymalizacji ubrania ochronnego, np. pod kątem doboru właściwości cieplno-

wilgotnościowych oraz optycznych tkanin [A10]. Zaproponowany sposób modelowania 

warunków brzegowych i na granicach warstw wiązał się z koniecznością stosowania 

specjalnych autorskich technik numerycznych i algorytmów rozwiązania, które będą 
omówione w dalszej części autoreferatu i które opisano w [A1, A2, A7 i A11]. 

Opracowany sposób modelowania warunków brzegowych i na granicach warstw 

zaproponowany w [A1, A2, A7 i A11] jest nowatorski i niespotykany w innych pracach 

dotyczących modelowania cieplnego ubrań ochronnych [1-20]. Ten sposób jest bardziej 

złożony i pozwala na szerszą analizę procesów transportowych w układzie otoczenie-ubranie 

ochronne-ciało ludzkie niż sposoby stosowane w innych pracach [1-20], w których ubrania 

ochronne z reguły traktowano jako ośrodki ciągłe bez wprowadzania warunków na granicach 

warstw. 

Warunki brzegowe i na granicach warstw szczegółowo sformułowano i opisano w 

[A1, A2, A7 i A11]. Przykładowy warunek dla równania (1) na transparentnej powierzchni 

skóry, który pozwalał na wyznaczenie jej temperatury (Ts), został przedstawiony w 

następującej postaci: 
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gdzie: ag i ep oznaczają szczelinę powietrzną i naskórek, qr,λ,in – monochromatyczny 

radiacyjny strumień ciepła padający na powierzchnię skóry ze szczeliny powietrznej lub 

naskórka, r – współczynnik odbicia promieniowania cieplnego na powierzchni skóry oraz λ – 

długość fali promieniowania cieplnego. Pierwszy i drugi człon w równaniu (4) opisują 
przewodzenie ciepła odpowiednio w szczelinie powietrznej i naskórku, trzeci człon 

uwzględnia strumień ciepła związany z dyfuzją pary wodnej z lub do powierzchni skóry oraz 

odparowaniem potu lub skropleniem wilgoci na powierzchni skóry, natomiast ostatni człon 

odnosi się do monochromatycznych radiacyjnych strumieni ciepła padających, odbitych i 

przepuszczonych na powierzchni skóry ze strony szczeliny powietrznej oraz wnętrza ciała. Z 

kolei warunek na powierzchni skóry dla równania (2), który pozwalał na wyznaczenie 

gęstości pary wodnej na skórze (ρv,s), początkowo sformułowano w następującej postaci: 

 , , , ,( )v s v ag v sat s v agw Tρ ρ ρ ρ = + −   (5) 

gdzie: sat oznacza stan nasycenia, w – część powierzchni skóry zwilżoną potem oraz ρv,ag – 

gęstość pary wodnej w szczelinie powietrznej przy powierzchni skóry. Warunek ten zakładał, 

że stała część skóry pokryta jest potem. Nie jest to zgodne z fizjologią ciała ludzkiego. Z tego 

powodu w [A5] warunek (5) zastąpiono strumieniem powierzchniowym wody na powierzchni 

skóry, który był sumą strumieni wody traconej przez ciało ludzkie w wyniku termoregulacji 

(pot) oraz przepływu transepidermalnego. Zaproponowany sposób modelowania transportu 

wody w skórze omówiono w punkcie 4.3.2.c. 

Zaprezentowany powyżej model pomijał konwekcyjny transport ciepła i wilgoci przez 

porowate ubranie ochronne i w szczelinach powietrznych, który może wystąpić na skutek 

zmian szerokości szczelin powietrznych, znacznych różnic temperatur pomiędzy 

powierzchnią skóry i wewnętrzną powierzchnią ubrania ochronnego lub zmian ciśnienia 

zewnętrznego. Wobec powyższego wyniki uzyskane z wykorzystaniem zaprezentowanego 

modelu stanowią górną granicę dla procesów wymiany ciepła i wilgoci w ubraniu ochronnym 

z najwyższymi poziomami temperatury i wilgotności względnej. Te warunki są najbardziej 

niekorzystnymi warunkami cieplno-wilgotnościowymi jakie mogą wystąpić w analizowanym 

układzie otoczenie-ubranie ochronne-skóra. Obecność konwekcji w szczelinach powietrznych 

i w porowatych tkaninach skutkuje dodatkowym mechanizmem transportu ciepła i wilgoci 

pomiędzy chłodnym otoczeniem i rozważanym układem. W konsekwencji prowadzi to do 

niższych temperatur i wilgotności względnych w tkaninach i szczelinach powietrznych niż 
przewidziane z zastosowaniem zaproponowanego modelu. Częściowo ograniczenie związane 

z pominięciem konwekcyjnego transportu ciepła i wilgoci zostało usunięte poprzez 

modelowanie zmian szerokości najszerszej szczeliny powietrznej oraz strumieni powietrza 

infiltrujących ubranie z zewnątrz, które zaproponowano w [A11] i zwięźle omówiono w 

dalszej części autoreferatu (punkt 4.3.2.e). 

b. Model transportu ciepła w skórze 

Zaproponowany model transportu ciepła w ubraniu ochronnym (zwięźle opisany w 

punkcie 4.3.2.a oraz szczegółowo w [A1, A2, A7 i A11]) połączono z modelem transportu 

ciepła w ludzkim ciele. W efekcie powstał zintegrowany model pozwalający na wyznaczenie 

rozkładów temperatury i strumieni ciepła w warstwach tkaniny, szczelinach powietrznych i w 



Załącznik nr 2A dr inż. Piotr Łapka 

– 15 – 

tkankach oraz na ocenę właściwości ochronnych ubrań specjalnych. W trakcie badań 
analizowano dwa modele transportu ciepła w tkance [A6]. Były to równowagowy model 

Pennesa [21] oraz nierównowagowy model [22], który składał się z dwóch sprzężonych 

równań energii dla tkanki i krwi tętniczej [A6]. Model Pennesa był powszechnie stosowany w 

innych pracach dotyczących analiz transportu ciepła w ubraniach ochronnych oraz powstania 

oparzeń w trakcie silnych oddziaływań cieplnych [3, 4, 6-10, 12, 14-16, 19 i 20]. Jednak 

model ten ma szereg inherentnych wad, które podważają zasadność jego stosowania w 

tkankach o ukierunkowanych naczyniach krwionośnych takich, jak skóra [22-25]. Model 

Pennesa zakłada izotropową perfuzję krwi oraz stałą temperaturę krwi tętniczej w całej 

tkance. Skóra ludzka ma złożoną strukturę z ukierunkowanymi naczyniami krwionośnymi, 

np. w warstwie siatkowatej skóry właściwej naczynia krwionośne są skierowane prostopadle 

do powierzchni skóry, natomiast w warstwie brodawkowatej – równolegle [22-25]. Ponadto 

dla krótkich, ale intensywnych odziaływań cieplnych, jak w przypadku wystąpienia nagłych 

wybuchów gazu w trakcie akcji gaśniczych, wpływ procesów nierównowagowych staje się 
istotny. Z powyższych powodów do modelowania transportu ciepła w skórze zaadoptowano 

bardziej fizykalny dwurównaniowy model nierównowagowy [22]. Przeprowadzone analizy 

[A6] wykazały, że w przypadku bardzo dużych oddziaływań cieplnych model Pennesa i 

dwurównaniowy dają podobne wyniki, a różnice pojawiają się dla mniejszych obciążeń 
cieplnych lub po długim czasie od wystąpienia obciążenia cieplnego. W [A6] postulowano, że 

różnice pomiędzy oboma modelami będą bardziej widoczne dla niskich (rutynowych) 

obciążeń cieplnych. Ponadto rezultaty przedstawione w [A6] wykazały, że temperatura krwi 

tętniczej zmieniała się istotnie w trakcie wystąpienia obciążenia cieplnego i po jego 

zakończeniu. Z tych powodów we wszystkich pracach opublikowanych po [A6] stosowano 

wyłącznie bazujący na bardziej fizycznych założeniach model nierównowagowy, który 

składał się z następujących równań [A2, A3 i A6]: 

- Równanie energii dla i-tej porowatej tkanki: 

 ( )( ) ( ) ( ) ( ) , ,

, ,

,

1 1 1 1
a b r i

i i i b i b i m i ii

a i

K qT T
c k h T T q

t x x K x
ε ρ ε ε ε

 ∂∂ ∂ ∂ − = − + − + − − −    ∂ ∂ ∂ ∂   
 (6) 

- Równanie energii dla krwi tętniczej (b): 

 ( ) ( ) , ,

, ,

,

a b r ib b b

i x i i b b i b ib

a i

K qT T T
c u k h T T

t x x x K x
ε ρ ε ε

∂∂ ∂ ∂∂   + = − − −   ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   
 (7) 

gdzie: hb oznacza objętościowy współczynnik wymiany ciepła pomiędzy krwią tętniczą i 

tkanką, Ka – całkowity współczynnik absorpcji promieniowania cieplnego, qm – gęstość 

generacji ciepła metabolicznego, ux – prędkość krwi normalną do powierzchni skóry oraz ε – 

objętościowy udział krwi w tkance.  

Wyznaczone rozkłady temperatury w tkance pozwoliły na a posteriori szacowanie 

stopnia oparzenia z zastosowaniem całki Henriquesa i Moritza [26]: 

 
0

di

t

E BT

i Pe t
−∆Ω =      dla     °4 C4iT ≥  (8) 

gdzie: P to czynnik częstotliwościowy, t – czas, Ti – temperatura na granicy pomiędzy 

naskórkiem i skórą właściwą (ep/d), na której określa się czy wystąpił I i II stopień oparzenia 
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lub temperatura pomiędzy skórą właściwą i tkanką podskórną (d/sc), na której określa się czy 

wystąpił III stopień oparzenia oraz ∆E – energia aktywacji dla tkanek skóry. Jeżeli 0.53 < 

Ωep/d < 1.0, Ωep/d > 1.0 i Ωd/sc > 1.0, to wystąpił odpowiednio I, II i III stopień oparzenia. 

Szczegóły dotyczące zastosowanych warunków brzegowych, niezbędnych zależności 

domykających i przyjętych parametrów modelu przepływu ciepła w tkankach ludzkich 

zamieszczono w [A2, A3, A6 i A7]. Opracowany model przepływu ciepła w tkankach 

ludzkich został rozwinięty w [A3] poprzez uwzględnienie wpływu temperatury tkanki i 

stopnia jej termicznego zniszczenia na prędkość perfuzji krwi w tkance. 

Zaproponowany dwurównaniowy model transportu ciepła w skórze, który połączono z 

modelem transportu ciepła i wilgoci w ubraniu ochronnym, jest unikalny w skali świata. 

Model ten uwzględniał główne kierunki przepływu krwi w skórze, zmianę temperatury krwi 

tętniczej oraz wpływ temperatury i stopnia zniszczenia tkanki na jej właściwości 

termofizyczne. Do tej pory w analizach cieplnych ubrań ochronnych stosowano głównie 

proste modele przewodzenia ciepła lub model Pennesa [3, 4, 6-10, 12, 14-16, 19 i 20] i jego 

różne modyfikacje, które uwzględniały nie-Fourierowski charakter przepływu ciepła w 

tkankach [13, 27-31], a analizy wykonywano dla stałych wartości parametrów 

termofizycznych tkanek. Oba wspominane typy modeli stosowane w innych pracach 

zakładały izotropową prędkość perfuzji krwi w warstwach skóry, która nie jest zgodna z 

rzeczywistym charakterem przepływu krwi w skórze. 

W przypadku modelowania wymiany ciepła i wilgoci w ubraniach ochronnych w 

trakcie pomiarów eksperymentalnych model ciała ludzkiego (Rys. 1A) zastępowano 

odpowiednim modelem elementów stanowiska pomiarowego (np. uwzględniającym obecność 
materiału imitującego skórę i/lub płyty pomiarowej – Rys. 1B). Szczegóły dotyczące 

modelowania elementów stanowiska pomiarowego przedstawiono w [A1, A7 i A9]. 

c. Model transepidermalnego transportu wody 

W pracach dotyczących modelowania cieplnego ubrań ochronnych, w których 

rozważano również transport wilgoci, woda wydzielająca się na powierzchni skóry w wyniku 

termoregulacji (pot) oraz transepidermalny przepływ (utrata) wody były pomijane, a skóra 

była traktowana jako nieprzepuszczalna [4, 6, 7, 13, 17 i 31]. Początkowo w ramach 

opracowywanego kompleksowego symulatora transportu ciepła i wilgoci w układzie 

otoczenie-ubranie ochronne-skóra przyjmowano stałe wartości powierzchniowych strumieni 

wody na skórze lub proste modele termoregulacji, które nie bazowały na fizjologii ciała 

ludzkiego. Przykład takiego modelu to równanie (5), w którym zakłada się stały udział 

zwilżonej potem powierzchni skóry [A2]. Zaproponowany model transepidermalnego 

transportu wody, częściowo usuwał powyższe założenia uproszczające stosowane w innych 

pracach, ponieważ pozwalał na wyznaczenie zmiennego strumienia wody traconej przez 

skórę, którego wartość bazowała na fizyczno-fizjologicznych założeniach. Model ten został 

po raz pierwszy zaproponowany w [32 i 33] do analizy epidermalnej i transepidermalnej 

utraty wody w warunkach izotermicznych bezpośrednio z powierzchni skóry do otoczenia 

przy stosowaniu pieluszek, zatem w zupełnie odmiennych warunkach niż występujące w 

przypadku układu otoczenie-ubranie ochronne-skóra. W ramach opracowywania 

kompleksowego modelu procesów transportowych w układzie otoczenie-ubranie ochronne-
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skóra model z [32 i 33] został zaadoptowany do symulacji transportu wody w skórze w 

warunkach nieizotermicznych, a następnie sprzężony z modelem wymiany ciepła w skórze 

oraz z modelem wymiany ciepła i wilgoci w ubraniu ochronnym [A5]. W efekcie po raz 

pierwszy opracowano model sprzężonego transportu ciepła i wody w skórze oraz ciepła i 

wilgoci w ubraniu ochronnym. Podobne koncepcje nie były do tej pory proponowane w 

literaturze światowej dotyczącej modelowania procesów transportowych w ubraniach. 

Model transportu wody w naskórku składał się z następujących dwóch równań: 

 * * *

w w w
SC

C C C
v D

t x x x

∂ ∂ ∂∂  =− +  ∂ ∂ ∂ ∂ 
 (9) 

 
0

w

f f

t

δδ
ρ
−∂ =

∂
 (10) 

gdzie: Cw to stężenie wody w naskórku, DSC – dyfuzyjność wody w naskórku, f0 i fδ – 

strumienie powierzchniowe wody dla odpowiednio x* = 0 (nieruchoma granica pomiędzy 

naskórkiem i skórą właściwą) i x* = δ (ruchoma powierzchnia skóry), v – prędkość wody w 

naskórku, δ – zmienna grubość naskórka oraz ρw – gęstość wody. Równanie (9) opisuje 

dyfuzyjny i konwekcyjny transport wody w naskórku, natomiast równanie (10) – puchnięcie 

lub kurczenie się naskórka w wyniku odpowiednio absorpcji lub ubytku wody. Szczegółowe 

warunki brzegowe dla równań (9) i (10) oraz zależności domykające i niezbędne właściwości 

cieplno-wilgotnościowe przedstawiono w [A5]. Opisano tam również sposób sprzężenia 

modelu transepidermalnej utraty wody z dwurównaniowym modelem wymiany ciepła w 

skórze oraz z modelem wymiany ciepła i wilgoci w ubraniu ochronnym. Sprzężenie to było 

dwupoziomowe, tj. uwzględniono zależność właściwości termofizycznych związanych z 

wymianą wody w naskórku od temperatury oraz zmodyfikowano warunek brzegowy na 

powierzchni skóry dla równania (2). Przedstawiał się on następująco: 

  ,
v

v a ef total sweat

s

D f f f
x

δ
ρ

−
∂− =− =− −
∂

 (11) 

gdzie: całkowity strumień powierzchniowy wody ftotal był sumą zmiennego strumienia 

związanego z wymianą wody przez naskórek fδ i stałej wartości strumienia powierzchniowego 

wody związanego z termoregulacją (poceniem się) fsweat. Pośrednio warunek, dany równaniem 

(11), wpływał na warunki brzegowe dla równań (1) i (6). Obecnie nie są znane w literaturze 

oraz nie zostały opracowane lokalne modele termoregulacyjne, dlatego w ramach 

kompleksowego symulatora procesów transportowych w układzie otoczenie-ubranie 

ochronne-skóra przyjęto stałą wartość intensywności pocenia się fsweat. 

Przedstawiony kompleksowy model, który jest przedmiotem powyższego 

autoreferatu, to pierwszy krok w kierunku opracowania ogólnego modelu transportu ciepła i 

wilgoci w ubraniach ochronnych i w skórze, który będzie bazował na fizykalno-

fizjologicznych założeniach i który będzie uwzględniał zmienny epidermalny i 

transepidermalny ubytek wody oraz zmienne wydzielanie się potu na powierzchni skóry. Taki 

model będzie miał zastosowanie do kompleksowych analiz cieplno-wilgotnościowych nie 

tylko ochron osobistych, ale każdego typu ubrania i pozwoli na ocenę mikroklimatu w 

ubraniach oraz wpływu różnego typu obciążeń cieplnych działających na ludzi je noszących. 

Do tej pory podobne modele nie zostały zaprezentowane w światowej literaturze. 
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d. Model radiacyjnej wymiany ciepła w warstwach ubrania ochronnego oraz w tkance 

W zaproponowanym modelu przyjęto, że tkaniny oraz tkanki to ośrodki, które są 
półprzeźroczyste dla promieniowania cieplnego o właściwościach optycznych zależnych od 

długości fali. Uwzględniono wszystkie zjawiska optyczne wewnątrz tkanin, tj. emisję, 
absorpcję i anizotropowe rozpraszanie promieniowania cieplnego [A1 i A2] oraz w tkance, tj. 

absorpcję i silnie anizotropowe rozpraszanie promieniowania cieplnego [A2]. Ponadto 

zamodelowano zjawiska optyczne na granicach warstw ubioru ochronnego, tj. przepuszczenie 

i odbicie promieniowania cieplnego w przypadku granic transparentnych (np. granica 

pomiędzy szczeliną powietrzną i skórą) [A1 i A2], absorpcję, emisję, przepuszczenie i odbicie 

promieniowania cieplnego w przypadku granic półprzeźroczystych [A2], bądź absorpcję, 
emisję i odbicie promieniowania cieplnego w przypadku granic nieprzeźroczystych (np. 

granica pomiędzy szczeliną powietrzną i płytą pomiarową) [A1]. Ponadto uwzględniono 

różne właściwości optyczne w każdej z warstw, w tym różne wartości współczynnika 

załamania światła [A2]. Mając na uwadze powyższe założenia monochromatyczne równanie 

transportu promieniowania cieplnego sformułowano w następującej postaci: 

 ( ) ( ),

, , , ,

4

d
4

s

a s a b

KdI
K K I K I I

ds

λλ
λ λ λ λ λ λ λ

ππ
′=− + + + Φ → Ω s s  (12) 

gdzie: I oznacza intensywność promieniowania cieplnego, Ib – intensywność promieniowania 

ciała doskonale czarnego o temperaturze T, Ka i Ks – liniowe współczynniki absorpcji i 

rozpraszania promieniowania cieplnego, s i s – droga w ośrodku i kierunek rozchodzenia się 

promieniowania cieplnego, Φ – funkcja fazowa rozpraszania oraz Ω – kąt bryłowy. 

Szczegółowy opis opracowanego modelu radiacyjnej wymiany ciepła zamieszczono w [A1, 

A2 i A11]. Podobnie jak równania (1)-(3) równanie transportu promieniowania cieplnego (12) 

zostało uzupełnione o warunki na intensywność promieniowania cieplnego na brzegach oraz 

na granicach warstw ubioru ochronnego, tj. na granicach pomiędzy otoczeniem i 

powierzchnią zewnętrzną, pomiędzy tkaninami i szczelinami powietrznymi oraz największą 
szczeliną i powierzchnią skóry. Było to konieczne ze względu na modelowanie zjawisk 

optycznych przy przejściu promieniowania cieplnego przez powyższe granice oraz różne 

wartości współczynnika załamania światła w warstwach ubrania ochronnego. Przykładowe 

warunki dla równania (12) na transparentnej powierzchni skóry, które pozwalały na 

wyznaczenie intensywności promieniowania cieplnego po lewej (L) i po prawej (R) stronie tej 

granicy były następujące: 
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gdzie: nL i nR to wektory normalne skierowane w lewą i prawą stronę względem granicy. 

Półsferyczne współczynniki odbicia promieniowania cieplnego przy przejściu z lewej na 

prawą stronę granicy (rR–L) i vice versa (rL–R) wyznaczono z uśrednionych po półsferze 

zależności Fresnela na podstawie wartości współczynników załamania światła w ośrodkach 

po prawej i lewej stronie granicy [A1 i A2]. 
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Zaproponowany sposób modelowania radiacyjnej wymiany ciepła w układzie 

otoczenie-ubranie specjalne-skóra różni się, pod względem złożoności oraz uwzględnionych 

zjawisk optycznych, od modeli radiacyjnej wymiany ciepła przedstawionych w literaturze 

dotyczącej analiz cieplnych ubrań ochronnych [1-20, 27-31]. W cytowanych pracach z reguły 

przyjmowano założenie ośrodka szarego (poza [2]) oraz pomijano zjawiska optyczne 

wewnątrz tkanin oraz na granicach warstw. Bardzo często stosowano uproszczone 

modelowanie radiacyjnej wymiany ciepła polegające na uwzględnianiu jedynie absorpcji lub 

ekstynkcji promieniowania cieplnego w warstwach tkaniny i stosowaniu modelu bazującego 

na prawie Beera, pomimo że tkaniny ze względu na swoją włóknistą i ukierunkowaną 
strukturę są ośrodkami silnie anizotropowo rozpraszającymi promieniowanie cieplne. Ponadto 

w pracach dotyczących modelowania transportu ciepła w ubraniach ochronnych i w skórze 

tkanki były modelowane jako nieprzeźroczyste z absorpcją promieniowania cieplnego na 

powierzchni skóry. Przedstawiony w autoreferacie model cieplny ubrania jest zatem 

pierwszym w skali świata, w którym nie tylko uwzględniono absorpcję i rozpraszanie 

promieniowania cieplnego w skórze, ale również jej monochromatyczne właściwości 

optyczne [A2]. 

Istotne wyzwanie stanowiło oszacowanie monochromatycznych właściwości 

optycznych. W przypadku ubrań ochronnych zastosowano uproszczoną metodę Bamforda i 

Boydella [A1 i A2] wyznaczenia monochromatycznych transmisyjności tkanin, natomiast dla 

tkanek dane dotyczące współczynników absorpcji i rozpraszania oraz współczynnika 

anizotropii przyjęto na podstawie danych literaturowych lub założono na podstawie 

przesłanek fizycznych [A2]. 

e. Modelowanie zmiennej szerokości szczeliny powietrznej pomiędzy wewnętrzną 

powierzchnią ubrania ochronnego a skórą 

Podczas akcji ratowniczych lub w sytuacjach zagrożenia ludzie noszący ubrania 

ochronne są w ruchu, który powoduje dynamiczne zmiany położenia warstw ubrania 

ochronnego względem powierzchni skóry. Przede wszystkim najistotniej zmienia się 
szerokość najszerszej szczeliny powietrznej pomiędzy wewnętrzną powierzchnią ubrania 

ochronnego i skórą. Dynamiczne zmiany szerokości wspominanej szczeliny wywołują 
zmiany ciśnienia powietrza w jej wnętrzu oraz wypływ ciepłego i wilgotnego powietrza w 

trakcie jej zwężania oraz napływ powietrza z zewnątrz w trakcie jej rozszerzania. Ten proces 

zamodelowano poprzez założenie, że szerokość największej szczeliny powietrznej zmienia się 

periodycznie zgodnie z równaniem [A11]: xag(t) = x0+∆lsin(2πft), gdzie: f to częstotliwość 

zmian szerokości szczeliny, x0 – początkowy rozmiar szczeliny powietrznej oraz ∆l – 

amplituda zmian szerokości szczeliny. 

Zmiany szerokości szczeliny oraz strumienie powietrza wpływające i wypływające 

podczas jej rozszerzania i zwężania przez boczne otwory pomiędzy ubraniem i skórą 
wpływają na poziom temperatury i wilgotności względnej powietrza w szczelinie oraz 

pośrednio na temperaturę i zawilgocenie tkaniny i powierzchni skóry. Zakładając, że 

napływające powietrze miesza się idealnie z powietrzem w szczelinie równania (1) i (2) 

sformułowane dla stacjonarnej szczeliny powietrznej zapisano dla zmiennej szerokości 

szczeliny powietrznej w poniższej postaci [A11]: 
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gdzie: V to rozmiar objętości kontrolnej (dla modelu jednowymiarowego V = ∆x). Człony 

inercyjne oraz źródłowe w równaniach (15) i (16), które są związane ze zmianami rozmiarów 

szczeliny powietrznej oraz napływem świeżego powietrza z zewnątrz (infi), można zapisać 
następująco: 
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Stosując powyższe równania rozwinięto opracowany kompleksowy model o 

możliwość symulacji ruchu człowieka poprzez założenie periodycznych zmian szerokości 

najszerszej szczeliny powietrznej pomiędzy ubraniem i powierzchnią skóry. Szczegóły 

dotyczące modelowania zmian rozmiaru największej szczeliny przedstawiono w [A11]. 

f. Algorytm rozwiązania równań modelowych oraz kod obliczeniowy 

Sformułowany układ równań transportowych, które służą do modelowania procesów 

wymiany ciepła i wilgoci w ubraniu ochronnym oraz wymiany ciepła i wody w skórze, 

składał się z ośmiu równań. Są to równania: (1)-(3), (6), (7), (9), (10) i (12) lub w przypadku 

ruchomej szczeliny powietrznej: (3), (6), (7), (9), (10), (12), (15) i (16). Układ ten jest 

uzupełniony warunkami początkowymi (przyjmowano, że w chwili początkowej układ 

ubranie ochronne-skóra jest w równowadze cieplno-wilgotnościowej z otoczeniem), 

brzegowymi i na granicach warstw oraz zależnościami domykającymi. Nieliniowość równań, 
wzajemne jawne i niejawne sprzężenia pomiędzy różnymi mechanizmami transportu ciepła i 

wilgoci, zależność właściwości cieplno-wilgotnościowych i optycznych od wielu czynników, 

np.: temperatury, zawartości wilgoci, długości fali czy stopnia uszkodzenia termicznego 

tkanki, złożone warunki bilansu energii i wilgoci oraz warunki optyczne na granicach warstw 

wymusiły konieczność opracowania autorskiego iteracyjnego algorytmu obliczeniowego. 

Został on napisany w języku programowania C/C++. W trakcie implementacji zwrócono 

uwagę na jego uniwersalność i funkcjonalność. Ogólny schemat blokowy opracowanego 

algorytmu przedstawiono na Rys. 2, a szczegółowe opisy w [A1, A2, A7, A9 i A11]. 

Wszystkie równania modelowe dyskretyzowano metodą objętości kontrolnych. 

Spektralne właściwości optyczne uwzględniono z zastosowaniem modelu pudełkowego [A2]. 

Ze względu na lepszą stabilność stosowano tam, gdzie było to możliwe niejawne schematy 

dyskretyzacji. Opracowany algorytm jest algorytmem iteracyjnym, ponieważ wszystkie 

równania są ze sobą sprzężone oraz zawierają wiele nieliniowych członów. Ponadto, nieznane 

temperatury na zewnętrznych i wewnętrznych granicach wyznaczono z nieliniowych 

warunków, np. na powierzchni skóry z warunku danego równaniem (4), z wykorzystaniem 

iteracyjnej metody Newton-Raphsona. Z kolei nieznane gęstości pary wodnej na tych 



Załącznik nr 2A dr inż. Piotr Łapka 

– 21 – 

granicach wyznaczono z warunków bilansu wilgoci metodą różnic skończonych. Specjalnej 

uwagi wymagało rozwiązanie równań (9) i (10), ponieważ grubość naskórka ulegała zmianie, 

zatem problem zdefiniowany przez te równania należy do zagadnień z ruchomym brzegiem. 

Równania te rozwiązano wprowadzając nową zmienną niezależną definiowaną następująco: 

ξ = x*/δ (t), dzięki której bezwymiarowa grubość naskórka była stała i równa 1. 

 

 

 

 

N
o
w

a 
it

e
ra

cj
a 

NIE 

NIE 

TAK 

Wczytanie 

danych 

Start 

Wyznaczenie warunków początkowych – symulacja ustalona 

Wyznaczenie Tw, Ti i Ts 

Wyznaczenie współczynników 

w dyskretnym równania energii  

Rozwiązanie równania energii w warstwach tkaniny, 

szczelinach powietrznych oraz tkance – wyznaczenie T 

Wyznaczenie vbwm&  

Rozwiązanie równania ciągłości dla wody 

związanej w włóknach tkaniny – wyznaczenie 

Wyznaczenie εg 

Wyznaczenie ρv,w, ρv,i i ρv,s 

Wyznaczenie współczynników w dyskretnym 

równaniu ciągłości dla pary wodnej 

Rozwiązanie równania ciągłości dla pary wodnej w 

tkaninach i szczelinach powietrznych – wyznaczenie ρv 

Wyznaczenie udziału pary wodnej εv i suchego powietrza εa 

Zbieżność? 

N
o
w

y
 k

ro
k
 c

zaso
w

y
 

TAK Koniec 

symulacji? 

Rozwiązanie równania transport promieniowania 

cieplnego dla N pasm długości fali ∆λi – wyznaczenie Iλ* 

Wyznaczenie radiacyjnych strumieni ciepła na granicach warstw ubioru i 

skóry oraz dywergencji wektora radiacyjnego strumienia ciepła ∂qr/∂x 

Zapis 

danych 
Koniec 

Aktualizacja  

szerokości najszerszej 

szczeliny powietrznej 

Rozwiązanie równań modelu transepidermalnego 

transport wody – wyznaczenie Cw i δ 

Wyznaczenie f0 i fδ 

 

Rysunek 2. Schemat opracowanego algorytmu obliczeniowego [A1, A2, A7, A9 i A11]. 
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Opracowany algorytm rozwiązania zaimplementowano we własnym kodzie 

obliczeniowym napisanym w języku C/C++. Stworzone autorskie oprogramowanie daje 

możliwość wykonywania obliczeń dla dowolnych konfiguracji warstw ubrania ochronnego 

oraz uwzględnienia wybranych mechanizmów transportu ciepła i wilgoci. Najważniejsze 

funkcjonalności zaproponowanego autorskiego oprogramowania są następujące: 

- Możliwość symulacji jedno- i wielowarstwowych ubrań z i bez szczelin powietrznych. 

- Możliwość symulacji dla różnych warunków brzegowych i obciążeń cieplnych 

(konwekcyjne, radiacyjne). 

- Możliwość symulacji dla różnych właściwości cieplno-wilgotnościowych i optycznych 

tkanin. 

- Możliwość symulacji dla różnych właściwości cieplno-wilgotnościowych i optycznych 

tkanek. 

- Możliwość symulacji z uwzględnieniem tkanek (modelowanie układu otoczenie-ubranie 

specjalne-skóra) lub elementów stanowiska pomiarowego (modelowanie układu otoczenie-

ubranie specjalne-elementy stanowiska pomiarowego). 

- Możliwość symulacji z uwzględnieniem różnych mechanizmów wymiany ciepła i masy (z 

lub bez promieniowania cieplnego, z lub bez transportu wilgoci). 

- Możliwość symulacji ze stacjonarną i ruchomą szczeliną powietrzną. 
- Możliwość symulacji z zastosowaniem różnych modeli transportu ciepła i wody w skórze 

(model dwurównaniowy lub Pennesa, z lub bez transportu wody w naskórku). 

Uniwersalność i funkcjonalności opracowanego algorytmu potwierdzają 
przeprowadzone różnego typu analizy dotyczące, np.: wpływu różnych warunków 

brzegowych [A2, A3 i A5], porównań różnych modeli cieplnych skóry [A6], wpływu różnych 

mechanizmów wymiany ciepła i wilgoci [A8 i A10], porównań różnych typów ubrań [A10], 

wpływu stacjonarnej i ruchomej szerokości szczeliny powietrznej [A11] oraz odtwarzania 

warunków przeprowadzonych pomiarów eksperymentalnych [A1, A4, A7 i A9]. Dzięki 

uniwersalności autorskiego kodu obliczeniowego, opracowany kompleksowy symulator 

transportu ciepła i wilgoci w układzie otoczenie-ubranie-skóra może być z powodzeniem 

stosowany do symulowania nie tylko ubrań ochronnych [A1-A11 i AP1], ale również innej 

odzieży oraz pieluszek [AP2]. Wobec powyższego opracowany algorytm oraz kod 

obliczeniowy można uznać za istotne osiągnięcie. 

4.3.3. Model wyznaczania rzeczywistej temperatury powierzchni skóry na 

podstawie pomiarów eksperymentalnych w układzie otoczenie-ubranie 

ochronne-materiał imitujący skórę 

Badania eksperymentalne ochron osobistych polegają na poddaniu próbki lub całego 

ubrania działaniu strumienia ciepła o określonej wartości i czasie trwania. Z drugiej strony 

próbki lub ubrania znajduje się sensor lub materiał imitujący skórę. Następnie zmierzone 

strumienie ciepła lub temperatury na powierzchni sensorów lub materiałów imitujących skórę 
są wykorzystywane na dwa sposoby. Bezpośrednio do wyznaczenia historii zmian 

temperatury w materiale imitującym skórę i na tej podstawie do oszacowania stopnia 

oparzenia [27] lub jako dane wejściowe w prostych modelach skóry, które pozwalają na 

obliczenie jej temperatury i oszacowanie stopnia oparzenia, a tym samym właściwości 
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ochronnych ubrania specjalnego [28 i 29]. Stosowane sensory i materiały imitujące skórę 
mają inne właściwości termofizyczne niż tkanki ludzkie oraz nie uwzględniają generacji 

ciepła metabolicznego i perfuzji krwi oraz innych zjawisk występujących w skórze, np. 

transportu wody czy oddziaływania tkanek z promieniowaniem cieplnym. Zatem obecność 
materiałów imitujących tkanki prowadzi do innych interakcji cieplnych z ubraniem 

ochronnym niż w przypadku skóry ludzkiej. Można zatem postawić następujące pytania: Czy 

możliwe jest odnoszenie (skalowanie) wyników pomiarów eksperymentalnych do 

rzeczywistej skóry, która ma odmienne właściwości termofizyczne niż materiały ją imitujące 

stosowane w badaniach eksperymentalnych? Jakie warunki powinny zostać spełnione, aby 

można było przeprowadzić taką konwersję (skalowanie)? Próba odpowiedzi na powyższe 

pytania została podjęta w [A4]. Rozważany problem jest bardzo złożony ze względu na 

wielowarstwową strukturę skóry oraz ubrań ochronnych, występowanie różnych 

mechanizmów transportu ciepła i wilgoci z procesami zmiany fazy, generacji ciepła 

metabolicznego oraz perfuzji krwi. 

We wspomnianym artykule [A4] wyprowadzono zależność, która pozwala na 

przenoszenie wyników uzyskanych eksperymentalnie z wykorzystaniem materiałów 

imitujących tkanki do rzeczywistej skóry. Zależność ta bazuje na rozwiązaniu analitycznym, 

które pozwala na wyznaczenie czasowych zmian temperatury w uproszczonym układzie 

dwuwarstwowym ubranie ochronne-skóra o efektywnych właściwościach cieplnych, 

ogrzewanym z zewnętrznego źródła ciepła. W trakcie opracowywania modelu analitycznego 

pominięto zjawiska cieplne mające mały wpływ na rozkłady temperatury skóry, tj. transport 

oraz przemiany fazowe wilgoci. Wykonane analizy wykazały, że największy wpływ na 

wzrost temperatury powierzchni skóry miały promieniowanie cieplne oraz przewodzenie 

ciepła. Szacowanie wpływu różnych mechanizmów transportu ciepła odbyło się z 

wykorzystaniem kompleksowego symulatora numerycznego opisanego we wcześniejszej 

części autoreferatu. 

W modelu analitycznym [A4] założono, że promieniowanie cieplne przechodząc 

przez ubranie ochronne jest częściowo absorbowane i rozpraszane spektralnie. Pominięto jego 

emisję ze względu na znacznie niższą temperaturę tkanin w porównaniu do temperatury 

zewnętrznego źródła ciepła. Powierzchnia skóry była nieprzeźroczysta, absorbująca i 

odbijająca dyfuzyjnie promieniowanie cieplne. W tkankach uwzględniono generację ciepła 

metabolicznego i perfuzję krwi. Po ekspozycji układ był chłodzony konwekcyjnie w otoczeniu. 

Uwzględniając powyższe założenia sformułowano równania energii dla tkaniny i 

tkanki, które rozwiązano wykorzystując transformatę Laplace’a oraz szacowanie wielkości 

różnych członów występujących w rozwiązaniach formalnych. W efekcie otrzymano ogólną 
zależność pomiędzy temperaturą powierzchni skóry i materiału ją imitującego, która była w 

następującej postaci [A4]:  
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gdzie: ( )bs
T s i ( )bsi

T s  to transformaty Laplace’a temperatury odpowiednio skóry ludzkiej i 

materiału ją imitującego, symbole ( )0
bs

T  i ( )0
bsi

T  oznaczają ich wartości początkowe, A – 

zmienna zależna od efuzyjności skóry i tkaniny oraz uwzględniająca perfuzję krwi, 

szczegółowo opisana w [A4], Ai – stała zależna od efuzyjności tkaniny i materiału 
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imitującego skórę, szczegółowo opisana w [A4], s – zmienna zespolona w przestrzeni 

Laplace’a, τ – czas trwania impulsu cieplnego. 

Równanie (19) może zostać formalnie odwrócone i otrzymuje się następującą postać 
zależności pomiędzy temperaturami skóry i materiału ją imitującego: 
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gdzie: bc, bs i bsi to efuzyjności odpowiednio tkaniny, skóry i materiału imitującego skórę, G – 

stała uwzględniająca prędkość perfuzji oraz L−1 – odwrotna transformata Laplace’a. Dokładną 
wartość powyższego wyrażenia można wyznaczyć numerycznie. Jeżeli pominie się perfuzję 
krwi (G = 0), otrzymuje się bardzo prostą zależność pozwalającą na odnoszenie temperatury z 

pomiarów eksperymentalnych do rzeczywistej temperatury skóry: 
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Szczegóły dotyczące wyprowadzenia zależności (20) i (21) podano w [A4]. Ponadto 

w [A4] zweryfikowano zależność (21) wykorzystując w tym celu rozwiązania numeryczne do 

wyznaczenia prawej strony powyższej zależności, uzyskane z zastosowaniem 

kompleksowego modelu transportu ciepła i wilgoci w ubraniu ochronnym i skórze [A1, A2 i 

A3]. Otrzymane wyniki zwięźle omówiono w rozdziale 4.3.4. 

Przedstawiony powyżej sposób szacowania rzeczywistej temperatury skóry jest 

całkowicie odmienny od metod stosowanych do oceny właściwości ochronnych ubrań 

specjalnych opisanych w literaturze [27-31]. Podstawowa różnica polega na uwzględnianiu 

innych właściwości termofizycznych skóry i materiału ją imitującego oraz mechanizmów 

transportu ciepła występujących w skórze a nieobecnych w pomiarach eksperymentalnych. 

Metody przedstawione w [27-31] pomijały te kwestie. 

4.3.4. Wybrane wyniki analiz cieplno-wilgotnościowych układów otoczenie-

ubranie ochronne-skóra/elementy stanowiska pomiarowego 

W tym rozdziale zaprezentowano zwięźle najważniejsze wyniki analiz cieplno-

wilgotnościowych układu otoczenie-ubranie ochronne-skóra. Dotyczą one weryfikacji i 

walidacji kompleksowego symulatora numerycznego, weryfikacji metody przewidywania 

rzeczywistej temperatury skóry na podstawie pomiarów z wykorzystaniem materiałów 

imitujących tkanki, oceny właściwości ochronnych ubrań specjalnych, analizy porównawczej 

różnych typów ubrań, oceny mikroklimatu w ubraniach ochronnych oraz analizy wpływu 

różnych mechanizmów transportu ciepła i wilgoci na temperaturę skóry i stopień oparzenia. 

a. Weryfikacja i walidacja modelu 

Kompleksowy symulator transportu ciepła i wilgoci w ochronach osobistych poddano 

dwustopniowej ocenie wiarygodności. Analizowano wybrane elementy opracowanego 
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modelu ze względu na brak danych porównawczych. W pierwszej kolejności dokonano oceny 

wiarygodności opracowanego modelu numerycznego, której szczegółowy przebieg 

przedstawiono w [A1 i A7]. W szczególności wykonano testy dotyczące wpływu wielkości 

dyskretyzacji czasowej, przestrzennej, kątowej i spektralnej na uzyskiwane wyniki obliczeń. 
Następnie część modelu odpowiedzialną za obliczenia sprzężonego przewodzonego i 

radiacyjnego transportu ciepła w przypadku jedno- i wielowarstwowych ubrań o spektralnych 

właściwościach optycznych zweryfikowano wykorzystując komercyjne oprogramowanie 

ANSYS Fluent. Porównanie otrzymanych wyników z wynikami uzyskanymi w 

oprogramowaniu komercyjnym przedstawiono na Rys. 3. Przeprowadzona weryfikacja 

potwierdziła, że zaproponowany model oraz jego implementacja numeryczna są poprawne. 

(A) (B) 

  
Rysunek 3. Porównanie rozkładów temperatury w: A) jedno-, B) wielowarstwowym ubraniu 

ochronnym dla końca ekspozycji (t = te) oraz po 5 s (t = te+5) i 10 s (t = te+10) chłodzenia w otoczeniu 

(PM – opracowany model, Ref. – ANSYS Fluent) [A1 i A7]. 

(A) (B) 

  
Rysunek 4. Porównanie czasowych rozkładów temperatury na: A) zewnętrznej, B) wewnętrznej 

powierzchni wielowarstwowego ubrania ochronnego (PM – opracowany model, Experiment – dane 

pomiarowe) [A1 i A9]. 
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Po przeprowadzeniu pomyślnej weryfikacji opracowany symulator poddano ocenie 

wiarygodności z wykorzystaniem danych eksperymentalnych. Szczegóły tych działań opisano 

w [A1 i A9]. Walidację wykonano dla pakietu czterowarstwowego ubrania ochronnego, które 

było poddane działaniu radiacyjnego strumienia ciepła emitowanego przez lampę IR. 

Porównanie przewidzianych i zmierzonych przebiegów czasowych temperatury na przedniej i 

tylnej powierzchni pakietu przedstawiono na Rys. 4. Biorąc pod uwagę, że pomiary 

eksperymentalne nie miały charakteru walidacyjnego oraz że wiele parametrów było 

oszacowanych (brak danych pomiarowych), jak również złożoność zaproponowanego 

modelu, uzyskana zgodność wyników z symulacji i eksperymentu jest bardzo dobra. Model 

właściwie przewidział maksymalne temperatury i czasy ich wystąpienia. 

Podsumowując, opracowany kompleksowy symulator transportu ciepła i wilgoci w 

ochronach osobistych daje wiarygodne wyniki, co potwierdzają przeprowadzone analizy 

weryfikacyjne i walidacyjne, które szczegółowo opisano w [A1, A7 i A9]. Należy również 
podkreślić, że ze względu na brak odpowiednich danych eksperymentalnych nie ma 

możliwości przeprowadzenia walidacji modeli transportu ciepła i wilgoci w tkankach.  

(A) (B) 

  
Rysunek 5. Stosunek temperatur powierzchni skóry i materiału ją imitującego: przerywana linia – 

rozwiązanie analityczne, ciągłe linie – rozwiązanie numeryczne, gdzie Case 1 – Case 6 oznaczają 
różne mechanizmy transportu ciepła w układzie otoczenie-ubranie ochronne-skóra oraz różne warunki 

brzegowe szczegółowo opisane w [A4]. 

b. Weryfikacja modelu wyznaczania rzeczywistej temperatury powierzchni skóry na 

podstawie pomiarów eksperymentalnych w układzie otoczenie-ubranie ochronne-

materiał imitujący skórę  

Weryfikacja zależności (21), która służy do odnoszenia temperatury zmierzonej na 

stanowiskach pomiarowych z materiałami imitującymi skórę do rzeczywistej temperatury 

tkanki została wykonana z wykorzystaniem opracowanego kompleksowego symulatora 

procesów cieplno-wilgotnościowych w ubraniu ochronnym i jest szczegółowo opisana w 

[A4]. W tym celu wykonano symulacje numeryczne w dwóch konfiguracjach: otoczenie-

ubranie ochronne-skóra oraz otoczenie-ubranie ochronne-elementy stanowiska pomiarowego. 

Uzyskane wyniki (przebiegi czasowe temperatury na powierzchni skóry i materiału ją 
imitującego) pozwoliły na wyznaczenie prawej strony zależności (21). Z kolei lewą stronę tej 
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zależności wyznaczono na podstawie znanych właściwości termofizycznych skóry i materiału 

ją imitującego. Na Rys. 5 zestawiono zmiany zależności (21) wyznaczonej numerycznie i 

analitycznie dla bezwymiarowego czasu t/τe (gdzie: τe to czas ekspozycji) oraz dla różnych 

modelowanych zjawisk i warunków brzegowych szczegółowo opisanych w [A4]. Porównanie 

obu przebiegów wskazuje, że zależność (21) jest słuszna przez pewien okres czasu, w którym 

w układzie występują maksymalne temperatury istotne dla powstania oparzeń. Powyższe 

obserwacje pozwalają stwierdzić, że z pewną dokładnością można przewidywać rzeczywistą 
temperaturę skóry na podstawie pomiarów eksperymentalnych z wykorzystaniem materiałów 

imitujących skórę, które mają inne właściwości termofizyczne. Co więcej należy stosować 
materiały imitujące skórę o zbliżonej do skóry efuzyjności (co najmniej tego samego rzędu). 

c. Ocena właściwości ochronnych ubrań specjalnych i stopnia oparzenia 

Kompleksowy symulator procesów transportowych w układzie otoczenie-ubranie 

ochronne-skóra posłużył do analiz właściwości ochronnych ubrań specjalnych oraz oceny 

temperatury skóry i możliwości wystąpienia oparzeń. Przeprowadzono szereg różnych analiz, 

które opisano w [A2, A3, A5, A10 i A11]. Uzyskane wyniki oraz opracowany model mogą 
posłużyć: do projektowania nowych ubrań, w badaniach dopuszczających i certyfikujących 

nowe ubrania jako uzupełnienie kosztownych badań eksperymentalnych, do porównań 

różnych ochron osobistych oraz do szacowania dopuszczalnego czasu ekspozycji ludzi 

noszących ubrania specjalne. Ponadto mogą zostać wykorzystane w medycynie do 

szacowania stopnia oparzenia podczas leczenia obrażeń cieplnych. 

W [A2] przeprowadzono analizy cieplne ubrań ochronnych poddanych działaniu 

radiacyjnych strumieni ciepła o różnych wartościach i czasach trwania (czasach ekspozycji). 

Po raz pierwszy w analizach cieplnych układów otoczenie-ubranie-skóra zastosowano 

spektralne właściwości optyczne tkanek i różne wartości współczynników załamania światła 

dla tkanin, powietrza i skóry. Ponadto wykorzystano dwurównaniowy model cieplny skóry 

oraz złożone warunki na granicach warstw ubrania i szczelin powietrznych oraz największej 

szczeliny powietrznej i skóry, które pozwoliły na dokładne szacowanie temperatur, gęstości 

pary wodnej oraz intensywności promieniowania cieplnego na tych granicach. W wyniku 

analiz uzyskano przestrzenne i czasowe rozkłady temperatury w ubraniu ochronnym, 

największej szczelinie powietrznej i tkankach, rozkłady udziału wody związanej w tkaninach 

oraz rozkłady udziału pary wodnej w ubraniu ochronnym i największej szczelinie. 

Na Rys. 6A przedstawiono przykładowe rozkłady temperatury w ubraniu ochronnym, 

największej szczelinie powietrznej i tkance na koniec ekspozycji dla te = 30.0 s, a na Rys. 6B 

czasowe zmiany temperatury na granicy naskórka i skóry właściwej (ep/d) oraz skóry 

właściwej i tkanki podskórnej (d/sc). Temperatury na obu granicach są istotne, ponieważ 
służą do określania stopnia oparzenia, tj. na pierwszej określa się czy doszło do oparzeń I i II 
stopnia, a na drugiej do oparzeń III stopnia. Przebiegi przedstawione na Rys. 6 uzyskano dla 

trzech wartości padającego radiacyjnego strumienia ciepła. Uzyskane wyniki pozwoliły 

również na oszacowanie możliwości wystąpienia oparzenia I, II i III stopnia dla różnych 

wielości i czasów trwania impulsów cieplnych padających na zewnętrzną powierzchnię 
ubrania ochronnego. W tym celu wyznaczono wartości całki Henriquesa i Moritza, której 

przykładowe rozkłady dla różnych czasów ekspozycji i wartości radiacyjnego strumienia 
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ciepła padającego na powierzchnię zewnętrzną ubrania ochronnego przedstawiono na Rys. 7. 

Szczegółową analizę uzyskanych wyników wraz z analizą wrażliwości rozwiązania na 

zmiany właściwości optycznych tkanek zaprezentowano w [A2]. 

(A) (B) 

  
Rysunek 6. A) Przestrzenne rozkłady temperatury w ubraniu ochronnym, szczelinie powietrznej i 

skórze dla końca ekspozycji (t = te), B) czasowe rozkłady temperatury na granicach naskórka i skóry 

właściwej (ep/d) oraz skóry właściwej i tkanki podskórnej (d/sc) dla te = 30.0 s oraz dla różnych 

radiacyjnych strumieni ciepła padających na powierzchnię zewnętrzną ubrania ochronnego [A2]. 

(A) (B) 

  
Rysunek 7. Rozkłady całki Henriquesa i Moritza dla różnych czasów ekspozycji i radiacyjnych 

strumieni ciepła padających na powierzchnię ubrania ochronnego: A) granica pomiędzy naskórkiem i 

skórą właściwą (ep/d), B) granica pomiędzy skórą właściwą i tkanką podskórną (d/sc) [A2]. 

Do tej pory we wszystkich cytowanych pracach [3, 4, 6-10, 12, 14-16, 19, 20, 27-31] 

dotyczących analiz termicznych ubrań ochronnych i uszkodzeń tkanek przyjmowano stałą 
wartość prędkości perfuzji krwi dla danej tkanki. Obserwacje eksperymentalne wskazują 
jednak, że prędkość ta silnie zależy od temperatury tkanki oraz od stopnia jej termicznego 

zniszczenia. Zatem w [A3] zmodyfikowano model transportu ciepła w skórze poprzez 

uwzględnienie zmiennej perfuzji krwi, którą uzależniono do temperatury tkanki oraz od 

stopnia jej termicznego uszkodzenia (całki Henriquesa i Moritza). Następnie wykonano 

Ωep/d Ωd/sc 
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podobne analizy, jak w [A2] oraz przedstawiono szczegółową analizę uzyskanych wyników 

dla trzech wartości radiacyjnego strumienia ciepła padającego na powierzchnię ubrania 

ochronnego oraz dla dwóch wartości czasu ekspozycji. 

(A) (B) 

  

(C) 

 

Rysunek 8. Wartości całki Henriquesa i Moritza na granicy skóry właściwej (d) i tkanki podskórnej 

(sc) w funkcji czasu ekspozycji (te) dla różnych radiacyjnych strumieni ciepła padających na 

powierzchnię ubioru ochronnego: A) ubiór I, B) ubiór II, C) ubiór III [A10]. 

Tkaniny stosowane w ubiorach ochronnych spełniają określone funkcje, np. izolacji 

termicznej czy bariery przeciwwilgotnościowej. Na warstwy ubioru ochronnego proponowane 

są przez producentów różne materiały spełniające wspomniane funkcje. Materiały te różnią 
się jednak właściwościami cieplno-wilgotnościowymi, stąd potrzeba sprawdzenia jak dobór 

warstw różnych tkanin może wpływać na ich cechy ochronne. Dlatego w [A10] do oceny 

cech ochronnych trzech ubiorów strażackich zastosowano kompleksowy symulator będący 

przedmiotem niniejszego autoreferatu. W tym celu przeprowadzano symulacje numeryczne 

przepływu ciepła przez trzy ubiory ochronne wykonane z warstw różnych materiałów, 

produkowanych przez wyspecjalizowane firmy. W obliczeniach przyjmowano, że ubiory 

ochronne są poddane działaniu zewnętrznego impulsu cieplnego o gęstości strumienia ciepła 

qtotal i o długości trwania te. Wykazano, że analizowane ubiory różnią się przy zadanym 

obciążeniu cieplnym zarówno przewidywanym wzrostem temperatury przypowierzchniowych 
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warstw skóry, jak i powstałym stopniem oparzenia. Na Rys. 8 zestawiono otrzymane wartości 

całek Henriquesa i Moritza na granicy skóry właściwej (d) i tkanki podskórnej (sc) w funkcji 

czasu ekspozycji dla różnych radiacyjnych strumieni ciepła padających na powierzchnię 
ubioru ochronnego dla wszystkich trzech typów analizowanych ubrań. Zbadano również 
wpływ szerokości szczelin powietrznych między warstwami ubioru oraz między wewnętrzną 
powierzchnią ubioru i skórą wykazując istotny wpływ ostatniej szczeliny na przewidywany 

stopień oparzenia. Uzyskane wartości całki Henriquesa i Moritza dla zmiennych szerokości 

szczelin przedstawiono na Rys. 9. Obliczenia wskazują, że przy pewnej szerokości szczelin 

powietrznych między warstwami ubioru ochronnego wartość całki Henriquesa i Moritza 

może osiągać minimum – Rys. 9A. Największy wpływ na wartość całki wywiera szerokość 
szczeliny między wewnętrzną warstwą ubioru i skórą – Rys. 9B. Jej wzrost przyczynia się 
znacznie do uniknięcia oparzenia zarówno I, jak i II stopnia. Otrzymane wyniki szczegółowo 

omówiono w [A10]. 

(A) (B) 

  

Rysunek 9. Wartości całki Henriquesa i Moritza dla ubioru ochronnego I oraz dla qtotal = 20 kW/m2 i 

te = 5 s: A) zmienne szerokości szczelin powietrznych pomiędzy warstwami tkaniny, B) zmienna 

szerokość szczeliny powietrznej między warstwą wewnętrzną ubrania i skórą [A10]. 

Tabela 2. Wartości całki Henriquesa i Moritza na granicy pomiędzy naskórkiem (ep) i skórą właściwą 
(d) dla trzech obciążeń cieplnych oraz dla trzech amplitud i częstotliwości zmian szerokości szczeliny 

powietrznej [A11]. 

  qtotal = 20 kWm-2 qtotal = 40 kWm-2 qtotal = 80 kWm-2 

Brak ruchu 0.01727 61.46 45923.3 

∆l = 1 mm 

f = 0.25 s-1 0.01351 56.86 44567.6 

f = 0.5 s-1 0.01036 51.12 41420.4 

f = 1.0 s-1 0.00593 41.72 36221.2 

∆l = 3 mm 

f = 0.25 s-1 0.00912 48.31 41423.7 

f = 0.5 s-1 0.00365 35.63 33315.9 

f = 1.0 s-1 0.00000 22.72 24046.9 

∆l = 5 mm 

f = 0.25 s-1 0.00808 44.69 37955.0 

f = 0.5 s-1 0.00164 29.28 27543.8 

f = 1.0 s-1 0.00000 16.24 17965.3 
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Tabela 3. Wartości całki Henriquesa i Moritza na granicy pomiędzy skórą właściwą (d) i tkanką 
podskórną (sc) dla trzech obciążeń cieplnych oraz dla trzech amplitud i częstotliwości zmian 

szerokości szczeliny powietrznej [A11]. 

  qtotal = 20 kWm-2 qtotal = 40 kWm-2 qtotal = 80 kWm-2 

Brak ruchu 0.0 0.345 5674.23 

∆l = 1 mm 

f = 0.25 s-1 0.0 0.310 5125.97 

f = 0.5 s-1 0.0 0.275 4288.45 

f = 1.0 s-1 0.0 0.231 3120.36 

∆l = 3 mm 

f = 0.25 s-1 0.0 0.249 3867.22 

f = 0.5 s-1 0.0 0.212 2326.56 

f = 1.0 s-1 0.0 0.129 1154.52 

∆l = 5 mm 

f = 0.25 s-1 0.0 0.219 2908.49 

f = 0.5 s-1 0.0 0.163 1464.35 

f = 1.0 s-1 0.0 0.086 596.194 

W [A11] kompleksowy symulator transportu ciepła i wilgoci w ochronach osobistych 

i tkance posłużył do oceny wpływu periodycznie zmiennej szerokości najszerszej szczeliny 

powietrznej pomiędzy wewnętrzną powierzchnią ubrania i powierzchnią skóry na temperaturę 
tkanki i stopień oparzenia. Rozważano trzy amplitudy oraz trzy częstotliwości zmian 

szerokości szczeliny, które odpowiadały trzem prędkościom przemieszczania się człowieka, 

tj. chodowi, truchtowi i biegowi [A11]. Analizy wykazały, że amplituda i częstotliwość zmian 

szerokości szczeliny istotnie wpływają na temperaturę skóry oraz czasy, po których następuje 

oparzenie I, II i III stopnia. Przykładowe wartość całki Henriquesa i Moritza dla czasu 

ekspozycji te = 30 s, trzech obciążeń cieplnych oraz trzech amplitud i częstotliwości zmian 

szerokości szczeliny zaprezentowano w Tab. 2 i 3. Szczegółową analizę przeprowadzono w 

[A11]. 

d. Ocena mikroklimatu w ubraniach specjalnych 

Zaprezentowany model transportu ciepła i wilgoci w ubraniu ochronnym w 

połączeniu z dwurównaniowym modelem transportu ciepła w tkance oraz z modelem 

transepidermalnej utraty wody posłużył do wykonania analiz mikroklimatu panującego w 

ubraniach ochronnych [A5]. Zapewnienie komfortu cieplnego podczas użytkowania ubrań 
specjalnych jest równie istotne, jak ich właściwości ochronne. Występowanie normalnych i 

rutynowych warunków pracy jest przeważające, natomiast sytuacje zagrożenia są 
sporadyczne, o ile w ogóle wystąpią. W [A5] wykonano symulacje numeryczne dla 

długotrwałych normalnych i rutynowych warunków pracy strażaków. Otrzymane wyniki 

charakteryzowały się zależnością od wartości radiacyjnego strumienia ciepła padającego na 

powierzchnię zewnętrzną ubrania oraz od czasu ekspozycji. Na Rys. 10 przedstawiono 

przykładowe rozkłady temperatury powierzchni skóry i wilgotności względnej w pobliżu 

skóry oraz powierzchniowe całkowite oraz transepidermalne strumienie wody dla różnych 

czasów ekspozycji te przy obciążeniu cieplnym równym 1.0 kW/m2. Szczegółową analizę 
przedstawiono w [A5]. Powyższe dane mogą posłużyć do oceny mikroklimatu panującego w 

ubraniu ochronnym. Do tej pory podobnych analiz w odniesieniu do ubrań ochronnych nie 

przedstawiono w literaturze, zatem [A5] stanowi pierwszą demonstrację zastosowania 
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sprzężonego modelowania transportu ciepła i wody w skórze do oceny mikroklimatu ubrań 
ochronnych. 

(A) 

 

      

(B) 

 

      

Rysunek 10. Zmiany: A) temperatury powierzchni skóry (linie ciągłe) i wilgotności względnej w 

pobliżu skóry (linie przerywane), B) całkowitego (linie ciągłe) i transepidermalnego (linie 

przerywane) strumienia wody na powierzchni skóry dla obciążenia cieplnego 1 kW/m2 oraz różnych 

czasów eskpozycji [A5]. 

e. Analiza wpływu różnych mechanizmów transportu ciepła 

W projektowaniu wielowarstwowych ochron osobistych bardzo istotne są informacje 

dotyczące dominujących mechanizmów transportu ciepła, które występują w ubraniach 

specjalnych w trakcie zagrożenia termicznego. Badania teoretyczne, które pozwoliły na 

określenie wpływu różnych mechanizmów transportu ciepła w układzie otoczenie-ubranie 

ochronne-skóra, przeprowadzono w [A8 i A10]. W wyniku analiz wyznaczono rozkłady 

temperatury w ubraniu ochronnym i w skórze oraz czasy ekspozycji do wystąpienia oparzeń I, 

II i III stopnia dla różnych sposobów wymiany ciepła wewnątrz ubioru ochronnego i w 

szczelinach powietrznych. Rozpatrywano różne kombinacje następujących mechanizmów 

transportu ciepła i masy: przewodzenia ciepła, promieniowania cieplnego, dyfuzji pary 
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wodnej z odparowaniem i kondensacja przy różnych intensywnościach pocenia się. 
Przykładowe wyniki symulacji – przestrzenne rozkłady temperatury w tkance i krwi tętniczej 

oraz zmiany wartości całki Henriquesa i Moritza w zależności od czasu ekspozycji dla 

różnych mechanizmów transportu ciepła i wilgoci oraz różnych intensywności ekspozycji – 

przedstawiono na Rys. 11. Wyniki symulacji wskazały, że dominujący wpływ na temperaturę 
ubrania ochronnego i tkanki ma radiacyjna wymiana ciepła. Obecność tego mechanizmu 

transportu ciepła zwiększa znacząco temperaturę tkanki i skraca czas ekspozycji do 

wystąpienia oparzenia. Z tego powodu radiacyjna wymiana ciepła powinna być traktowana ze 

szczególną uwagą. Nieco mniejszą rolę odgrywa transport wilgoci, którego wzrost 

intensywności powoduje zmniejszenie ryzyka oparzeń. Do tej pory podobnych analiz do 

zaprezentowanych w [A8 i A10] nie przedstawiono w literaturze. 

(A) (B) 

0.01 0.012 0.014 0.016 0.018 0.02 0.022

Lx [m]

36

40

44

48

52

56

T
 [

o
C

]

/

/

/

/

C - tissue/blood

C + MT - tissue/blood

C + R - tissue/blood

C + R + MT - tissue/blood

Epidermis 
Papillary dermis
Reticular dermis
Subcutaneous
Muscle

E

qtotal = 40 kW/m2

 
0 20 40 60 80

te [s]

0.01

0.1

1

10

100

Ω

qtotal = 20 kW/m2

C + R

C + R + MT, w = 0.0

C + R + MT, w = 0.1

qtotal = 40 kW/m2

C + R

C + R + MT, w = 0.0

C + R + MT, w = 0.1

qtotal = 80 kW/m2

C + R

C + R + MT, w = 0.0

C + R + MT, w = 0.1

A - Ωep/d

 

Rysunek 11. Rozkłady: A) temperatury na koniec ekspozycji w tkance i krwi tętniczej dla te = 40 s, 

B) całki Henriquesa i Moritza na granicy skóry właściwej (d) i tkanki podskórnej (sc) dla różnych 

mechanizmów transportu ciepła i wilgoci (gdzie: C, R i MT oznaczają odpowiednio przewodzenie 

ciepła, promieniowanie cieplne i transport wilgoci oraz w – intensywność pocenia się). 

4.3.5. Podsumowanie 

W autoreferacie przedstawiono kolejne etapy rozwoju kompleksowego modelu 

transportu ciepła i wilgoci w ubraniach ochronnych oraz transportu ciepła i wody w tkankach 

ludzkich. Zaprezentowano również model do przewidywania rzeczywistej temperatury skóry 

na podstawie wyników z pomiarów eksperymentalnych z wykorzystaniem materiały imitujące 

skórę. Od strony opisu matematycznego przedstawiony problem badawczy jest bardzo 

złożony, ponieważ w analizowanym układzie wymiana ciepła występuje w sprzężeniu z 

transportem i akumulacją wilgoci oraz z przemianami fazowymi wody. Zaprezentowany 

model wykorzystano do przeprowadzenia wielu analiz, których rezultaty posłużyły do oceny 

właściwości użytkowych lub ochronnych ubrań specjalnych. 

Uzyskane wyniki i kompleksowy model transportu ciepła i wilgoci w układzie 

otoczenie-ubranie ochronne-skóra oraz model przewidywania rzeczywistej temperatury skóry 

na podstawie pomiarów eksperymentalnych z wykorzystaniem materiałów imitujących tkanki 

mogą znaleźć zastosowanie do projektowania nowych ubrań, w badaniach dopuszczających i 

Ωep/d 
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certyfikujących nowe ubrania jako uzupełnienie kosztownych badań eksperymentalnych, do 

porównań różnych ochron osobistych, do szacowania dopuszczalnego czasu ekspozycji ludzi 

noszących ubrania specjalne oraz w medycynie do oceny stopnia oparzenia podczas leczenia 

obrażeń cieplnych. Uniwersalność symulatora umożliwia zastosowanie go nie tylko do analiz 

różnych ubrań ochronnych, ale również innych typów ubrań i pieluszek. 

Najważniejsze elementy osiągnięcia naukowego zaprezentowanego w tym 

autoreferacie to: 

- Opracowanie kompleksowego symulatora procesów transportu ciepła i wilgoci w układzie 

otoczenie-wielowarstwowe ubranie ochronne-ciało ludzkie, który służy do oceny 

właściwości użytkowych i ochronnych ubrań specjalnych. 

- Zastosowanie dokładnego sposobu modelowania warunków brzegowych i warunków na 

granicach tkanin i szczelin powietrznych oraz największej szczeliny powietrznej i 

powierzchni skóry, który pozwala na wyznaczenie dokładnych wartości temperatury, 

gęstości pary wodnej i intensywności promieniowania cieplnego na tych granicach. 

- Zastosowanie modelu radiacyjnej wymiany ciepła uwzględniającego spektralne 

właściwości optyczne tkanin i tkanek oraz zjawiska optyczne wewnątrz obszarów i na ich 

granicach. 

- Zastosowanie modelu transportu ciepła w tkankach uwzględniającego nierównowagowy 

transport ciepła, spektralne właściwości optyczne tkanek oraz prędkość perfuzji krwi 

zależną od temperatury i stopnia termicznego uszkodzenia tkanki. 

- Opracowanie nieizotermicznego modelu transportu wody w naskórku. 

- Opracowanie algorytmu rozwiązania układu równań modelowych oraz uniwersalnego 

kodu obliczeniowego, który pozwala na symulację ubrań specjalnych oraz innych typów 

odzieży o dowolnej konfiguracji oraz warunkach początkowych i brzegowych.  

- Opracowanie nowej metody szacowania rzeczywistej temperatury skóry na podstawie 

pomiarów eksperymentalnych z wykorzystaniem materiałów imitujących tkanki. 

- Uzyskanie wyników, które mogą posłużyć do oceny właściwości użytkowych i 

ochronnych ubrań specjalnych oraz komfortu użytkowania bądź wyznaczenia stopnia 

oparzenia. 

Projekty badawcze związane z tematyką głównego osiągnięcia naukowego (pozycje 

cytowane w tekście autoreferatu) 

[AP1] Projekt badawczy pt.: Opracowanie innowacyjnego systemu stanowisk do badań 

ochron osobistych, podmiot finansujący: NCBiR, nr projektu: O ROB/0011/03/001, 

jednostka realizująca: Politechnika Warszawska, kierownik projektu na Politechnice 

Warszawskiej: prof. dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski, lata realizacji: 2013-2016. 

Szacowany udział: 20% w zadaniach realizowanych w Instytucie Techniki Cieplnej 

Politechniki Warszawskiej, 5% w całym projekcie [współudział w opracowaniu 

koncepcji badawczej, współudział w opracowaniu modeli matematycznych i 

opracowanie modeli numerycznych wymiany ciepła i wilgoci w ubraniach ochronnych 

oraz w skórze ludzkiej i elementach stanowiska pomiarowego, wykonanie symulacji 

numerycznych, współudział w opracowaniu wyników i ich analizie]. 

[AP2] Projekt badawczy pt.: Development of a model of the diaper-air gap-baby system 

(DABS), podmiot finansujący: czołowy międzynarodowy producent pieluszek (ze 
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względu na zawarte umowy o poufności podmiot finansujący nie może zostać 
ujawniony), nr projektu: IBS-74, jednostka realizująca: Instytut Badań Stosowanych 

Politechniki Warszawskiej, kierownik projektu: dr inż. Piotr Łapka, lata realizacji: 

2017-2018. 

Szacowany udział: 90% [opracowanie koncepcji badawczej, kierowanie i nadzór nad 

całością badań, konsultowanie i uzgadnianie zakresu prac ze zlecającym, 

zaproponowanie koncepcji modeli matematycznych i numerycznych procesów 

transportu ciepła i wilgoci w pieluszkach i skórze, implementacja modeli 

obliczeniowych w autorskim oprogramowaniu obliczeniowym, dobór parametrów 

symulacji, warunków brzegowych i właściwości cieplno-wilgotnościowych, 

wykonanie obliczeń i analiza uzyskanych wyników]. 

[AP3] Wniosek o projekt badawczy pt.: Opracowania modelu i analiza transportu ciepła i 

wilgoci w wielowarstwowym ubraniu ochronnym, podmiot finansujący: NCN, konkurs: 

OPUS, jednostka realizująca: Politechnika Warszawska, kierownik projektu: dr inż. 
Piotr Łapka, planowane lata realizacji: 2019-2021 lub 2020-2022, status: w 

przygotowaniu. 
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych 

5.1. Wstęp 

W trakcie pracy w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej brałem 

udział w wielu projektach naukowo-badawczych, w których zajmowałem się modelowaniem 

zjawisk cieplno-przepływowych w różnych procesach i urządzeniach. Poza opisanymi w 

poprzednim punkcie zagadnieniami związanymi z modelowaniem i analizą zjawisk transportu 

ciepła i wilgoci w ubraniach ochronnych i w skórze, podejmowałem m.in. następujące 

kierunki badawcze (poniżej zacytowano tylko najistotniejsze publikacje, listę cytowanych 

publikacji i projektów badawczych zamieszczono w załączniku nr 3): 

- Modelowanie procesu krzepnięcia materiałów półprzeźroczystych z jednoznacznie 

określonym płaskim frontem zmiany fazy oraz z tworzeniem się obszaru dwufazowego 

(przed uzyskaniem stopnia doktora nauk technicznych) [B7, B11, B12, B13, B14, D7, 

D34, D43, D74, D75, D77, D79 i D83]. 

- Modelowania wymiany ciepła w obszarach o złożonej geometrii z wykorzystaniem metod 

numerycznych bazujących na siatkach Kartezjańskich [B5, D2, D3 i D5]. 

- Modelowanie wymiany i akumulacji ciepła w układach zawierających materiały zmienno-

fazowe [B9, B10, D1, D6, D18, D20, D36, D40, D42 i D44]. 

- Modelowanie wymiany ciepła w konstrukcjach lotniczych [B1, B2, B4, B8, D8, D10, D24, 

D27 i D39]. 

- Modelowanie wymiany ciepła w mikrokanałowych wymiennikach ciepła [B6, D9, D26 i 

D37]. 

- Diagnostyka cieplna impulsu laserowego [B3, D4, D16 i D21]. 
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Powyżej wymieniłem i szczegółowo opisałem w dalszej części autoreferatu tylko te 

prace badawcze, które uważam za najbardziej istotne w moim dorobku i których realizacja 

doprowadziła do minimum jednej publikacji w czasopismach znajdujących się w bazie 

Journal Citation Reports (JCR). 

Poza wymienionymi powyżej obszarami badań prowadzę lub prowadziłem również 
badania dotyczące: 

- Mikromakroskopowego modelowania wymiany ciepła w ośrodkach niejednorodnych 

[D12, D25 i D31]. 

- Modelowania, analizy i optymalizacji procesu ogrzewania i osuszania materiałów 

budowlanych [D15, D17, D19, D22 i D38]. 

- Detekcji obecności wilgoci i niejednorodności struktury z wykorzystaniem metod 

termografii w podczerwieni (przed i po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych) 

[D41, D68 i D73]. 

- Zastosowanie obliczeń równoległych do rozwiązania równania transportu promieniowania 

(przed uzyskaniem stopnia doktora nauk technicznych) [D69, D72 i D84]. 

5.2. Opis działalności naukowej przed uzyskaniem stopnia doktora nauk 

technicznych 

a. Modelowanie procesu krzepnięcia materiałów półprzeźroczystych z jednoznacznie 

określonym frontem zmiany fazy – badania zawarte w rozprawie doktorskiej 

Produkcja półprzeźroczystych materiałów, np. w piecach Czochralskiego lub 

Bridgmana, polega na przeprowadzeniu kontrolowanego procesu krzepnięcia tych 

materiałów, w trakcie którego utrzymuje się jednoznacznie określony front zmiany fazy i 

ściśle kontroluje się jego położenie i kształt. Proces ten zachodzi w bardzo wysokich 

temperaturach, dlatego istotną rolę w transporcie ciepła odgrywa promieniowanie cieplne, 

które może występować zarówno w cieczy, jak i w ciele stałym. Promieniowanie cieplne 

m.in. wpływa na kształt frontu zmiany fazy i związaną z tym jakość wytwarzanych 

materiałów półprzeźroczystych. Ze względu na wysokie temperatury topnienia materiałów 

półprzeźroczystych oraz ich transparentność pomiary eksperymentalne są bardzo trudne do 

przeprowadzenia. Obliczenia numeryczne są niekiedy jedyną możliwością zrozumienia 

procesów zachodzących podczas krzepnięcia tych materiałów. To implikuje konieczność 
wprowadzania nowych modeli, które pozwolą na lepsze odwzorowanie fizyki procesu. Jeden 

z takich modeli został opracowany w ramach mojej rozprawy doktorskiej pt. Modelowanie 

krzepnięcia materiałów półprzeźroczystych z zastosowaniem metody śledzenia frontu zmiany 

fazy oraz zaprezentowany m.in. w uznanych czasopismach naukowych [B7, B11, B12 i B13] 

oraz w artykułach konferencyjnych [D7, D34, D43, D74, D75, D77 i D79]. 

We wspomnianej dysertacji opisano model matematyczny procesu zmiany fazy 

materiałów półprzeźroczystych, w których istotną rolę w transporcie ciepła odgrywa 

promieniowanie cieplne. Zaproponowano trzy typy frontu zmiany fazy: nieprzeźroczysty – 

który absorbował, emitował i odbijał promieniowanie cieplne; transparentny – który odbijał i 

przepuszczał promieniowanie cieplne oraz częściowo przeźroczysty – który absorbował, 

emitował, odbijał i przepuszczał promieniowanie cieplne. Kolejno przedstawiono nowe 
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podejście do symulacji numerycznych procesu krzepnięcia materiałów półprzeźroczystych, 

które wcześniej nie było stosowane na świecie. Bazowało ono na zastosowaniu metody 

śledzenia frontu krystalizacji na stałej siatce objętości kontrolnych w połączeniu z techniką 
zanurzonego brzegu (ang. Immersed Boundary Method, IBM). Umożliwiło to precyzyjne 

rozróżnienie fazy stałej i ciekłej oraz uwzględnienie zjawisk zachodzących na froncie 

krystalizacji m.in. wydzielania i pochłaniania ciepła przemiany fazowej oraz absorpcji, emisji, 

dyfuzyjne bądź zwierciadlane odbicia i przepuszczenia promieniowania cieplnego oraz 

całkowitego wewnętrznego odbicia. Ostatnie trzy zjawiska optyczne, które występują na 

froncie krystalizacji pomiędzy cieczą i ciałem stałym o różnych współczynnikach załamania 

światła, nie były wcześniej uwzględniane w symulacjach procesu krzepnięcia materiałów 

półprzeźroczystych. Zaproponowany model zaimplementowano w autorskim 

oprogramowaniu obliczeniowym. 

W ramach badań wykonano szereg symulacji weryfikacyjnych mających na celu 

potwierdzenie poprawności stosowanego opisu matematycznego i metod numerycznych, 

których wyniki przedstawiono w [B11, B12, D43, D74 i D75]. Wykonano również analizę 
parametryczną procesu krzepnięcia materiałów półprzeźroczystych [B7, B13, D34, D74, D75, 

D77 i D79]. W celu praktycznego zastosowania opracowanej metody numerycznej 

wykorzystano ją w uproszczonym osiowosymetrycznym modelu pieca Bridgmana, który 

służy do produkcji wysokiej jakości monokryształów optycznych [D7]. 

Zaprezentowany dwuwymiarowy symulator numeryczny stanowił nowe, wcześniej 

niestosowane podejście do modelowania procesów zmiany fazy materiałów 

półprzeźroczystych, z uwzględnieniem różnych właściwości optycznych w fazie stałej i w 

ciekłej oraz zjawisk optycznych zachodzących na jednoznacznie określonym froncie 

krystalizacji. Opracowany model może być zastosowany w pracach związanych z 

optymalizacją procesów produkcji monokryształów optycznych i w badaniach nad 

wytwarzaniem nowych materiałów. Może również być alternatywą dla metod symulacyjnych 

opartych na algorytmach ruchomych siatek. 

b. Modelowanie procesu zmiany fazy ciało stałe – ciecz i ciecz – ciało stałe materiałów 

półprzeźroczystych z tworzeniem się obszaru dwufazowego 

Krzepnięcie i topnienie materiałów półprzeźroczystych przy odpowiednich warunkach 

procesu mogą przebiegać objętościowo bez jednoznacznie określonego frontu zmiany fazy. 

Rozwija się wtedy tzw. obszar dwufazowy, który zlokalizowany jest pomiędzy ciałem stałym 

i cieczą. Ten obszar różni się od struktur dendrytycznych powstających w stopach, ponieważ 
tworzy się na skutek radiacyjnego odprowadzania lub doprowadzania ciepła z lub do tego 

obszaru, natomiast struktury dendrytyczne powstają na skutek przechłodzenia i zmiany 

stężenia składnika rozpuszczonego. Istnienie takiego obszaru potwierdzono eksperymentalnie. 

W swojej pracy badawczej przed uzyskaniem stopnia doktora nauk technicznych zajmowałem 

się również modelowaniem tego typu procesów zmiany fazy materiałów półprzeźroczystych, 

a wyniki badań przedstawiłem w [B14 i D83]. Należy podkreślić, że powyższa tematyka 

badawcza nie była przedmiotem mojej rozprawy doktorskiej. 

W ramach przeprowadzonych badań opisanych w [B14 i D83] opracowano 

dwuwymiarowe modele matematyczny oraz numeryczny procesów krzepnięcia materiałów 
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półprzeźroczystych, w których tworzył się obszar dwufazowy. Rozważano krzepnięcie 

czystych substancji i stopów eutektycznych oraz stopów dwuskładnikowych z zależnością 
liniową oraz Scheil’a udziału fazy ciekłej od temperatury. W przypadku dwóch pierwszych 

typów materiałów w wyniku objętościowej emisji promieniowania cieplnego tworzył się 
izotermiczny obszar dwufazowy. Dla trzeciego typu materiałów powstawał nieizotermiczny 

obszar dwufazowy. Opracowany model numeryczny bazował na metodzie entalpowej oraz 

metodzie objętości kontrolnych dla promieniowania cieplnego. Zaproponowany model 

wykorzystano do przeprowadzenia obszernej analizy wpływu: liczby Fouriera, liczby Stefana, 

parametru kondukcyjno-radiacyjnego, albedo, grubości optycznej oraz różnych właściwości 

optycznych fazy ciekłej i stałej na położenie, rozmiar, skład oraz temperaturę obszaru 

dwufazowego. Uzyskane wyniki przedstawiono w [B14 i D83]. 

Zaproponowany w [B14 i D83] model krzepnięcia materiałów półprzeźroczystych był 

rozwinięciem opisanych w literaturze jednowymiarowych modeli krzepnięcia wyłącznie 

czystych materiałów półprzeźroczystych z izotermicznym obszarem dwufazowym. 

5.3. Opis działalności naukowej po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych 

a. Modelowanie wymiany ciepła w obszarach o złożonej geometrii z wykorzystaniem 

metod numerycznych bazujących na siatkach Kartezjańskich 

Jednym z obszarów mojej działalności badawczej po uzyskaniu tytułu doktora nauk 

technicznych było modelowanie matematyczne i numeryczne procesów wymiany ciepła w 

ośrodkach o złożonej geometrii ze stacjonarnymi i ruchomymi wewnętrznymi brzegami z 

wykorzystaniem siatek Kartezjańskich oraz metody zanurzonego brzegu. Główny nacisk 

został położony na modelowanie radiacyjnego mechanizmu transportu ciepła. Powyższa 

tematyka wywodziła się bezpośrednio z mojej rozprawy doktorskiej i była naturalną 
kontynuacją moich zainteresowań naukowych z okresu przed uzyskaniem tytułu doktora nauk 

technicznych. Realizacja badań była również możliwa dzięki uzyskaniu projektu badawczego 

w ramach programu MNiSW Iuventus Plus pt. Budowa symulatora numerycznego złożonych 

procesów cieplno-przepływowych w ośrodkach półprzeźroczystych zawierających wiele 

ruchomych i ewoluujących obiektów [F4], którego byłem pomysłodawcą i kierownikiem. 

Rezultaty badań opublikowano m.in. w [B5, D2, D3 i D5]. Jestem autorem modelu 

zaprezentowanego w [B6] oraz miałem istotny udział w opracowaniu modeli obliczeniowych 

zaprezentowanych w [D2, D3 i D5]. 

W ramach wykonanych prac badawczych rozszerzono koncepcję zaproponowanego w 

rozprawie doktorskiej modelu numerycznego służącego do obliczeń radiacyjnej wymiany 

ciepła w obszarach o złożonej geometrii wypełnionych ośrodkami szarymi o możliwość 
symulowania ośrodków o właściwościach optycznych zależnych od długości fali. Było to 

możliwe poprzez zastosowanie modelu Spectral Line-Based Weighted-Sum-of-Gray-Gases 

Model (SLW). Dzięki tym działaniom równanie transportu promieniowania zostało 

rozwiązywane na siatce Kartezjańskiej z modyfikowanymi elementami w pobliżu 

zakrzywionych wewnętrznych i zewnętrznych brzegów w mediach o spektralnych 

właściwości optycznych, np. w absorbująco-emitujących gorących gazach. Rezultaty tych 

działań wraz z weryfikacją modelu numerycznego przedstawiono w [B5]. Opracowany model 
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jest pierwszym tego typu modelem numerycznym, który pozwala na analizę radiacyjnego 

transportu ciepła w obszarach o nieregularnych kształtach wypełnionych ośrodkami o 

spektralnych właściwościach optycznych z zastosowaniem siatek Kartezjańskich.  

W ramach prac zrealizowanych w [F4] opracowano również nowy cieplno-

przepływowy model numeryczny, który bazował na połączeniu termicznej metody kratowej 

Boltzmanna (ang. Thermal Lattice Boltzmann Method, TLBM) oraz metody zanurzonego 

brzegu [D5]. Następnie wykonano zrównoleglenie opracowanego kodu obliczeniowego z 

zastosowaniem standardu programowania równoległego OpenMP oraz CUDA [D2]. Dzięki 

temu możliwe było uruchomienie równoległe opracowanego solwera na wielu procesorach 

obliczeniowych (CPU) oraz na procesorach graficznych (GPGPU). Opracowany efektywny 

obliczeniowo solwer cieplno-przepływowy zastąpił nieefektywny i czasochłonny solwer, 

który był stosowany w trakcie realizacji rozprawy doktorskiej i który bazował na rozwiązaniu 

standardowego układu równań Naviera-Stokesa. Ponadto opracowano nowy sposób 

odtwarzania i śledzenia granic wewnętrznych z zastosowaniem hierarchicznego zagęszczania 

siatki [D3].  

b. Modelowanie wymiany i akumulacji ciepła w układach zawierających materiały 

zmienno-fazowe 

Jednym z obszarów moich zainteresowań naukowych było modelowanie procesów 

transportu energii w magazynach ciepła oraz ośrodkach zawierających materiały 

zmiennofazowe (PCM). Najważniejsze osiągnięcia w tym obszarze opublikowano w [B9, 

B10, D1, D6, D18, D20, D36, D40, D42 i D44]. Część prac zrealizowano w ramach trzech 

projektów badawczych [F8, F11 i F16], w których byłem głównym wykonawcą. Jestem 

autorem modelu przedstawionego w [B9, D1, D18, D20, D36, D40, D42 i D44] oraz miałem 

istotny udział w powstaniu modeli zaprezentowanych w [B10 i D6]. 

Jednym z najistotniejszych osiągnięć w tym obszarze badawczym jest opracowanie 

modelu matematycznego i numerycznego zasobnika ciepła w postaci panelu sufitowego, 

który stanowi część systemu wentylacyjnego budynku. Zasobnik ten był wykonany z 

kompozytu gipsu i mikrogranulatu z PCM. Opracowany model szczegółowo przedstawiono w 

[B9, D36, D40, D42 i D44]. Składał się on z dwóch części: jednowymiarowego modelu 

cieplno-przepływowego powietrza przepływającego przez kanał oraz z trójwymiarowego 

modelu zasobnika ciepła. Opracowany model uwzględniał histerezę zależności entalpii od 

temperatury dla kompozytu gips-mikrogranulat z PCM oraz jego zmienną z temperaturą 
przewodność cieplną. Opracowany model zaimplementowano w środowisku ANSYS Fluent z 

wykorzystaniem interfejsów User Defined Function (UDF), User Defined Scalar (UDS) i 

User Defined Memory (UDM). Model zwalidowano za pomocą wyników pomiarów 

eksperymentalnych wykonanych w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej 

[B9, D36, D40, D42 i D44]. Dzięki połączeniu modeli jedno- i trójwymiarowego możliwe 

było w relatywnie krótkim czasie (kilka godzin) przeprowadzenie wielomiesięcznej analizy 

działania zasobnika. Następnie opracowany model zastosowano do optymalizacji zakresu 

temperatur roboczych zasobnika dla warunków panujących latem w centralnej Polsce [D1, 

D18 i D20]. 
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W kolejnej pracy [B10] przedstawiono i zwalidowano model matematyczny i 

numeryczny zasobnika ciepła wypełnionego sferycznymi kapsułami z PCM, który był 

zasilany za pomocą kolektora słonecznego i był wykorzystywany do produkcji i 

magazynowania ciepłej wody użytkowej. Opracowany model posłużył do wykonania analizy 

działania rozważanego zasobnika dla warunków panujących w południowej Hiszpanii. 

Ostatnia prezentowana praca w tym obszarze tematycznym dotyczy opracowania 

modelu oraz wykonania analiz cieplnych ściany z izolacją cieplną, w której znajdował się 
mikrogranulat z PCM [D6]. Przedstawiony w [D6] model uwzględniał przewodzenie ciepła w 

ścianie i izolacji oraz promieniowanie cieplne i przemiany fazowe mikrogranulatu PCM w 

izolacji. Model ten posłużył do porównania charakterystyk cieplnych ściany z izolacją z i bez 

mikrogranulatu z PCM przy zmiennych warunkach panujących w otoczeniu oraz do 

wykonania analiz wpływu: położenia i grubości warstw z mikrogranulatem z PCM, obecności 

promieniowania cieplnego w izolacji i wartości emisyjności mikrokapsułek z PCM.  

c. Modelowanie wymiany ciepła w konstrukcjach lotniczych 

Na etapie koncepcyjnym i projektowania konstrukcje lotnicze muszą przejść szereg 

różnego typu analiz, np.: wytrzymałościowe, aerodynamiczne czy bezpieczeństwa. Są pośród 

nich również analizy cieplno-przepływowe elementów bądź całych samolotów. W swojej 

pracy badawczej po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych zajmowałem się również 
tego typu analizami cieplnymi. Rezultaty tych badań opublikowano w kilkunastu artykułach 

w uznanych czasopismach [B1, B2, B4, B8, D8 i D10] oraz w materiałach konferencyjnych 

[D24, D27 i D39]. Prace te wykonano m.in. w ramach dwóch projektów badawczych [F10 i 

F27], w których koordynowałem pracę zespołów z Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki 

Warszawskiej oraz byłem głównym wykonawcą. Mój wkład w realizację tych projektów 

polegał na: opracowaniu modeli cieplno-przepływowych i przeprowadzeniu analiz cieplnych 

gondoli silnika samolotu I-23 [B4, B8, D8, D24 i D39] oraz oddziaływania strug gazów 

spalinowych z kadłubem samolotu I-23 [B1, D8, D24 i D27]; opracowaniu koncepcji i 

wykonaniu modeli matematycznego i numerycznego wymiennika ciepła zaprezentowanego w 

[B2]; współudziale w powstaniu modelu i analizie oddziaływania strugi gazów wylotowych z 

elementami samolotu EV-55 [B1, D8, D24 i D27] oraz współudziale w opracowaniu modelu i 

optymalizacji elementów układu spalinowego samolotu I-23 [D10]. 

W trakcie realizacji WP6.4. w projekcie pt. Efficient Systems and Propulsion for 

Small Aircraft, ESPOSA [F10] prowadzono dwukierunkowe działania. Pierwsze dotyczyły 

opracowania modelu cieplno-przepływowego gondoli silnika małego samolotu o roboczej 

nazwie I-23 oraz określenia rozkładów temperatury na kompozytowych osłonach komory 

silnika. W efekcie powstał trójwymiarowy model cieplno-przepływowy, który opisano w [B4, 

B8, D1, D24 i D39]. Model ten posłużył do wykonania analiz cieplnych komory silnika oraz 

do zlokalizowania na obudowie silnika obszarów o wysokiej temperaturze, które potencjalnie 

mogły stanowić zagrożenie dla stabilności cieplnej konstrukcji samolotu. Analizy wykonano 

dla różnych konfiguracji wlotów powietrza do komory silnika i różnych warunków lotu [B4, 

B8, D8, D24 i D39]. Zbadano również wpływ promieniowania cieplnego na rozkłady 

temperatur wewnątrz komory silnika [B8]. W efekcie tych działań we współpracy z wytwórcą 
osłony silnika zaproponowano i sprawdzono kilka modyfikacji jej konstrukcji, które 
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doprowadziły do zmniejszenia poziomu jej temperatury i podniosły poziom bezpieczeństwa 

użytkowania samolotu I-23 [D8 i D24]. Opracowany trójwymiarowy model porównano 

również z uproszczonym modelem jednowymiarowym, który został opracowany we 

współpracy z konsorcjantem realizującym wspólnie WP6.4 [B4]. Drugi kierunek badań 

dotyczył analiz cieplnych interakcji wylotowych strug gazów spalinowych z poszyciem 

dwóch samolotów I-23 i EV-55 [B1, D8, D24 i D27]. W ramach tych działań opracowano 

dwa trójwymiarowe modele obliczeniowe opływu fragmentów ww. samolotów, a następnie 

wykonano szereg analiz dla różnych warunków lotu. W przypadku samolotu I-23 nie 

stwierdzono ryzyka wystąpienia wysokiej temperatury na poszyciu [B1, D8, D24 i D27]. Z 

kolei w samolocie EV-55 zlokalizowano na klapach i skrzydłach obszary o wysokiej 

temperaturze [B1, D8, D24 i D27]. W porozumieniu z producentem tego samolotu 

zaproponowano i sprawdzono zmiany konstrukcyjne układu spalinowego, które doprowadziły 

do istotnego obniżenia temperatury na poszyciu skrzydła. Odrębnym kierunkiem badań 
przedstawionym w [D10], niezwiązanym bezpośrednio z realizacją projektu ESPOSA, było 

zaproponowanie i numeryczna analiza modyfikacji konstrukcji układu wydechowego w 

samolocie I-23, która spowodowała obniżenie poziomu temperatury osłon rur wydechowych.  

Z kolei w ramach realizacji pracy zleconej przez przemysł [F27] zaproponowano 

koncepcję wymiennika ciepła do zastosowań w lotnictwie dla ciekłego wodoru i powietrza. 

Wymiennik ten stanowi element przyszłościowych technologii silników lotniczych, które są 
oparte na ciekłym wodorze i LNG. Prace koncepcyjne nad tego typu nowymi napędami były 

lub są prowadzone w ramach wielu projektów finansowanych przez Unię Europejską. W 

[F27] opracowano jednowymiarowe modele matematyczny i numeryczny do projektowania 

oraz analizy i optymalizacji pracy zaproponowanego wymiennika. Uzyskane wyniki analiz 

parametrycznych pozwoliły na stworzenie we współpracy z WSK „PZL-Rzeszów” SA 

finalnej konstrukcji wymiennika. Rezultaty prowadzonych badań przedstawiono w [B2]. 

d. Modelowanie wymiany ciepła w mikrokanałowych wymiennikach ciepła 

Modelowaniem wymiany ciepła w mikrokanałowych wymiennikach ciepła zająłem 

się w ramach realizacji projektu badawczego pt. Wykorzystanie przemiany fazowej do 

konstrukcji układów chłodzenia matryc diod laserowych dużej mocy [F13], który był 

realizowany przez Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych. Mój udział w tym 

projekcie dotyczył opracowania koncepcji pomiarów eksperymentalnych oraz modelu 

numerycznego mikrokanałowego wymiennika ciepła do chłodzenia matrycy diod laserowych 

i walidacji tego modelu. Wyniki prowadzonych badań opisano w [B6 i D37]. Ponadto, 

miałem udział w opracowaniu nowej koncepcji mikrokanałowego wymiennika ciepła do 

chłodzenia matrycy diod laserowych oraz jego modelu numerycznego [D9 i D26].  

W [B6 i D37] przedstawiono koncepcję i wykonano mikrokanałowy wymiennik 

ciepła do chłodzenia matrycy diod laserowych dużej mocy. Nowy mikrokanałowy wymiennik 

miał inną konstrukcję niż rozwiązania opisane w literaturze lub dostępne na rynku. Składał się 
z mikrokanałów z umieszczonymi w nich mikrorurkami doprowadzającymi czynnik roboczy 

po matrycę diod laserowych. W [B6 i D37] przedstawiono opracowane stanowisko badawcze 

oraz wyniki pomiarów eksperymentalnych dla zaproponowanego mikrokanałowego 

wymiennika ciepła oraz jego model matematyczny i numeryczny, który został opracowany w 
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oprogramowaniu komercyjnym ANSYS Fluent. Dokonano również walidacji tego modelu na 

podstawie danych uzyskanych na stanowisku pomiarowym. Badania wykonane w [B6] były 

inspiracją do zaproponowania nowej konstrukcji mikrokanałowego wymiennika ciepła, którą 
analizowano numerycznie w [D9 i D26]. Zaproponowana nowa konstrukcja dawała znacznie 

lepsze warunki chłodzenia matrycy diod laserowych niż koncepcja przedstawiona w [B6].  

e. Diagnostyka cieplna impulsu laserowego 

W ostatnich latach biorę udział w projekcie badawczym Laserowe systemy broni 

skierowanej energii, laserowe systemy broni nieśmiercionośnej [F7], który jest finansowany 

w ramach programu badań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa przez Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju. W tym projekcie współpracuję z prof. dr hab. inż. Małgorzatą 
Kujawińską z Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, która kieruje realizacją 
zadania Diagnostyka elementów i układów optycznych LBSE oraz obiektu naświetlanego 

wiązką laserową. W ramach realizacji tego projektu koordynuję pracę zespołu z Instytutu 

Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej oraz brałem udział w opracowaniu koncepcji 

badawczej i stanowiska pomiarowego do analizy oddziaływania wiązki laserowej z próbką, 
opracowałem model cieplno-wytrzymałościowy oddziaływania wiązki laserowej z płytką 
metalową oraz współuczestniczę w opracowaniu algorytmu odwrotnego do odtwarzania 

charakterystyki cieplnej impulsu laserowego z wykorzystaniem pomiarów temperatury i 

przemieszczeń. Wyniki prowadzonych przeze mnie prac opublikowano w [B3, D4, D16 i 

D21]. Obecnie cztery kolejne artykuły dotyczące wspominanej tematyki [*1-*4] są 
przygotowywane lub zostały zgłoszone do uznanych czasopism naukowych oraz 

indeksowanych materiałów międzynarodowych konferencji naukowych i są na etapie recenzji 

lub oczekują na druk (w dwóch jestem pierwszym autorem o szacowanym udziale około 

50%). 

W [D4] zaprezentowano nową koncepcję diagnostyki cieplnej impulsu laserowego, 

która polegała na odtwarzaniu jego przestrzennego kształtu na podstawie pomiarów 

temperatury i przemieszczeń na tylnej stronie naświetlanej płytki metalowej z zastosowaniem 

cieplno-wytrzymałościowego algorytmu odwrotnego. Pola temperatury i przemieszczeń były 

rejestrowane za pomocą termografii i cyfrowej korelacji obrazu (Digital Image Correlation, 

DIC). W [D4] przedstawiono model cieplno-wytrzymałościowy oddziaływania impulsu 

laserowego z płytką metalową oraz stanowisko eksperymentalne i metodykę pomiarów oraz 

wyniki wstępnych analiz numerycznych i pomiarów eksperymentalnych. Finalnie 

potwierdzono możliwość odtworzenia charakterystyki cieplnej impulsu laserowego na 

podstawie odwrotnej analizy cieplno-wytrzymałościowej. W kolejnej pracy [B3] 

przedstawiono pierwszy etap rozwoju zaproponowanej metody diagnostycznej. Opracowano 

termiczny algorytm odwrotny, który służył do odtwarzania kształtu impulsu tylko na 

podstawie pomiarów temperatury na tylnej ściance oświetlanej próbki. Wykonane analizy 

wrażliwości oraz testy metody potwierdziły, że możliwe jest odtworzenie kształtu impulsu 

laserowego z dokładnością poniżej 4%. Powyższy algorytm odwrotny bazował na klasycznej 

metodzie Levenberga-Marquardta. Opracowano też wersję algorytmu odwrotnego, która 

wykorzystywała sztuczne sieci neuronowe [D16 i *1]. Następnie zweryfikowano 

zaproponowany termiczny algorytm odwrotny wykorzystując dane eksperymentalne, a 
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uzyskane wyniki opisano w [D21, *2 i *3]. Ostatnie prace, które wykonano latem 2018r. 

dotyczyły opracowania wstępnego cieplno-wytrzymałościowego algorytmu odwrotnego, a 

uzyskane wstępne wyniki zaprezentowano w [*4]. 

Artykuły przygotowywane, zgłoszone lub oczekujące na publikację 

[*1] Pietrak K., Marek A., Łapka P.: Retrieval of laser pulse parameters by means of 

artificial neural networks and finite volume models, w przygotowaniu, szacowany 

udział: 15%. 

[*2] Łapka P., Pietrak K., Kujawińska M., Malesa M.: Development and validation of an 

inverse method for identification of thermal characteristics of a short laser pulse, 

International Journal of Thermal Sciences, w recenzji, szacowany udział: 50%. 

[*3] Łapka P., Pietrak K., Kujawińska M., Malesa M., Oniszk Ł.: Development 

Development and validation of an inverse method for identification of thermal 

characteristics of a short laser pulse, MATEC Web of Conferences, w druku, 

szacowany udział: 50%. 

[*4] Pietrak K., Łapka P., Kujawińska M.: On the possibility of laser pulse characterization 

based on displacements and temperatures at the back surface of the target body, AIP 

Conference Proceedings, w recenzji, szacowany udział: 40%. 

5.3. Podsumowanie całości dorobku naukowego 

Od początku kariery naukowej opublikowałem 18 artykułów naukowych w 

czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR), w tym 16 po 

uzyskaniu tytułu doktora nauk technicznych (3 z nich dotyczyły tematyki podjętej w 

rozprawie doktorskiej). Ponadto jestem współautorem 68 artykułów (51 po uzyskaniu tytułu 

doktora nauk technicznych) pokonferencyjnych w recenzowanych czasopismach 

międzynarodowych indeksowanych w bazie Web of Science Core Collection, artykułów w 

czasopismach znajdujących się na liście B MNiSW, artykułów w czasopismach 

międzynarodowych, referatów w recenzowanych materiałach konferencyjnych oraz 

rozdziałów w monografiach. Ponadto opublikowałem 23 krótkie komunikaty w książkach 

streszczeń. Łącznie brałem udział w 29 projektach badawczych. Zgodnie z bazą Web of 

Science oraz Scopus wartość indeksu Hirscha, który charakteryzuje mój dorobek wynosi 

odpowiednio 7 i 8, a liczba cytowań wyłączając autocytowania jest równa odpowiednio 52 i 

74 (dane z 14.11.2018r.). Sumaryczny impact factor wszystkich moich publikacji jest równy 

34.718 (32.903 po uzyskaniu tytułu doktora nauk technicznych). 

Poza zagadnieniami związanymi z modelowaniem i analizą zjawisk transportu ciepła i 

wilgoci w ubraniach ochronnych i w skórze, badania prowadzone przeze mnie dotyczyły: 

- Diagnostyki cieplnej impulsu laserowego. 

- Modelowania, analizy i optymalizacji procesu ogrzewania i osuszania materiałów 

budowlanych. 

- Modelowania wymiany ciepła w konstrukcjach lotniczych. 

- Modelowania wymiany ciepła w obszarach o złożonej geometrii z wykorzystaniem metod 

numerycznych bazujących na siatkach Kartezjańskich. 

- Modelowania wymiany i akumulacji ciepła w układach zawierających materiały zmienno-

fazowe. 




