
Prof. dr hab . :nż. Jeny Baldyg,1 

W:v<kial Iniynicr ii Chcmic;nej i Procesowej 

P,,l itechniki \\:usD1\\'Sk1cj 

()CEN A 

Warsz;nv.i. 16.12 . 20 .U 

n1łok s1.taltu dorobku dr inż . Tomasza Piotra Olejnika 

w zwii1zku z postępowaniem ,v spranie nadan ia Mu stopnia naukowego 

doktora hahllitow:rnego mmk technitznych \\ ,.akn~sie iniynierii chernie1.nej 

I ish:rn z dnia :; l pa)dzicrnika 

lrcncus/ /bkii'1.c;ki 

pllini<ąmowal mnie. ii 1o~ra!cm po\\Orany \\ charaktnze nxenzen!il \\ sk tad knmisii 

habilitacyjm·i \\ postępowaniu w sprawie nadania dr inz. Ton1aszo\vi Piotrowi Okjnikc,,,1 

stopnia dokwra hahili!Pw,rnego ,v (b i.:·d:;: inic nauk technicznych \\ dyscypl ini e inżynieria 

cik' rn1cz11a. 

Ocenc przyf,'.0Uw,akn1 stosujac kry ;cria occT1) ui ..:t<.: w Rnzporz,rd1cn iu \!inrs tn: 

.\Ltuki i S1kuinic1wa \\\iszcgo / dni! Ol,t){l.201 ! r.. Dl. U. Nr ]96. pm. 1 lf,5. K()r;ys1:ilc111 

1\\wnicż :;, >.\ytycznyc!1 Cc111ralncj Komisji do Spra\, s1,,p11i i Tytułów, 

l. S,Jwe{Jrn habililiHlta 

Dr in/ . Pwi r ()!c1n ik urodził sic 

»kch,n1iczny m Puli kchniki Lódzk ic1, 

s:1J1F,czvnn\m chlmJ7,emy1n pu\.,id t-zc rr1 

.kdrzcj .h;drzejowski, 

\\ roku [ 987 rna,,.,istra ini.ynii:ra po 

\\' mku 1939 babiliwni !'.P:'-lal aitrudniony \V lnstytuci ('. Pujaz1h';\\ Polik' l:lrniki L6dzkit'j . \\ 

z,:spok doc. dr. in1. Jacka .Janczak:.1. PraCUfl" mrn na stanowisk u starszego rckrcma 

tcchnicnK:go zajmowai sit;· 1rybo loil i(:/nynii \\ przcn icsieni:i nap<.:du. 

j:li)\\ i1..:r/chnt (·icrnych \.~ v,·i;-zlw.:h kons!rukcy:nyclL 

\.Ve \\T/(.'.~niu ) 99:~ rnku pNlinl prac,; na stan<\wisku asystenta w Katcdr;c :\p:rrmury 

Pn·,ccS()\V('.1 na Wydziuk lnz, nicrii Procesowej i ()cbr11ny Śrndo\\iska Politechniki Lódzkiej 



Prn1.:uja..: od kiernwnicl\\('ll1 prof. dr. hab. ini. ;\ndrz(ja !kima mzpi)C7~1 i badan ia nad 

rniC's/anicm. pr1esio, an icm o.rn;: rozdrahnianic m rmH\.T1a l1'iw ziannslych \\ gr;m ita1.)'iilych 

1nlv11ach W roku I 999 dyplom doktora nauk !t.:dmiczn)d1 w dy:.;cyplinic 

iniynf1:na chen1kzna na podsu1wie rotpraw) doktorskie/ .. ··1ast1lSO\V,mic lL'Orl! 

nio11K:nW,\ do opisu procesu rozdrabnrania \.\ młynie kulO\\ym·· . PromDtorcm prac:, 

d~·ktnrskici był prof dr hah. int. J\ndufi Hcim. a rc\.·cnzcntami ro zpnmy hyli pro! dr hab 

mi. /bignicw Korze,\ z. P(1li1echniki \\-' rocb\,sKit~J ,)r~v prof. dr hab. in/. Janus; Boss 1 

Politechniki Opolskiej . Prz._:\\Ód doktorski prowad/\)IHi na \\\dziale l111.yni1.:rii Proc<..'.s(i\vci i 

( )clffon:, Srodowiska I \iii technik i l ,ódzk ici. 

Dr ini. !omasl Piotr Olejnik nic stai.u rwukowego /a ucz('stniczył jednak \\ 

bibtcralnei 1vspó!pracy poniiędz> Hacet!cpc t 'ni vcrsi ty (A nkara, TurciaL \linera! P1\)~:cssing 

lJ iv ision a \Vydzi :1łcm l nżyn ic-ri1 ProcesCl\\ t'j i Ochrony Srod,i,;viska PL. \\ ramach 

\\ sp6lpracy opickmva! -:11,' do ktornnteni Se\ I! /\ . Fnkni. poduas jcgn p(lbytu \\ Pll !sce 

(wrzesicu 2005 p:1zdzk·rnik 2006J Rez.ulwty \VSpo ln:,ch bndaó opub!ik<)wun(). jcd1wk Dba 

1espoly puhlib1\vHly wynik i oddzielnie. !L1bili ta11t ni,: zrc;dizowal osiagni;;·t prnjektm\vclJ . 

konstrukcyinvch i tcdinologicznych . ma jednak udzi a ł 15" ;, do ( \WdJug Wh1SllCj OC<.'11 )) 

w 3 zgloszcninch patcnto,vych w roku 201 2 oraz \\Spulp1aco1,vai 1. dworna /,l klada111i 

cn;1m1cznymi. /akladc:m "Cernrnika Parady/' Sp. z () . O . oraz Zakładami Ceramicznymi 

,,C>po1:zno" S.A. gd;1, ic. j;1k ris1.c, udało nrn sic Iast(1 ~: ,,,v~1ć p1) raz pien,qy h.;o ri1,'. cLy raczej 

mdod<;· momcmón :- tat y-; tycznych do op1Su v,lnsn1>ści produktu mielenia na nrnkro. a Yv 

dalszej kolejności opisn-'.· kirn.·t ykę mielenia 

\Vano 

innym I v, rok u i 999 roku ukor'1czv l ckonnrn i..::zno-prawnc Smdia Podyplomow,; na 

{ 'niwer~:ytcCl\.'. Lód1kll11. \\ roku 2002 Podyplon1u ,.vc Studia .J, 1·ek1ywm· \\)'kP1-zystanic 

zasobó,, inl;mnatycznyc h'' napo Pofa.:chnicc l ód1kiej . \V :2003 roku u~:1.esrniczyl w kursie 

Challeng;:s of Sustai nabk: I kv.::loprnent zorgan i10\Y,m yrn przez l 'niversity of Floryda. 

2. Dorobek habilitanta. 

2.1 Aktywnoś,' naukowa. 

Dorobek rmblikacyiny dr illi, Okjn ik:1 pr1~:d doktora tem ohej1nuic "\ po1ycic Po 

dok\L)r,ic1c opublikował l:io .nic 24 artykuły \V C/ilSl)pi:-niach rcccn1n\rnnych. \I tnn 8 w 

c1asopisrnacb z !isty filadelfijskiej . z który..:h 6 i.O art) kuły sarnodziclnc. ! 6 anykulów 

opubli kO\val w pP1.ostal:ch czasopisnnich n:ccn11nY:,nych . Przedstmvil I :'i rd~·r:w·rn na 

kpnfercncjach krajowyc h i micdzynarutkmyc h. k1111{: 1ostah, opubliko\,arn: w lll ,th:rialach 



i,1 infen.:ncyjnych . . k~st \\ spóh:iuhm::rn 2 krótkich nizdziak,\\ \\ monogra!iach (I() i () strnn ). 

/a;!r,tnH.:1n(:J : krnio,, ej. Od notował ,v surnic 4 l wy:, t11picń nn 1'ontcrcnciad1. z acg,\ 36 po 

ivyskamu naukowego doktorn. 

Publikacje charakteryzuje 1T J.895, indeks H _ oraz 12 cvtn\, ,lt'l 

\\\.·dtug baz:, orn l 4 cytowali 

_ic·:-1 to wy nik in1pom1jacy. zwaiywszy m1 spory sta/. prncy , dobrl' finansm.\anii.: h,td:ni po-:; 

gr:rn1y KB\: ( kicro \rnnic 2 grantami i uczcstni..:Z1inic pkn glowny wykonawcn w?. ko[cinych) 

! b,IJ'<l/P ink:nsywny ud1.wl w l,. onfcrencjach n~rnknwv(h. \\ tym ,,idu micd1ynawd,m~1.:h. 

i)(irobck \(· n h:cznic I ro'.lpr.1wą hahi ht:ic y i nq rnuie .kdnak moim /daniem summ\ i( 

dostal,:c;n,) podstawi; do ubit gania 

oczyw i ście po pozyty1vncj ocenie t(:j 

Pe, u,-:vskaniu stopnia miulw\h ');O dok 111ra \\ rt\kU I t),){J habilitant zajmO\\ al si-,· d,vnrna 

!Cll\iltami: probkmami /.\\iazanymi z n1idcnil'1H \\ _icdnokomurowyc b m łynach ku{m,) ch 

01\1/ /.a~.: ;ldnicniarni gxairnlacii. 

koniymhiwa! prace ro;,po,:n;k 

W p1crws1.ym obs/ar;c lcrnatycznyn1 \V brach 1 lN9--2002 

,, pracy doktorskiej n:id 

pokg.ajqcyrn 11c1 ,vykn rzystaniu rno mcn1Ó\\ srn1ystycznycl1 do opisu procesu mielenia na 

suchu w _jednokomoro\vyd1 młynach 

\V b1ad1 ki,:rc1\\,1l trzyletni m proicktcrn badawuym 4 HJ')C 005 :n 
../,JSl,lS\l \\;rnie \eori i moment /n\ statystycznych du .ipisu prOL:csu rozdrabni:mia w nihnic 

ktl11,,\:rn I m\:tglednienicm cli:ktu skali'", fin:msn,van yrn pr;,:z k mnitct lbdar1 ' btil--:,)11 vch. 

\\'u/nym \\yn[kiem tego proj< . .'ktn hnda,, czcgo dla dab1q;1) rozwoju nauko wego lwbi!iumta 

hyta hipotl.'. /d o 1,ply ,vie liczby punk tóv, kontaktu n1idników n:i kinct) k..;- Pl'~l7 skł a d 

gr:HH.dometryc/ny produktu mielenia . I J te wc ry l'ikowit! w knkjnym projekc ie 

hadnwczyni. n..:al iwwan:,·m w latach 20 1 O, N l\;'.:'.08 0773 33 "Sz) bk ość ro1drabni ania 

\\Vbranych frakcjt ro1.miJH)\\·ych nadav,:, z mvzgkdlli,'nicrn ;rnicnncj li l·zb~ pu11kh)\, 

kPnt:iktu oraz whisnośri wytrzymak\śc1u,.,\ych 1foJ:1'". kt1'm.:gn był kierownikiem. Proick1 

d111 yC/yl badania proces1'i 1, rnick:nia trzech mar-::ri:iló,v tuiarnionych. n\1.niacyc h się 

llh>rliilogia. wy1r;.:ymnh)ści:./ innym, wlnsno;c i;m1i fizykoche micznymi . P,adano wply,, 

licd,) rnidrnk(nv i materialóv, z których je "' YkonaJHl ora? stopnia wypełn ien ia konllll') 

mlvna nada\.v,1 nrnz kubmi . \\i'yniki badaii puhlikow:inn. zus1<1l : one to \vykor;;::-,·st~mc w 

ni1.pra\\k habilitacy,i nej. 

W Phsz:.ll'Z.c bdnwoyrn d{1tyczacym granulacji brill młi'.i:d jako gh\wn: \\}kt)rrnwca \\ ,hvóch 

gr,111ta;,;h finansU\\anych pr1cz Komitet Badaó Na tibw,:vch tpnikkt '\ N:209 096135) <mV 



f'vlNiSW (prujek! \-; R05 0009 Oó) \\ynikiem byb wspólna publikacja 

2.2 Działalność dydaktyczna, organizru:yjna, popul:u-yzatorsłrn. 

Pozyty\vnic oceniam d,'..ic1lalność· dydakt:,czn:1 habi litanUt, w !ym 

pr:icrnni dyplomowymi. magistcr'.:-kimi i rnżyniciskim i. których hahilii:mt był proinotorcrn. 

Prowadnl \vyklady. s:wicz>:nia audytoryjne. pro,lekto\1\~ i laboratoryjne z t:il-.icb pucdmiotÓ\\ 

iak: Rv~,und T.:dmiczny. Podstawv Konstrukcji i\.la:;zvn. C,ntlika (niynitrsb. 

\ bs;,y no1n:1wsl\\, l. \h:chanika 

lar1qd1anic t.:chrn 1l(l):!t,J. ()chr<•na 

\Vytrz:m:1łoś,: \l:llcrialirw. Pnlickt\iwanic A(',\D. 

i ntclck rnnlnci \\ \lŚ p Rozwoi zr,JWtl(l\Va/on ;• 

oraz Bio1cc!rn(i!ogicaI Equipment i Intclcctual Propeny Rights angielskim) Jako 

d1ialah)(lśc org,mi1acyjru) rw fHJdswwic mfomwcJi pndanych prze; habdit.ml f1 rnożn:1 u1ria.: 

kiel'm,,rnic dwoma projckumi badawczyrrn. Z rnnnogratii ,kmiadu.1c1ny sit;. ie llahili(untie;; t 

czl\)t1kiern Sttnvarz:y;;1tnia I nJynicrln.v i Tz:chnikó\\ \ ,kcJ1,rnikó\,POlski1.'h \lri.lZ Pob!,.i,:g,n 

1'11wnr1yslwc1 Przeróbk i kopalin , 

Nic znm,:tiylcm aktywnośd \\ tak ich llhs1ar;1ch jak. udział ,\ korniktach 

r,.,;.dakc\ · t radach naukmvvch c:zlonkosi\\O \\ rnicd zynarodowych ub 

krn,iowych 1)rganizacj :1ch nnukO\\ ych. rvcenzo\\anlc pn,jc·k t,'iw rni('.il;:ynarodo\vych. 

cksp<:rlyz.y na zan1óH'icni{; ,,lad1 publ icznych \,r:v innvch krytcri6\, \\\ mkni\Hm.:h \\ ~ 5 

Rozporz4dzen1u 0.•1ini;;lrn Nauk.i i S/kolnictwa Wyżs1cgo I dniu Ol 01> 201 l r. 

.l1xlvnvm p<vy1ywn: m ,vyj;nkicm 1cst n.-cen10,\:.mie publiL1c,1i 1, c/;i...;op1srn1c 

lJhysicocl ,cmic:a) Problcnis ,)f \ ·linera! Proc,::;sing. ktim' c,d kilku znajdttic :e;ię na lisc1c 

fi la dcl fij sh. iei 

w1clokromi"· nagrndzan) 

pr1.cz Rek tom Politechnik i I ód1.kiej oraz Dzicbna \Vvdzialu ln:iynicrii Pn)ccsmwi i 

Ot:limnv Śnido,YisL1 PL , W n ik u 2tHO rnku /\lSlitl od;,n:iczuny przez Prezydenta RP 

:Vkdakm Sn:hrnyrn Ze! Dh1i:'-o!ctnia Służbę 

Pominw pcwn) eh , nic1miknionych luk \V dorobku hab1li1nnta \\ relacji dn kn'h:ri,\\\ 

\V Rozporz4dzcn1t1. mop suniaryczna ocena dorobku 

1.nni;nkm\anif pdzyty\VI\CI. a to ze względu nn dobry dorobek dydaktyczny on\/ 

;intc:nsytikowank ;1ktywmJ~ci publikac\jnei w osunnich latddi: z 8 artvkuk,,, z list\ 

Ji!adclfi1skic1 opublikow:rn(· po d,)ktorncic l I 99{)). c:tcry ,>publikowano po ruku 20 l O. 



~ Ot·ena rozprawy hahilit.icyJnc.i, zatytułowanej: ,,Mkknic mat<.'ri.1łów 1,iarni.styd1 

".icdnokomorowym n1łynic kulonym". 

l<.,11pnm a naukowa zaryn11n,vana maknałów ziarnistych \\ icdnokon1ort\\\\ m 

młynie kulmv:, m" autorsl\Va Toniasza Piotra Olcjnik zi ;;ustnb \vyd:ma w rok u :w l 3 pt7Ct 

\\ \·.Ja\\.ni.:\wa Politechni ki Lód1.kiej, \V serii \fonogr:1fa" Polit,xhniki L \idzkici . ISlr\ •)78-

X~- 7:::::.: ·~-5S0-5 i /Hw ier:1 ()na 168 stron. Jest w monografia. która stanP\\'i rwds1.m 1p11 .:inic 

11icluktnich prac l1nbilif[HH:c1 nad prnblcrmm1i rnidcrna materiaVrn ;;l arni styc h \\ 

grawitacyjn:, mh nach kulo,\·vch w opan.1u o no\vc ,vvniki wL1s1wch pn1,: 1 matcric1h 

\VC/C'ŚlllCj 

tv1urn:,gralia nllpoc/.yna się od W)karn \\';1znie,j:-.zyd1 Oznaczc,1 t Stn:sz<·zenia, pd 

c1yrn następuje 8 nlzd1iah'1\\ 1asadniczyd1. ci rws1q1111t' sp1s literatury ( Litera ł11ra i . 

sr reszaenie po angie!sl-..u (Ab.stnu:n ora1 Chan•ktcryst:vk1t Zawodow<! Autora. 

S pośrud S nizdziakm . picn\,;/{' p1r.,'ć z nich sl:rnuw i \,pni\vadzcnic ,ki prohkmaryki 

rnid;:rn<1. klor;,: oparto na titcrntur;e prA'dm iotu i badanwch \VL1snych. a dotycl:, ono 

spnsPhów pnicc:su mielenia. mcmd dwraktcryzowania i produktu. 

Ro1d1ial tn \\pn:l1vad;:crnc do problenwt:'ls:i rozdrnbnim1ia prmvad1onl'go 

S7Q,·gó!n1c w m ł ynach kulowych. gnnvitacyjn:,-.:h. równiei \\ relacii du tec lrnolu j,:u 

pnh,1.ko,v:,·.:h \V skali ~\\·i,it,,\\1:·j i za:rnga;,o·,vanych \\ l<: 1cmatyk\; hacbczv . :\rnnr \\jXO\, ;,td1~1 

tu prnhkmy z,v1a/,11h.: 1 ;m·t1icl) ka modc!o\\;mia i nl!':, ,c,wu3c kr!';tko kicrun~-k i ,:e t hadaii 

,, LHn, eh . 

Rozdzia ł 

wsh:11:rik{m or:11 metody opisu staty stycznego zbH ll'Ó\, ,:z:1stck przy u; yuu 

\,ybrany.:h lunkcii gl,'Slości rnzldadu 1.vil.·llrn<ci ziarna i dystrybuant. 

RPzdzia1 trzec i pu.cJst:1win tradycyjm: sposv by t1pisu rozdrabniania. \Y 1,·m probkmv 

11 ~\.latku energetycznego i i •pisu pos1,;;'.pu rrnclcnia poprzez wxrost powierzchni zi , ll'l'.11. 

Ril/dzinl czwariy opisuj-: zasacln iuc 1d:1nicn) 1 Libditnnt:i zagadnic ni,t ; ,,i ,var1<..· z 

dziaLmicm młyna o cł!i nlani u ok rt:'SU\\ \ m. \ u tor przcds1:i\\W 

zja,viska 

spusoby ich opisu i rntcrpreta<:ji zac1crprn ch: z likrn!c11·y p1>1cdmiot u 

R1vd1ial piaty 1a,vi('t'ii hardziej s?c1cgólmvy opis i interp1ctacit l!ltTatmmvych nioddi 

nlldnrbniania \.\' gr:ii1iwcyjnym rnlynic kuhn, ym o d,1iahmiu okrcs,}\Vyrn. i\ utor 11,-r6żni:1 

pr;\ 1. vm nH)dek '\~r',tne. m:i-: ier7owe I rnodck kl:-tsye1ne kini..·tyki mielenia. \V l,.01\cowe,1 



ui;~ci n)/dzi;du A.utnr dyskuiujc n,ożliwosć rrzcnicsicni n sk:1 !i ,id Yv;:trunków labnrntoryjnydi 

dn prn.>myshi,vych bantjqc na z.11anych z literatury 111uddach. 

Wnl"lP uccn i ć te 5 J\)1tJzmJ(l\v, bo,vicn1 si,rnow,i one p(1nad poluw1,; 

\\pru\v,idzcnic do problemu nw.:kni ,L szczególnie 

1n1clrni:1 \\ gn1 ,vitac:,_jnych rrdynach A' \\Z~kdu na p11cdsta,vio11y. pckn 

kuln,,ych. szczególnie dla ron:lrabniania na sucho. 

- l ' ; zasaunKzc 

na sJr 18 i 20 mamy 

dn ;n.nont I )la 

csa. ll,l str. 19 pnl\\ idln,\u Stokcsa: na stronic l (J 

pod z.ul (2. l 0) auinr twierdzi. 1c ;ależno;c: na S/\hknśc npada11ia dnt;czy ciccz:, 

idealne.i . <1 płyn itka ln:, to prz(·cia płyn p(1/bci\.\ iuny lepkości, odpowi:1d,1jqcy 

r/iwnanium I:ukra i 131.:rnoullicg(1: ,v ostatnim abpicic na str. ! \J nu tor p( ;-;;c . .f) 

pn.·dko~ci s\1obodnegn ,)fXi.dania <.h.-cyduic r,:h:ju pnmi~'.d7y :;i !,J wn .. 'i:J w ciec/\ d si lii 

,vypo n1. \\ / \Viazku / l.)rn n1ożli\1c , ·,kreślenie jedynie pt\·dk11śc : przcrni,.·szcLmia 

. .. ()czy\Vi ścic 

opadani :1 Swkc:-;u m11ilhY) jcsr również w g:vach. Dalej na tcjze l() stnmie au\ur 

kontynuuje·: ))la ziarn :-Jerycznyeh. w warunkach pr1.eplywu bn1inarncgn (warnnków 

\,yvvoluiaca opacbnic 

:'<"'\\ 10 110\\Ski \\ ~;c1h1c 

uczckiwanl:'j logary tmu zmknrn:j losm,'CJ. oxli ) , do \\ilf!ośol'i oc/ck iwancj i 

odchyleni:, slandardnv,·t:·µc, zmicnnci !os<mcj \ . Jc.-;t w :,atcm opis nicpdny . Ponadto 0 

,m11::szc zono pn pienvrnstkicm co · 

[ ,tk s1ernki ,: wpn,wadzenic do rirob lcmu. 

b łcdcn1 . 

przcdstmviono " oma\.vianych 5 nizdziaiach. 



\\' !\)Idziak szóstym lbbil ita nt sprecyzował cel i zakrc -, pracy, n;iszkicnv,\rn: \.,czdn1q \\ 

n11dzi ale pi crws:;:ym . 

/asc1drneza prac) stanmvi rozdział sródim Rozpoc1.yna sii.; on przcdsta,\ icnia, czy ta. 

wypn,,vadzcnia za leżności rrH,del rniclcnia w ku!o,,y·m rniynic 

1:;rt1\.vitacyjnym o dziahmiu okrcso\vvnL pd c1ym opisana jcs! metod:, ka badań i nwtoda 

,Jprm:mvania \\} nil,Jm . Bad:mia dotyuyly 1r1cdl rn i ncrnl1l\Y: g ranitu, k wan:_, lU i sznrogl:11u. 

\\ y 111 ki baJah \,ykor /\ sta111 ) do os1acu\van ia t:nnp i i r1 l!dr;1b11iania 1iarcn 1) rMrniarach 

nah:::i;icych J(l poszczcg1>lnych klas zianH1wych. '\ ak1ady energii koniecznej ck, fW(l/iału 

ziaren :-;urn\\CJ na rnnicj:'.t:l' fr:1gmcnty nkrtsl<)nn pl?'.) 1:, m w oparciu o wynil-.i li/.) ski,van\.· 

w badaniach \Vytr1y nnlo.ściowych 1 ,\yb111.ystank:m maszyny \vyt17yn1t.1lnściowcj lns!ron 

3350. L>o n1s1c1ą1-' q. napn,'/.crnami przy których nas11.,:p ui1.· 

1\11dr:1 hnianic ronniararni cząstek wykouystano nnali;.q morfolog.ii ziaren. Dotys:zylo 10 

n\\vni-::i reb cji cncrg.uy ... "znycb rni<;dzy cncrg. ia kuL encrgi:1 rnzdrahniania I r<l zt1111murn 

u ::Jqck 11wtcriału rozdrahn iant::go. Kolejna c;ęść pr:ic y dotyczy badmi kinct:ki midcniu. :"fo 

uw:1)-!\.' zaslugi.Jg: obszcrrw tnbclaryczn,1 dokumentu ..:.i a zawicrajaca char;iktt.T) ~tyki b, : 

<1k rd!aF)c,: stnnnicntc zasilahi,:,.: lian·10\\\'. Pod:mo 1t'/ i przt•analiz(rn:mu 

.1:1l t /Jl1lSC i 

wpływ nioiliw~'ch rnmktóv, kontdk (u I zia rnmni 

mi t:i Pncgo 1natcrialu. Ro/d:óał kot'lc.ry sit; t:hvustrnn i~·ov, yrn pod.sumuwarni.:111. ktt',n.' podkreśla 

mnitiwość \Vptywania ,u skbd ziarno\\} produktu i pr1edstawia mctndy \\pl y\vania na k'n 

si.Jad poprze;: dohór l\>lmiarów i zestmvó\, kul. 

\li' J\)1dziak 8 pucdstmviuno \VJ1 if1Ski z W) ni ków wy lrn nallycb bad:u\ 

Za osiagnięcia Habili tanta mvai,m1· 

• wpływu parametrów \\Vlrt:yn,ah lści O\Vyc h. morfo Io g 1 i 1i aren, cncr.t:: 1 i i 

liczby !)tmkru\:v komnktu \.;ul z ziarnan11 nad,m-y na sz,bkość rozdr:ihniania i rozkład 

l'llZmiar(m c n1s1 ck produkt u. 

• /badanie ,\ptywu liczb:, kul i ich /cslilwn na :,1:, hkofr i jakość 1\JJdr~1bnianu . 

• .'\11a!m; dzi:t!a11ia sit nnrnw!nych i (\nlC\Ch) \\ pro,:cs1c ro;,drahninnia 

• umicjętnu:ki dopasow\\,anrn zvstawów kul ,, zakzm\ści ud whhności 

mielonego materi a łu t,c1 k, ab:v prod ukt P po :<ądanych ce~:hach . 



\farn te/ uwagi krytyczne i po!emic/nc: 

• R\izpocznijmy t)(l U\\Hgi krvtyanci. Habilitant wykor1ystał mianO\\icic ,, swo1cJ 

pracy prost y w konstrukcji. ilk nic(rywinlny \,\ 1,1stoso\vaniu nwdcl bihmsrl\vy. 

Wyprowad1cnic tego modelu 1ostal,, prt.cdstav,i\Jne przez ! labili iantn nn stronach 

i tn ro1prawy habilnacyinej. \fam pu\v,vne co du j;1knsei 

,'>y p1,mad1cni ,1. Priedsl,1\vic to w najpro:-:tszy sposób. Ot,11 skonfruntO\\tH1ic ddinicp 

puszocg1'dn:-cil 7micnnych \vystepu jqcych 1, 1akznnkiach ('7, I! do ( 7 T\ 1 ich 

\\}sh;pow:micm \\ pos1czególnych r(rn n.rniad1 (7 l) do (7 J) pnl\\aJzi do wniosku. 

/.e '.\ zadnei ;, iydi /alcżrn):ki wyrniar ll:'1\1.'i s1runy n'nvnani,1 ni(' iest 1godny 1 

wymian:rn pnl\\\j strony ro,vnanl:1. f :i k11nu;;,lln:1 sytuacja \.nnikn I hkdn,:gu 

n:Kbncgo puc1 l labi!i tanLt poszc/cgóinym zmicnnyn1. Budzi 10 p,iwazn1,; 

\\atpli '.,o ści co do kompdencji l labilitanrn, rw fal<L ż~· _icst to jego 

kuronna lćnrnty ka. która zajmuje ou :Jd wiciu bL \t\ nosz\ /atcrn u /tlfmiS/C11i1,; 

Habilitanta n:1 posi cd1enie Komisji f!abili1ac\jncj. aby urnoi.iiwk fdu \Jdniesk:nic sit 

do tvch pn,\nnvch /;.u-zulÓ\v. MóJ \\'niosek k(1J'i"·nwy. przcdstawi{lny w punhi..: 4 

ponitcj ma /alem charakter \Varunh)\\} , 

• pulemic/nn braku prz(:dst:Jwicni:i w lak :,/t.'1\ikim rn:11-:riak rnudcl1 

Dl '\! (Di scrde }'.kmc:nt i m(·tody n,cdwnik1 slat ystyo.ncj. Opinki nd 

ku1Kcpcii tcnipcratury ziarnisk·i (gnrnul:ir tcnifK'cal urcJ \1usze stv,ierd :ó (·. )c p..:\,·nc 

,\Yniki modclo\v,mi:i DEM icdn:ik \V l<j/pnw. i~· p11cdstawi1nw. nic wniknjac jcdnuh 

\V sposób,\\ Jaki je Ul) skanu. 

4. \Vnio;;ck ko1'ltow~· 

Hior:ic pod uwag~: cahJś(: dorobku nciuk,l,H',,f/l dr inż. ·ronrnsza Piotra Olć,jnika i 

.kg,1 svl wctki;: 1wuko\\;1 1vyn:i:iam opinie. Z,' Jego rw\vój rnrnkowy p,.i uzyskaniu stopnia 

naukmv.;-g.o dnkt ur:i, szc;cgólnie w obs:1:iut hadm1 nad prnccsnrni rotdrahmania w 

gnm itacyinych mlynadt kulmvych zao\Yocm-1al pracami wnos1.:ic ymi PL'\\ 11,,·n z,rn,,a/alny 

wkład w ro1,v(iJ inżynierii chcmicznei i prnccsUWt:'i . \V oceninnych pr;ic;;ch dr in/ . Okinik 

wyk:1/n l umici9 mpsci \\ ckspcrynK'ntalnych .. rnod,:!owania 01-;1z tech nik 

obliez('11iov. ych . 

Doświa(kzcnic nauko\vo-badawuc. a uikie dydaktyc:,:ne ULl! oct·11:1 mu.iliwo:~ci 

,bbz(:go rozwoiu rnrnkowct~,) k1b[htanta, pnzwa!ajq na :,,tvvici d/cni-.:. re jc:; t On ;dol m do 

:-;arn(Kiziclncj dzialalr11;~ci n:mk.o,vq i dydakryuncj. 



ninrnc od tl\\ag<; pO\Vyższc stwierdzenia U\Va/am. /c spdnin11c 1us1:tly \\Ymar,mia 

·si:my z dnia l 4 n1JrC.\I .:o03r. o stnpniach naukrn, > eh i i_'- tule nauknP,\'m t>rn;,: <! swpniach i 

(_1 tuk \\ zakrl'SH.' sztuki (Dz. l . Nr 65. pw.595. 1 pt\;,n_ 1.n1) oraz z dni:1 .::7 lipc:i 200" 

Pra'>rn o szkolniclt,ic t\ ') zszyni i!)zT Nr l 6-l. po; , J.'1(>5. l pozn zrn.) i wnuS/t' na ki 

podsra\vit' nudanic dr in;i. I omDszu;vi Piotnnvi \)h)in i stopnia naukm\cgo 

habi l w cLticdzinic nau k ,, dyscyp linie · dh:miczna. 




