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Tytuł zawodowy magistra zarządzania, 
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Stopień naukowy doktora nauk technicznych 
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(obecnie Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności), 
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2. Wskazane osiągnięcia wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy z do. 14 marca 2003 

(Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) 

Tytuł osiągnięcia naukowego, które przedstawiam do oceny to: 

Termiczne i _fizyko-chemiczne metody utylizacji popiołów pochodzących ze spalarni 

przyszpitalnych i elektrociepłowni. 

Wyniki badań zostały zebrane i opisane w jednotematycznym cyklu sześciu publikacji: 

I. Sobiecka E., Cedzynska K., Smolinska B., 201 O, Vitrification of medical waste as an 

altemative method of wastes stabilization, 19 (12a), Fresenius Environrnental Bulletin, 3045-

3048, IF 2010 = O, 716 (15 pkt MNiSW)** 

Mój wkład w realizację badań przedstawianych w publikacji stanowi 70% i obejmuje: 

koncepcję badań, wiodący udział w planowaniu doświadczeń, przeprowadzenie badań 

chemicznych, sformułowanie wniosków, przygotowanie manuskryptu. 

Il. Sobiecka E., Izydorczyk M., Maniukiewicz W., Bielski C., 2012, Influence of different 

chemical compounds addition into medical waste ash to reduce leaching of vitrificates, 

Fresenius Environmental Bulletin, 21(4), 814-818, IF 2012 = 0,593 (15 pkt MNiSW) 

Mój wkład w realizację badań przedstawianych w publikacji stanowi 60% i obejmuje: 

koncepcję badań, wiodący udział w planowaniu doświadczeń, przeprowadzenie badań 

chemicznych, sformułowanie wniosków, przygotowanie manuskryptu. 

ID. Sobiecka E., Obraniak A., Antizar-Ladislao B ., 2014, fufluence of mixture ratio and pH to 

solidification/stabilization process of hospital solid waste incineration ash in Portland 

cement, Chemosphere, 111, 18-23, 5-IF 2013* = 3,867 (35 pkt MNiSW) 

Mój wkład w realizację_ badań przedstawianych w publikacji stanowi 80% i stanowi: 

koncepcję pracy, wiodący udział w planowaniu doświadczeń, przeprowadzenie badań 

chemicznych, sformułowanie wniosków, przygotowanie manuskryptu. 

IV. Sobiecka E., Sroczyński W., 2011, Fly ash vitrification as the physical - chemical effective 

waste stabilization method, Biotechnology and Food Science (BFS) (TS), 35 - 38 (Z pkt 

MNiSW) 

Mój wkład w realizację_ badań przedstawianych w publikacji stanowi 80% i obejmuje: 

koncepcję badań, wiodący udział w planowaniu doświadczeń, przeprowadzenie badań 

chemicznych, sformułowanie wniosków, przygotowanie manuskryptu. 
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V. Sobiecka E., 2013, Investigating the chemical stabilization of hazardous waste materiał (fly 

ash) encapsulated in Portland cement, International Journal of Environmental Science and 

Technology, 10(6), 1219-1224, IF 2013 = 1,794 (25 pkt MNiSW) 

Mój wkład w realizację badań przedstawianych w publikacji stanowi 100% i obejmuje: 

całokształt prac związanych z koncepcją badań i ich wykonaniem, przygotowanie 

manuskryptu. 

VI. Sobiecka E., Szymański Ł., 2014, Thermal plasma vitrification process as the effective 

technology for fly ash and cbromium rich sewage sludge utilization, Journal of Chemical 

Technology and Biotechnology, 89, 1115 - 1117, 5-IF 2013* = 2,573 (30 pkt MNiSW) 

Mój wkład w realizację badań przedstawianych w publikacji stanowi 60% i obejmuje: 

koncepcję badań, wiodący udział w planowaniu doświadczeń, przeprowadzenie badań 

chemicznych, sformułowanie wniosków, przygotowanie manuskryptu. 

*5-IF 2013 - ponieważ impact jactor dla ww. czasopism nie został obliczony za rok 2014, dlatego podany jest 

5-letni IF wyliczony przez Thompson Reuters w roku 2013, dostępny na Web of Science 

**pkt MNiSW - punkty zgodne z wykazem opublikowanym przez MNiSW w dniu 17 grudnia 2013 roku 

Oświadczenia współautorów odnośnie ich udziału w powstawaniu wspólnych publikacji 

stanowiących jednotematyczny cykl zostały zamieszczone w Załączniku 5. 

Osiągnięcie będące podstawą ubiegania się o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego 

w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie technologii chemicznej zostało przedstawione 

w publikacjach o łącznym IF = 9,543. Ponadto pozostałe osiągnięcia naukowe zostały 

przedstawione w publikacjach o IF = 7,418. Sumaryczny impact factor wynosi 16,961, który 

zgodnie z kryteriami MNiSW opublikowanymi w grudniu 2013 roku, ocenia się łącznie na 241 

punktów. Index Hirscha według Web of Science wynosi 3 zaś liczba cytowań: 46 
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3. Omówienie osiągnięć badawczych przedstawianych do oceny 

3.1. Temat badawczy i jego cel 

Osiągnięcie naukowe przedstawiane do oceny jest wynikiem badań prowadzonych 

w latach 2001 - 2004 oraz 2009 - 2014. Pierwszy etap dotyczył zastosowania plazmy 

wysokotemperaturowej do utylizacji dwóch grup odpadów niebezpiecznych, jakimi są popioły 

pochodzące ze spalarni przyszpitalnych oraz popioły lotne pochodzące 

z elektrociepłowni. Drugi etap koncentrował się na badaniach procesu zestalania wyżej 

wymienionych odpadów niebezpiecznych cementem Portlandzkim. 

Celem prowadzonych badań była analiza procesów pod kątem ich przydatności 

skuteczności w utylizacji v<.'Ybranej grupy odpadów oraz określenie najkorzystniejszych 

warunków temperaturowych dla stosowanych technologii wraz z uwzględnieniem 

zapotrzebowania energetycznego. 

Utylizacja odpadów niebezpiecznych stanowi ważny i aktualny problem dotyczący ochrony 

środowiska w Europie. Według Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (2010) oraz 

danych Głównego Urzędu Statystycznego (2009) w roku 2008 w Polsce z.ostało wytworzonych 

114,94 mln ton odpadów przemysłowych, z których popioły powstałe podczas procesów 

produkcyjnych stanowiły 17,7 mln ton. Procedury dotyczące unieszkodliwiania oraz 

składowania odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętnych zostały określone 

przepisami obowiązującymi na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej takimi jak 

Dyrektywa o odpadach (2008) oraz Dyrektywa dotycząca zarządzania odpadami 

niebezpiecznymi (1991 ). 

Kryteria związane ze składowaniem odpadów w miejscach do tego wyznaczonych oraz 

zalecane procedury analityczne charakteryzujące te odpady i produkty powstałe po ich 

unieszkodliwieniu zostały zestawione i opisane w Decyzji Rady Unii Europejskiej (2003). 

Zgodnie z wymogami zawartymi w dokumencie odpady niebezpieczne muszą być 

scharakteryzowane przed i po procesie utylizacji. Do oznaczeń stanowiących podstawową 

charakterystykę składowanych odpadów należą testy wymywalności, w których stężenie metali 

ciężkich, chlorków, fluorków, siarczanów i fenoli nie powinno przekraczać wartości stężeń 

ustalonych w ww. dokumencie. Charakterystyka powinna być rozszerz.ona o testy 

mineralogiczne określające wytrzymałość i strukturę składowanych odpadów. 

Osiągnięcia badawcze, które przedstawiam, jako podstawę do oceny w związku 

z ubieganiem się o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, 

w dyscyplinie technologii chemicznej, są efektem własnych badań naukowych oraz współpracy 
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z prof. dr hab. Zbigniewem Kołacif1skim w ramach europejskich i polskich projektów 

badawczych: 

Grantu Unii Europejskiej GRDl-2000-25038 WASTILE ,A generic - plasma - arc process 

for toxic waste destruction with co - generation of high value construction materials", 

Projektu NAS - WASTILE GRD3 - 2001- 60008 "A generic - plasma - arc process for 

toxic waste destruction with co - generation of high value construction materials", 

Grantu SPUB KBN 138/E - 370/SPUB - MS.PR UE/DZl 73/2001-2003 nt. ,,Uniwersalnego 

procesu plazmowej destrukcji odpadów toksycznych z jednoczesnym wytwarzaniem 

wysokowartościowych materiałów budowlanych" 

Grantu KBN nr 3 T09B 095 14 dotyczącego „Badań plazmowego procesu witryfikacji 

popiołów powstałych w wyniku spalania odpadów toksycznych". 

3.2. Charakterystyka badanych odpadów niebezpiecznych 

(wyniki zostały zamieszczone w publikacjach L IL IV, VI, zebranych w Załączniku 4) 

Do badań używałam popioły, które zostały zakwalifikowane jako odpady niebezpieczne na 

podstawie decyzji Komisji Europejskiej i wymieniane są w Katalogu Odpadów (2000), jako 

popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne (kod 19.01.13), pyły powstałe po procesie 

spalania (kod 19.01.15), odpady powstałe po procesie pirolizy (kod 19.01.17), popioły lotne 

pochodzące z elektrociepłowni (kod 10.01.02). W badaniach używałam również osad ściekowy 

zawierający duże ilości chromu, któremu w Katalogu Odpadów przypisano kod 06.05.02. 

Określiłam skład chemiczny popiołów i osadu ściekowego zawierającego dużą ilość chromu 

(11 wt% suchej masy frakcji nieorganicznej). Analizę badanego materiału prowadziłam metodą 

absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS), metodą chromatografii gazowej 

z detektorem TCD oraz metodą dyfraktometryczną. Pierwiastkami dominującymi w popiołach 

były krzem, glin i wapń stanowiące 75 wt% s.m. zawartości popiołu pochodzącego ze spalarni 

przyszpitalnej oraz 72% wt% s.m. popiołu pochodzącego z elektrociepłowni. Skład chemiczny 

badanych popiołów okazał się w dużym stopniu zbliżony do składu mieszaniny używanej do 

produkcji szkła, gdzie głównymi składnikami są krzem i wapń stanowiące około 80 wt% 

mieszaniny reakcyjnej . 

Analiza chemiczna osadu ściekowego wykazała, że około 64 wt% s.m. jego składu to frakcja 

organiczna. Pozostałą część stanowiła frakcja nieorganiczna, w której 95 wt% s.m. stanowiły 

cynk (69 wt%), miedź (15 wt%) i chrom (11 wt%). 
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Analizę dotyczącą wymywalności metali dla materiałów granulowanych i osadów 

przeprowadziłam w oparciu o europejską normę EN 12457 (2003). Wyniki składu popiołów 

i osadu ściekowego oraz stężenia wymywanych metali porównałam z obowiązującymi normami 

opisanymi w Decyzji Rady Unii Europejskiej (2003). Zawartość metali ciężkich w badanym 

materiale została określona w testach wymywalności gdzie stosunek rozpuszczalnika do masy 

badanej próbki (LIS) wynosił 10. Wyniki wskazywały przekroczenie dopuszczalnych stężeń dla 

granulowanych odpadów niebezpiecznych w przypadku kadmu ( oznaczona we frakcji 

zawierającej żużel o średnicy poniżej 1 mm wyniosła 28 mg/kg, w całym popiele ilość ta 

wyniosła 1 O mg/kg zaś dopuszczalna ilość kadmu wynosi 5 mg/kg), ołowiu (ilość oznaczona we 

frakcji zawierającej żużel o średnicy poniżej 1 mm wyniosła 137 mg/kg a w całym popiele 

wartość ta wynosiła 67,30 mg/kg zaś dopuszczalna ilość ołowiu wynosi 50 mg/kg), i cynku 

(ilość oznaczona we frakcji zawierającej żużel o średnicy poniżej 1 mm wyniosła 270 mg/kg zaś 

dopuszczalna ilość cynku wynosi 200 mg/kg). Wyniki potwierdziły słuszność kwalifikacji 

popiołu pochodzącego ze spałami przyszpitalnej, popiołu pochodzącego z elektrociepłowni 

i osadu ściekowego do grupy odpadów niebezpiecznych, które wymagają zobojętnienia przed 

składowaniem. Moim celem badawczym było zastosowanie techniki plazmy 

wysokotemperaturowej do przekształcenia popiołów i osadu ściekowego w produkty o ,vysokiej 

stabilności chemicznej i fizycznej, zbliżonych właściwościami do szkła, z bezpośrednim 

przeznaczeniem do składowania w miejscach wyznaczonych. 

3.3. Proces termicznej utylizacji wybranych odpadów niebezpiecznych 

(wyniki zostały zamieszczone w publikacjach L IL IV, VI, zebranych w Załączniku 4) 

Pierwsze informacje dotyczące zastosowania technologii plazmowych pojawiły się 

w XIX. wieku i dotyczyły przemysłu chemicznego (Stryczewska, 2009; Bonizzoni i Vassallo, 

2002). W latach 80. ubiegłego wieku nastąpił rozwój technologii plazmowych, które obecnie 

znajdują zastosowanie nie tylko w przemyśle, ale również w procesach destrukcji odpadów 

komunalnych, przemysłowych czy niebezpiecznych (Moustakas i wsp. 2005; Pisciella i wsp., 

2001; Park Y.J. i Heob J., 2002; Inez i wsp., 2000; Tendler i wsp., 2005; Karloy i wsp., 2007). 

W Polsce zastosowanie technologii plazmowych nie jest jeszcze dziś stosowane na skalę 

technologiczną, głównie ze względu na koszt inwestycji spałami posiadającej reaktor plazmowy. 

Politechnika Łódzka jest głównym ośrodkiem badań, w którym są prowadzone prace nad 

zastosowaniem tych procesów dla ochrony środowiska na skalę laboratoryjną 

i pilotażową. Opracowanie technologii odpowiedniej do destrukcji określonej grupy związków 
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znajdujących się w popiołach pochodzących ze spalarni przyszpitalnych czy 

w popiołach z elektrociepłowni, ze względu na ich niejednorodność, wymaga określenia 

najkorzystniejszych warunków przebiegu procesu. 

W dalszych badaniach przeprowadziłam eksperymenty termicznej utylizacji popiołów 

pochodzących ze spalarni przyszpitalnych, popiołów pochodzących elektrociepłowni oraz osadu 

ściekowego zawierającego dużą ilość chromu ( około 11 wt% suchej masy osadu) 

w reaktorze plazmy łuku elektrycznego zbudowanym w Instytucie Aparatów Elektrycznych 

Politechniki Łódzkiej (Kołaciński i wsp., 2004). Proces destrukcji odpadów niebezpiecznych 

prowadził do otrzymania szkłopodobnych produktów określanych witryfikatami. 

Charakterystykę witryfik.atów rozpoczęłam od określenia ich stabilizacji chemicznej. 

Przeprowadziłam testy wymywalności zgodnie z europejską normą EN 12457 (2003). Wyniki 

określające stężenia wymywanych metali z witryfikatów w roztworze wodnym porównałam 

z wynikami otrzymanymi dla materiału wyjściowego, jakim były popioły i osad ściekowy. 

Stwierdziłam, że stężenia badanych metali (Zn, Co, Fe, Cu, Pb, N i, Cr, Cd, Mn) w roztworach, 

gdzie była prowadzona ekstrakcja witryfikatów, zmniejszyły się około dziesięciokrotnie 

w porównaniu z wynikami uzyskanymi dla popiołów i nie przekraczały wartości 

dopuszczalnych w normach, a tym samym spełniały kryteria wymagane do składowania 

odpadów niebezpiecznych (Decyzja Rady Unii Europejskiej, 2003). Wyniki moich prac były 

podobne do doniesień innych badaczy, którzy opisywali znaczną redukcję wymywalności metali 

ciężkich z produktów otrzymanych w procesie witryfikacji popiołów (Cheng i wsp., 2002; Yang 

i wsp. 2008). 

Witryfikaty otrzymane z suchej masy osadu ściekowego charakteryzowały się mniejszą 

stabilnością chemiczną w porównaniu z witryfikatami powstałymi z samych popiołów. Istotny 

wpływ miała frakcja organiczna (64 wt%), w której dominował węgiel powodujący obniżenie 

temperatury topnienia mieszaniny odpadów (temperatura topienia popiołu wyniosła I 020°C, 

a w przypadku suchego osadu ściekowego 690°C). Niższa temperatura procesu nie 

gwarantowała pełnej destrnkcji związków chemicznych znajdujących się w odpadach. Po 

procesie pojawiał się węgiel amorficzny. Powstałe produkty miały inną strukturę niż witryfik.aty 

powstałe z popiołu w wyższej temperaturze procesu, cechowały się mniejszą wytrzymałością 

mechaniczną i większą podatnością na wymywanie metali. 

Kolejny etap badań dotyczył stabilizacji fizycznej otrzymanych witryfikatów. 

Przeprowadziłam testy pomiaru twardości produktów w skali Vickersa określając ich 

wytrzymałość mechaniczną. Zestalone popioły pochodzące ze spalarni przyszpitalnej oraz 
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popioły pochodzące z elektrociepłowni miały wytrzymałość zbliżoną do stali ( odpowiednio 524 

HV i 51 O HV), co w skali Mosha, charakteryzującej minerały, odpovviada apatytowi, dla którego 

wartość wynosi 5. Twardość witryfikatów uzyskanych podczas procesu zestalania suchego osadu 

ściekowego zawierającego dużą ilość chromu wynosiła 315 HV, a otrzymana wartość w skali 

Mosha zbliżona jest do fluorytu i wynosi 4. Porównanie testów twardości potwierdziły różnice 

w stabilności fizycznej witryfikatów. Produkty otrzymane z osadu ściekowego były bardziej 

kruche i mniej wytrzymałe na zmiany otaczającego środowiska. Jednakże oba produkty tworzyły 

stabilną strukturę wewnętrzną, gwarantującą niewielkie oddziaływanie na środowisko naturalne 

zestalonych w nich związków toksycznych w porównaniu z oddziaływaniem odpadów przed 

witryfikacją. 

Badania wykazały, że prowadzenie procesu witryfikacji odpadów niebezpiecznych 

w plazmie wysokotemperaturowej jest efektywną technologią unieszkodliwiania. Popioły 

osad ściekowy poddane działaniu plazmy termicznej tworzą produkty o stabilnej 

trwałej strukturze mechanicznej, przez co mogą być składowane w miejscach do tego 

wyznaczonych. Proces witryfikacji prowadzi do immobilizacji metali wewnątrz produktów a ich 

wymywalność w porównaniu z materiałem wyjściowym ulega około dziesięciokrotnej redukcji, 

co istotnie zmniejsza negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne. 

3.4. Modyfikacja procesu termicznej utylizacji wybranych odpadów niebezpiecznych 

{wyniki zostały zamieszczone w publikacjach 11, VI, zebranych w Załączniku 4) 

Witryfikaty otrzymane z popiołów pochodzących ze spalarni przyszpitalnych lub 

z elektrociepłowni wykazywały podobne cechy chemiczne i fizyczne. Znaczący wpływ na te 

wyniki miał ich skład, w którym dominowały krzem i wapń ( około 59 wt% w popiele 

pochodzącym ze spalarni przyszpitalnej oraz około 54 wt% w popiele pochodzącym 

z elektrociepłowni). 

Niektóre pierwiastki np. Si, Al, B, znajdujące się w mieszaninach reakcyjnych poddawanych 

procesowi termicznemu są zakwalifikowane, jako pierwiastki zwiększające jakość formowanego 

szkła i produktów szkło podobnych poprzez umocnienie ich struktur. Obecność pierwiastków 

takich jak Na, K, Ca, Ba, w mieszaninie poddawanej działaniu plazmy termicznej zmniejsza 

wytrzymałość chemiczną i fizyczną witryfikatów (Yanagida i wsp., 1996). 

Chcąc poznać szczegółowo wpływ wybranych pierwiastków na przebieg procesu 

zeszkliwienia, do badań wybrałam tlenek krzemu i sole (KN03, Na2B401, CaF2, Na2C03, 

BaS04) zawierające pierwiastki, których obecność wpływa na jakość witryfikatów poprzez 
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wzmacnianie lub osłabianie ich struktury wevmętrznej. Aby ustalić korelację między składem 

chemicznym wyjściowego materiału a właściwościami chemicznymi i fizycznymi otrzymanych 

witryfikatów przeprowadziłam proces witryfikacji popiołu pochodzącego ze spalarni 

przyszpitalnej z dodatkiem tych związków chemicznych w ilościach od 2 wt% do 20 wt%. 

Kontrolowana ilość dodawanych pierwiastków do popiołów pozwoliła określić zmiany 

zachodzące w stabilizacji chemicznej i fizycznej produktów w porównaniu z witryfikatami 

otrzymanymi z popiołu bez dodatków. 

Dodatek Na2C03, KN03, BaSQ4 i CaF2 okazał się niekorzystny, gdyż ogólna wymywa]ność 

metali ciężkich wzrosła od 3% do 30% już przy niewielkiej ilości wprowadzonych soli (2 wt%) 

w porównaniu z witryfikatami bez dodatku związków chemicznych. Efekt ten spowodowany był 

obecnością kationów Na+, K+, Ca2+ i Ba2~·, które należą do grupy pierwiastków wpływających 

negatywnie na strukturę szkła i materiałów szkłopodobnych. Dodane sole powodowały 

osłabienie struktury witryfikatów a tym samym łatwiejsze uwalnianie jonów oznaczanych metali 

(Zn, Co, Fe, Cu, Pb, Ni, Cr, Cd, Mn) do środowiska naturalnego. 

Dodanie do mieszaniny reakcyjnej Si02 i Na2B407 wpłynęło korzystnie na jakość 

otrzymanych witryfikatów powodując zwiększenie ich stabilności chemicznej i fizycznej. 

W produktach, które powstały z popiołów wzbogaconych tlenkiem krzemu już przy jego 5 \Vt% 

dodatku zaobserwowałam zmniejszenie wymywalności metali ciężkich, np. Zn i Pb o około 

18%, Cr o okło 23% zaś Cd o prawie 40%. Po dodaniu do popiołu Na2B4Q7 otrzymałam ciekawe 

wyniki wynikające z obecności Na i B - pierwiastków, które należą do dwóch różnych grup 

wpływających na jakość tworzonego szkła. Pierwszy z pierwiastków - Na, znany jest w procesie 

tworzenia szkła, jako pierwiastek wpływający negatywnie na końcową stabilizację produktu zaś 

dodatek B do mieszanek tworzących szkło polepsza wytrzymałość struktury końcowego 

produktu. Stabilność chemiczna otrzymanych witryfikatów zwiększyła się po dodaniu do 

popiołu 2 wt% lub 5 wt% Na2B4Ó7. Ilość oznaczanych metali (Zn, Co, Fe, Cu, Pb, Ni, Cr, Cd, 

Mn), która została uwolniona do środowiska w porównaniu z ilością metali wymytych z 

witryfikatów bez dodatku Na2B4Q7, zmniejszyła się nawet do 40%. Wzbogacenie utylizowanej 

mieszaniny popiołu Na2B40 7 w ilości 10 wt% lub 15 wt% zmniejszyło wymywa1ność tylko 

cynku zaś zwiększyło wymywalność pozostałych oznaczanych metali. 

Dodane do popiołu sole nieorganiczne i tlenek krzemu wpłynęły również na zmiany 

temperatury topienia odpadów i ilość użytej energii w prowadzonych procesach witryfikacji. 

Przedział temperatur zeszkliwienia popiołów bez dodatku związków chemicznych wynosił 1476-

16400C. Po dodaniu Si02 w ilości od 5 wt% do 20 wt% wartości temperatury procesów obniżyły 

się o około 7% (1386-1550°C), a w przypadku dodania KN03 zakres temperatur prowadzonego 
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procesu został zredukowany od 12% do 27% (1089-1449°C). Po dodaniu Na2B40 7 temperatura 

procesów została obniżona od około 22% do 39% (1020-1442°C), a w przypadku Na2C03 od 

16% do 37% (935-1381°C). Dodanie do popiołów różnych ilości CaF2 i BaS04nie powodowały 

zmian przedziałów temperatury lub nieznacznie ją zwiększały ( dla CaF2 nastąpił wzrost o około 

7%, 1578-1611°C, dla BaS04 został obniżony o około 4% lub wzrósł o około 7%, 1571-

15850C). Podobną zależność zaobserwowałam przy rejestracji energii procesów zeszkliwienia, 

która wyniosła 0,72 kWh/kg. Dodatek tlenku krzemu do popiołu powodował jej obniżenie od 2 

do 4% (0,69 - 0,71 kWh/kg), dodanie KN03 powodowało jej redukcję od 3% do 20% (0,58 -

0,70 kWh/kg), obecność Na2B40 7 obniżała zużycie energii od 3% do 27% (0,53 - 0,70 kWh/kg), 

zaś obecność Na2C03 od 6 do 36% (0,46 - 0,68 kWh/kg). Dodanie CaF2 i BaS04 nie 

powodowało zmian energii procesów lub nieznacznie ją zwiększało, jej wzrost nie przekraczał 

2% (odpowiednio 0,72 -0,73 kWh/kg oraz 0,71 - 0,72 kWh/kg). 

Badania wykazały, że bezpośredni wpływ na redukcję temperatury i energii prowadzonych 

procesów miały jony pochodzące z dodawanych związków chemjcznych. Decydowały one 

również o stabilności szkłopodobnego produktu poprzez wzmocnienie lub osłabienie wiązań 

chemicznych pierwiastków tworzących strukturę witryfikatów. 

Witryfikaty powstałe z popiołów miały twardość 524 HV. Testy twardości wykonane dla 

witryfikatów po modyfikacji składu mieszaniny reakcyjnej wykazały, że dodatek Si02 i Na2B401 

zwiększył wytrzymałość końcowego produktu odpowiednio od około 1 % do 5% dla Si02 oraz 

od około 2% do około 3,5% dla Na2B40 7 (wartości twardości mieściły się w przedziałach 527-

541 HV dla Si02 i 534-542 HV dla Na2B407). Jednakże dodanie KN03, Na2C03 i BaS04 

osłabiło stabilność fizyczną produktów powodując obniżenie ich wytrzymałości nawet do 5%. 

Twardość witryfikatów z dodatkiem soli mieściła się w przedziałach: 508-516 HV dla KN03, 

518-520 HV dla Na2C03 , 514-429 HV dla BaS04. 

Zmiana składu chemicznego utylizowanej mieszaniny poprzez dodanie do niej określonej 

ilości Si02 oraz Na2B407 (od 2 do 20 wt%) wpłynęła na poprawę efektywności procesu 

witryfikacji popiołów pochodzących ze spalarni przyszpitalnej. Dodane do popiołu związki 

zwiększyły stabilizację chemiczną produktów poprzez umocnienie wewnętrznych struktur 

witryfikatów a tym samym zwiększenie immobilizacji metali. Wprowadzenie do popiołu Si02 

i Na2B40 7 zwiększyło wytrzymałość mechaniczną produktów o 5%, przy jednoczesnym 

zmniejszeniu temperatury procesu o 7% dla tlenku krzemu i o 39% dla Na2B407, jak również 

ilości dostarczanej energii o 4% dla Si02 i o 26% dla Na2B40 7, w porównaniu z witryfikatami 

otrzymanymi z mieszanin bez dodatku związków chemicznych. 
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Inny obszar moich badań dotyczył opracowania najkorzystniejszych warunków procesu 

witryfikacji popiołów pochodzących z elektrociepłowni z dodatkiem osadu ściekowego, które 

zgodnie z ustawą o odpadach niebezpiecznych nie mogą być mieszane przed składowaniem. 

Utylizacja mieszaniny odpadów niebezpiecznych z wykorzystaniem plazmy 

wysokotemperaturowej nie była wcześniej stosowana, przez co prowadzone badania są 

innowacyjną próbą rozwiązania tego problemu. Uzyskane wcześniej wyniki dotyczące 

wprowadzenia Si02 i Na2B40 7 do utylizowanej mieszaniny oraz ich wpływ na zwiększenie 

stabilności chemicznej i fizycznej wskazywały na celowość prowadzenia dalszych badań nad 

zależnością składu mieszaniny wyjściowej, a jakością otrzymanych witryfikatów. Zmieszanie 

dwóch odpadów niebezpiecznych, popiołu pochodzącego z elektrociepłowni oraz osadu 

ściekowego, zmieniło skład materiału wyjściowego prowadząc tym samym do konieczności 

wprowadzenia zmiany warunków (temperatury, energii) procesu utylizacji by jego skuteczność 

była wysoka. 

Aby ustalić korelację między składem chemicznym utylizowanych odpadów 

a stabilnością produktów i parametrami procesu przeprowadziłam witryfikację popiołu 

pochodzącego z elektrociepłowni z dodatkiem suchego osadu ściekowego, zawierającego dużą 

ilość chromu (około 11 wt%). Dominacja frakcji organicznej w suchym osadzie ściekowym (64 

wt%) wpłynęła na obniżenie stabilności chemicznej i fizycznej witryfikatów otrzymanych 

z wyjściowego materiału. Duża zawartość związków organicznych powodowała obniżenie 

temperatury procesu ( 690°C) w porównaniu z procesem prowadzonym dla samego popiołu 

pochodzącego z elektrociepłowni (1020°C). Energia procesu witryfikacji osadu ściekowego 

(0,32 kWh/kg) była mniejsza w porównaniu z energią procesu prowadzonego dla popiołu (1,2 

kWh/kg) o ponad 73%. Jednakże witryfikaty otrzymane dla samego osadu ściekowego były 

bardziej kruche, co potwierdziły testy twardości. Witryfikaty otrzymane z samego osadu 

ściekowego miały twardość 3 15 HV zaś twardość witryfik:atów powstałych po procesie 

zeszkliwienia samego popiołu wyniosła 510 HV. Wartości wymywalności metali 

w witryfikatach powstałych z osadu ściekowego były większe w porównaniu z wartościami 

oznaczonymi dla metali wymywanych z witryfikatów otrzymanych z popiołu o około 99% dla 

Zn, Cr i Cu. Dla Cd wymywalność była większa o około 32%, dla Pb o około 46% i dla Ni 

o około 17%. Wartości te wynikały ze składu mieszanin wyjściowych poddawanych witryfikacji, 

który decydował o jakości i stabilności chemicznej produktów. 

Prowadząc dalsze eksperymenty, mające na celu polepszenie jakości witryfikatów 

otrzymanych z osadu ściekowego, przygotowałam mieszaniny odpadów o różnym składzie 

chemicznym wynikającym ze zmian ilości dodawanego osadu ściekowego do popiołu 
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pochodzącego z elektrociepłowni (osad ściekowy dodawany był do popiołu w ilości: 

10 wt%, 25 wt%, 50 wt%, 70 wt%). Witryfikaty otrzymane z mieszaniny odpadów składających 

się z 1 O wt% osadu ściekowego i 90 wt% popiołu z elektrociepłowni cechowały się niską 

v.rymywalnością metali i zwiększoną stabilnością fizyczną w porównaniu z produktami 

otrzymanymi w procesie zeszkliwienia samego osadu ściekowego. Skład utylizowanej 

mieszaniny wpłynął na zmniejszenie temperatury prowadzonego procesu (970°C) o około 5% 

w porównaniu z temperaturą procesu zeszkliwienia samego popiołu (1020°C). Zmiana składu 

utylizowanej mieszaniny obniżyła również wartość energii prowadzonego procesu (0,8 kWh/kg) 

w porównaniu z energią tworzenia witryfikatów z samych popiołów (1,2 kWh/kg) o około 34%. 

Utylizacja mieszaniny dwóch grup odpadów niebezpiecznych, popiołów pochodzących 

z elektrociepłowni i osadu ściekowego z dużą zawartością chromu, jest innowacyjną 

procedurą unieszkodliwiania tej grupy związków i stanowi oryginalne rozwiązanie 

problemu. Witryfikacja odpadów różniących się zawartością frakcji nieorganicznej 

i organicznej oraz ustalenie odpowiedniego składu mieszaniny reakcyjnej (1 O wt% osadu 

ściekowego i 90 wt% popiołu) pozwoliły na opracowanie procedury destrukcji dwóch 

uciążliwych odpadów w jednym procesie. Według danych Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Łodzi (2009) ilość odpadów niebezpiecznych powstałych 

z produkcji, przygotowania obrotu i stosowania produktów chemii nieorganicznej, do których 

należą osady ściekowe zawierające duże ilości chromu wyniosła 637,2 ton w 2009 roku. W tym 

samym roku, według danych WIOŚ, ilość odpadów z procesów termicznych, gdzie 

zakwalifikowane są popioły lotne pochodzące z elektrociepłowni, v.ryniosła 5,07 mln ton. 

Przygotowanie mieszaniny reakcyjnej, gdzie osad ściekov.ry stanowi dodatek 1 O wt% do 

popiołów lotnych, pozwala na znaczną eliminację ze środowiska uciążliwego osadu w procesie 

witryfikacji, bez ponoszenia dodatkowych kosztów opracowania oddzielnego procesu. 

3.5. Proces zestalania i stabilizacji wybranych odpadów niebezpiecznych 

(wyniki zostały zamieszczone w publikacjach III, V, zebranych w Załączniku 4) 

Zastosowanie technologii plazmowej do utylizacji popiołów pochodzących ze spalarni 

przyszpitalnej i z elektrociepłowni prowadzi do otrzymania produktów, które wielokrotnie 

zmniejszają szkodliwe oddziaływanie na środowisko naturalne w porównaniu z odpadami 

nieprzetworzonymi. Mimo, że v.ryniki są bardzo interesujące to przeprowadzenie procesu na 

skalę technologiczną v.rymaga dużych nakładów finansov.rych, związanych głównie z budową 

rektora plazmowego. Wysoki koszt technologii plazmowej był powodem poszukiwania bardziej 
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korzystnej ekonomicznie metody utylizacji wybranych odpadów niebezpiecznych. Dlatego 

w dalszych badaniach zastosowałam tani cement Portlandzki w procesie zestalania i stabilizacji 

odpadów, co znacznie obniża koszty unieszkodliwiania. 

Cement Portlandzki od lat był i jest wykorzystywany jako komponent w procesach zestalania 

i stabilizacji różnego rodzaju odpadów (Valls i Vazquez, 2000; Tiruta-Barna i wsp. 2004; Aubert 

i wsp., 2006; Aubert i wsp., 2007). Wraz z pucolaną jest składnikiem mieszaniny tworzącej 

zaprawy betonowe. Badane przez mnie popioły swoim składem chemicznym zbliżone były do 

pucolany, w której dominującym składnikiem jest krzem. 

Czynnikiem wpływającym na immobilizację metali w produktach zestalonych cementem 

Portlandzkim jest uwodniony żel krzemianowo - wapnio,vy C-S-H, który tworzy się na ich 

powierzchni i stanowi barierę pomiędzy zestalonymi związkami a otaczającym j e środowiskiem 

(Glasser, 1997). O właściwościach chemicznych tworzącego się żelu decyduje ilość wapnia 

i krzemu znajdujących się w mieszaninie poddawanej zestalaniu (Asavapist i wsp., 1997). Jeżeli 

stosunek zawartości powyższych pierwiastków w materiale wyjściowym wynosi 1,2 to żel 

tworzący się na powierzchni zestalonego produktu gwarantuje małą aktywność chemiczną 

wynikającą z ładunku powstałego na powierzchni żelu, który jest zbliżony do obojętnego. 

Zestalanie popiołu pochodzącego ze spalarni przyszpitalnej cementem Portlandzkim 

prowadziłam w dwóch procesach, hydratacji oraz granulacji, stosując jako materiał wyjściowy 

mieszaniny zawierające cement oraz popiół pochodzący ze spalarni przyszpitalnej w ilości: 

10 wt%, 20 wt%, 40 wt%, 50 wt% lub 60 wt%. W mieszaninach określiłam zawartość wapnia do 

krzemu, która wynosiła: 3,0 dla prób zawierających 1 O wt% popiołu; 2,3 dla prób zawierających 

20 wt% popiołu; 1,4 dla prób zawierających 40 wt% popiołu; 1,1 dla prób zawierających 50 wt% 

popiołu; 0,9 dla prób zawierających 60 wt% popiołu. W produktach, gdzie ilości zestalanego 

popiołu i cementu wynosiły po 50 wt%, uzyskałam najmniejszą aktywność chemiczną 

zestalonych odpadów w porównaniu z produktami powstałymi z innego składu mieszanin. Tak 

dobrany skład mieszaniny reakcyjnej gwarantował powstanie stabilnych produktów, które mogą 

być składowane w miejscach do tego wyznaczonych bez negatywnych oddziaływań na 

środowisko naturalne. Wartości dopuszczalnych stężeń badanych metali, których stężenie 

reguluje Decyzja Rady Unii Europejskiej (2003), były nie tylko mniejsze od wartości 

wymaganych przy składowaniu granulowanych odpadów niebezpiecznych, gdzie stosunek 

rozpuszczalnika do substancji stałej (L/S) wynosi 1 O, ale również mniejsze dla wartości 

wymaganych dla odpadów innych niż niebezpieczne. Wartości te wynosiły: dla Zn poniżej 30 

mg/kg - wartość wymagana dla odpadów innych niż niebezpieczne wynosi poniżej 50 mg/kg, 

dla Pb poniżej 7 mg/kg - wartość wymagana dla odpadów innych niż niebezpieczne wynosi 
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poniżej 10 mg/kg, dla Cu poniż~j 5 mg/kg - wartość wymagana dla odpadów innych niż 

niebezpieczne wynosi poniżej 50 mg/kg, dla Ni poniżej 2 mg/kg - wartość wymagana dla 

odpadów innych niż niebezpieczne wynosi poniżej 1 O mg/kg, dla Cd poniżej 0,5 mg/kg -

wartość wymagana dla odpadów innych niż niebezpieczne wynosi poniżej 1 mg/kg, dla Cr 

poniżej 8 mg/kg - wartość wymagana dla odpadów innych niż niebezpieczne wynosi poniżej 1 O 

mg/kg. 

Kontynuując badania określiłam korelację między wpływem kwasowości otaczającego 

środowiska a stabilnością zestalonych odpadów. W oparciu o europejską normę 14429 dotyczącą 

zachowania odpadów w środowisku wodnym o różnym pH (2005) sprawdziłam skuteczność 

immobilizacji metali: Zn, Ni, Cr, Cu, Pb, Cd, w zestalonych odpadach. 

Produkty hydratacji i granulacji, zawierające różne ilości popiołu pochodzącego ze spalarni 

przyszpitalnej (10 wt%, 20 wt%, 40 wt%, 50 wt% lub 60 wt%) i cementu Portlandzkiego, 

poddałam testom wymywalności określając ich stabilizację chemiczną. Wpływ zmian 

kwasowości środowiska na stabilność produktów prowadziłam w zakresie pH od 3 do 12. 

Wykazałam, że stabilniejszymi chemicznie są produkty powstałe podczas procesu hydratacji, 

które cechują się niższą wymywalności oznaczanych metali. W roztworach 

o niskich wartościach pH metale były uwalniane w postaci kationów zaś w pH zasadowym były 

wypłukiwane w postaci złożonych anionów takich jak np. ZnO{, Cro2·, Pbo}·. Największą 

immobilizację metali w zestalanych formach odpadów zaobserwowałam w środowisku o pH 

zbliżonym do obojętnego, gdyż większość badanych metali tworzyła trudno rozpuszczalne 

wodorotlenki, które wykazywały małą aktywność chemiczną i słabe przenikanie do roztworu. 

Wykazałam, że popioły pochodzące ze spalarni przyszpitalnej zestalone w cemencie 

Portlandzkim w procesie hydratacji wykazywały większą stabilność chemiczną niż zestalone 

w procesie granulacji. Proces zestalania odpadów niebezpiecznych cementem stanowi 

skuteczną technologię unieszkodliwiania, która pozwala składować je w miejscach do tego 

wyznaczonych bez negatywnych oddziaływań na glebę i wody gruntowe. 

Badania prowadzone nad opracowaniem skutecznych i efektywnych metod unieszkodliwia 

odpadów niebezpiecznych koncentrują się głównie na analizach substancji toksycznych takich 

jak metale ciężkie czy związki organiczne, które negatywnie wpływają na środowisko lub 

różnorodność biologiczną. Jednakże w skład odpadów niebezpiecznych wchodzą również 

substancje niepowodujące bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt. Do takich 

związków należą metale alkaliczne takie jak sód i potas oraz metale ziem alkalicznych - wapń 

i magnez. W 2009 roku w regionie łódzkim powstało około 13,73 mln ton odpadów z czego 5,07 

mln ton stanowiły odpady z procesów termicznych, w tym odpady z elektrowni i zakładów 
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energetycznego spalania paliw (WIOŚ w Łodzi, 2009). Ze względu na ilość wytwarzanych 

popiołów pojawił się problem ekologiczny związany z ich bezpiecznym składowaniem. Badania, 

które prowadziłam w kierunku opracowania metod utylizacji popiołów pochodzących 

z elektrociepłowni dotyczyły metali ciężkich takich jak Zn, Ni, Cr, Cu, Pb, Cd. Jednakże analiza 

składu badanych popiołów wykazała, że w badanym popiele znajduje się ponad 20 wt% takich 

pierwiastków jak Ca, Na, K i Mg. Dlatego zdecydowałam się poszerzyć badania nad 

wymywalnością ww. metali w produktach zestalonych cementem Portlandzkim by określić 

efektywność stosowanej metody w odniesieniu do wybranych metali alkalicznych i ziem 

alkalicznych. Ustaliłam zależność między zawartością powyższych metali a stabilnością 

chemiczną zestalonych odpadów w procesie hydratacji cementem Portlandzkim. Badania 

prowadziłam dla różnego składu mieszanin zawierających cement Portlandzki oraz popiół 

pochodzący z elektrociepłowni w ilości: 10 wt%, 20 wt%, 40 wt%, 50 wt% lub 60 wt%. 

Zbadałam wpływ pH na stabilność powstałych produktów w zakresie od 3 do 12 i ustaliłam, że 

najmniejsza wymywalność analizowanych metali jest w zakresie pH od 9 do 11. Stwierdziłam, 

że ilość Ca, Na, K i Mg w mieszaninie poddawanej hydratacji nie wpływała istotnie na ich 

immobilizację, a stabilność chemiczna produktów była zależna od właściwości chemicznych 

badanego pierwiastka. Najbardziej trwałe struktury wewnętrzne w zestalonych popiołach 

tworzył magnez, którego ilość wymywana do środowiska nie przekraczała 3%. Jony Na+ 

tworzyły struktury mniej stabilne w pH 11-12 podczas gdy jony Ca2
+ wykazywały największą 

wartość immobilizacji w tym przedziale pH. Zmiany pH nie wpływały znacząco na 

immobilizację jonów K+. 

Badania prowadzone nad immobilizacją metali alkalicznych i ziem alkalicznych pogłębiły 

wiedzę określającą wpływ i zagrożenie metali na środowisko w aspekcie utylizacji i składowania 

dużej ilości wytwarzanych popiołów pochodzących z elektrociepłowni. Wykazałam, że 

w środowisku o pH zbliżonym do obojętnego, a tym samym do naturalnie występującego, 

następuje zwiększona wymywalność wapnia i potasu. Wzrost stężenia czterech badanych 

pierwiastków nie wpływa szkodliwie na procesy fizjologiczne organizmów żywych 

występujących w miejscu składowania odpadów (Uggla, 1983). Jednakże zwiększona ilość tych 

czterech pierwiastków w środowisku zakłóca równowagę chemiczną ekosystemów. Obecność 

w środowisku zwiększonej ilości Ca, Mg, K i Na wywołuje reakcje antagonistyczne w stosunku 

do innych pierwiastków np. Al, Mn, Zn, Cu, B, Fe, a tym samym powoduje zmiany w ich 

przyswajalności przez organizmy (Kabata-Pendias i Pendias, 1993). Duże ich stężenie w miejscu 

składowania powoduje zmiany w przebiegu reakcji chemicznych, które są zależne od pH 

otaczającego środowiska. 
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3.6. Najważniejsze osiągnięcia naukowe przedstawiane do oceny 

Najważniejsze osiągnięcia mojej pracy naukowej przedstawiane do oceny, opisane 

w monotematycznym cyklu sześciu publikacji dotyczącym tennicznych i fizyko-chemicznych 

metod utylizacji popiołów, to: 

1. Wykazanie skuteczności procesu witryfikacji z udziałem plazmy wysokotemperaturowej do 

unieszkodliwiania popiołów pochodzących z przyszpitalnej spalarni odpadów oraz popiołów 

lotnych pochodzących z elektrociepłowni, co pozwala otrzymać produkty o wysokiej stabilizacji 

chemicznej i fizycznej, redukując negatywne oddziaływanie na środowisko. 

Odpady, tak przekształcone to funkcjonale produkty szklopodobne mające zastosowanie 

użytkowe jako np. wkład kominów należących do elektrociepłowni, a opracowana przeze mnie 

technologia ma nie tylko aspekt ekologiczny ale pozwala wprowadzić na rynek docelowy nowy 

produkt użytkowy. 

2. Zbadanie i opracowanfo zmodyfikowanego procesu witryfikacji odpadów niebezpiecznych 

poprzez dodanie określonych ilości Si02 oraz soli: KN03, Na2B401, CaF2, Na2C03, BaS04, do 

utylizowanych popiołów, co wpłynęło na zwiększenie efektu immobilizacji badanych metali 

ciężkich w witryfikatach. 

3. Określenie założeń technologicznych procesu witryfikacji do utylizacji mieszaniny 

odpadów niebezpiecznych, składającej się z popiołu pochodzącego z elektrociepłowni oraz 

osadu ściekowego zawierającego dużą ilość chromu (11 wt%). Taka procedura nie była jeszcze 

stosowana i stanowi oryginalny nurt w tej tematyce oraz istotny wkład w badania poznawcze. 

4. Opracowanie najkorzystniejszych warunków prowadzenia taniego i efektywnego procesu 

zestalania popiołów cementem Portlandzkim w procesie hydratacji i granulacji z ustaleniem 

korelacji między składem utylizowanej mieszaniny a pH otaczającego środowiska. 

5. Wykazanie celowości oceny wymywalności pierwiastków alkalicznych oraz ziem 

alkalicznych, znajdujących się w popiołach pochodzących z elektrociepłowni, na zmiany 

równowagi chemicznej pojawiającej się na skutek uwalniania ich do środowiska. Badania 

dotyczące ww. pierwiastków nie były do tej pory przedmiotem badań prowadzonych dla 

odpadów niebezpiecznych, jednakże powinny stanowić uzupełnienie ich charakterystyki ze 

względu na ilość popiołów wytwarzaną każdego roku. 
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4. Omówienie pozostałych osiągnięć badawczych 

W 1995 roku brałam udział w projekcie badawczym nad biodegradacją węglowodorów, 

realizowanym w Instytucie Biochemii Technicznej, Wydziału Chemii Spożywczej 

1 Biotechnologii (obecnie Wydział Biotechnologii 1 Nauk o Żywności) PŁ, 

w zespole prof. dr hab. Edwarda Galasa. Prace badawcze prowadziłam pod opieką 

dr inż. Ewy Kwapisz, które zakończone zostały powstaniem pracy dyplomowej magisterskiej pt. 

,,Próby biodegradacji węglowodorów ropy naftowej przy użyciu wybranych biopreparatów". 

W latach 1996 - 2000 uczęszczałam na studia doktoranckie „Biotechnologia dla ochrony 

środowiska" na Wydziale Chemii Spożywczej i Biotechnologii PŁ ( obecnie Wydział 

Biotechnologii i Nauk o Żywności). Pracę badawczą dotyczącą poszukiwań metod utylizacji 

odpadów niebezpiecznych, głównie polichlorowanych bifenyli (PCB), realizowałam 

w interdyscyplinarnym zespole badawczym „Technologie plazmowe dla ochrony środowiska" 

pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Cedzyńskiej i prof. dr hab. Zbigniewa Kołacińskiego. 

W okresie studiów doktoranckich (lata 1998/1999) uzyskałam stypendium Polskiego 

Towarzystwa Chemicznego i Fundacji im. Stefana Batorego, na realizację grantu dla młodych 

naukowców dotyczącego „Beztlenowej biodegradacji polichlorowanych bifenyli (PCB)". 

Projekt naukowy realizowałam przy współpracy z dr hab. Mieczysławem Błaszczykiem, 

w zespole prof. dr hab. Romana Mycielskiego, na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale 

Biologii. W badaniach stosowałam konsorcja mikroorganizmów: bakterii redukujących 

siarczany oraz bakterii denitryfikacyjnych, które w swoich szlakach metabolicznych odłączały 

chlor od cząsteczki bifenyli, powodując zmniejszenie toksyczności tych związków dla 

środowiska. Mikroorganizmy pochodziły z Kolekcji Czystych Kultur Instytutu Mikrobiologii 

UW oraz z osadów pierwotnych osadnika Doora ścieków rafineryjno-petrochemicznych 

Petrochemii Płock. 

Prowadzone badania w latach 1996 - 2000 były przedmiotem mojej rozprawy doktorskiej pt. 

„Ocena skuteczności wybranych metod degradacji polichlorowanych bifenyli (PCB) w odpadach 

olejowych", której promotorem była prof. dr hab. Krystyna Cedzyńska. Przeprowadzone 

w ramach rozprawy doktorskiej eksperymenty dotyczyły głównie badań nad biologiczną metodą 

degradacji PCB w różnych warunkach tlenowych, przy użyciu wybranych szczepów bakterii, 

konsorcjów mikroorganizmów oraz biopreparatów handlowych. Dodatkowo prowadziłam 

badania rozkładu PCB metodą termiczną w plazmje wysokotemperaturowej. Badania z tego 

okresu mojej pracy przedstawiłam publikacjach naukowych i na konferencjach związanych z tą 

tematyką. 
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W październiku 2000 roku podjęłam pracę w Instytucie Podstaw Chemii Żywności, 

Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ, jako asystent. W roku 2001 uzyskałam stopień 

doktora nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej, a w 2003 roku zostałam 

mianowana na stanowisko adiunkta. Obszar moich badań, po doktoracie, dotyczył destrukcji 

odpadów niebezpiecznych w plazmie wysokotemperaturowej oraz procesu zestalania cementem 

Portlandzkim. Moje osiągnięcia naukowe były przedmiotem publikacji w renomowanych 

czasopismach (Chemosphere, International Journal of Environmental Science and Technology, 

Journal ofChemical Technology and Biotechnology) i zostały włączone w jednotematyczny cykl 

sześciu publikacji przedstawiających osiągnięcie naukowe stanowiące podstawę do oceny 

w związku z ubieganiem się o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

technicznych, w dyscyplinie technologii chemicznej . 

W czasie mojej pracy naukowej uczestniczyłam w kilku europejskich i polskich projektach 

badawczych zarówno, jako wykonawca, jak i asystent koordynatora. 

Projekty międzynarodowe: 

1. Grant Unii Europejskiej GRD l-2000-25038 WASTILE. A generic - plasma - arc process for 

toxic waste destruction with co - generation of high value construction materials (2001 -

2004). 
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2. Project NAS - WASTILE GRD3 - 2001- 60008. A generic - plasma - arc process for toxic 

waste destruction with co - generation of high value construction materials (2002 - 2004). 

3. Project ILE. OIRT-CT - 2002 - 05097. Industrial Liquid Effluents (2002 - 2006). 

Projekty krajowe: 

4. Grant KBN 138/E-370/SPUB/SPR UE „Sieci"/DWM 719/2003 - 2006. Sieć tematyczna: 

Ścieki przemysłowe (2003 - 2006). 

5. Grant SPUB KBN 138/E- 370/SPUB - MS.PR UE/DZl 73/2001 2003. Uniwersalny proces 

plazmowej destrukcji odpadów toksycznych z jednoczesnym wytwarzaniem 

wysokowartościowych materiałów budowlanych (2001 -2003). 

6. Grant Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Nr 443/BN/D/2001. 

Opracowanie i budowa laboratoryjnego systemu witryfikacji pozostałości spalania odpadów 

pochodzących z gminy Łódź (2001 - 2002). 

7. Grant KBN nr 8 TIO A 03116. Opracowanie i badanie plazmowego reaktora służącego do 

przetwarzania włókien azbestowych w bezpieczny materiał o jednolitej strukturze (1999 -

2000). 

8. Grant KBN nr 3 T09B 095 14. Badania plazmowego procesu witryfikacji popiołów 

powstałych w wyniku spalania odpadów toksycznych (1997 - 1999). 

9. Grant Prezydenta miasta Łodzi Nr ED - IX - 071/G - 48/97. Badania 

i opracowanie systemu unieszkodliwiania pozostałości po spaleniu odpadów poszpitalnych 

pochodzących z gminy Łódź (1997 - 1998). 

10. Grant KBN Nr PB 8T lOA 074 1 O. Opracowanie i badania laboratoryjnego reaktora z łukiem 

wirującym do plazmowej pirolizy odpadów toksycznych (1996 - 1997). 

Umiejętności naukowe poszerzałam poprzez udział w wielu międzynarodowych szkoleniach, 

co pogłębiło moją wiedzę z zakresu ochrony środowiska, głównie technik dotyczących 

remediacji gleby, zarządzania związanego z oczyszczaniem gleby i obiegiem pierwiastków 

wpływających negatywnie na jakość środowiska oraz wpływu zanieczyszczeń na zdrowie 

człowieka. Uczestniczyłam również w szkoleniach organizowanych przez Komisję Europejską 

dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania projektami badawczymi. Na 

szkoleniu organizowanym przez firmę StatSoft Polska uzyskałam wiedzę z zakresu statystyki, 

niezbędną w analizie wyników nauk przyrodniczych. Szkolenia, w których uczestniczyłam to: 

1. Cooperative Programme in Environmental Health, John Hopkins University, Praga, 1999 

2. Socrates Intensive Programme "Management and treatment of polluted soil in Europe", Van 

Hall Instituut, Leeuwarden, Holandia, 2000 
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3. Summer School Programme, The sulfur cycle m Environmental Biotechnology, 

Wageningen, Holandia, 2002 

4. Trends in Remediation of Soils and Sediments, Wageningen, Holandia, 2004 

5. Assistent Management, Komisja Europejska, Tspra, Włochy, 2006 

6. Project Management Fundamentals for Project Managers, Komisja Europejska, Ispra, 

Włochy, 2008 

7. Statistica kurs podstawowy, StatSoft Polska, Łódź, 2011 

Od roku 2007 rozpoczęłam współpracę, jako recenzent artykułów naukowych, 

z czasopismami o zasięgu międzynarodowym np. Waste Management, Fresenius Environmental 

Bulletin, Environmental, Engineering and Management Journal oraz wydawnictwem nauk.owym 

Politechniki Łódzkiej. W 2012 roku zostałam członkiem komitetu naukowego czasopisma 

o zasięgu międzynarodowym „Environmental Biotechnology", wydawanym przez Uniwersytet 

Warmińsko-Mazurski. 

5. Osiągnięcia badawcze uzyskane podczas stażu w placówkach zagranicznych 

W latach 2005 - 2008 przebywałam na staŻU naukowym w placówkach zagranicznych. 

Badania wykonane w tym okresie nie wchodzą w skład osiągnięć badawczych prezentowanych 

do oceny, przedstawionych w monotematycznym cyklu publikacji. 

Od lutego do kwietnia 2005 roku przebywałam na trzymiesięcznym staŻU nauk.O\l\'Ym, jako 

Visiting Scientist na Uniwersytecie w Siegen, w Niemczech. ·w tym czasie prowadziłam badania 

w zespole prof. Bernda Wenclawiaka w ramach projektu „Dehalogenation of the organie 

compounds" nad chemicznymi metodami degradacji PCB. 

Od maja 2005 do października 2008 (42 miesiące) przebywałam na staŻU nauk.owym 

w Institute for Environment and Sustainability w Isprze (Włochy), należącym do Directorate 

General Join Research Centre, European Commissżon. 

W tym czasie prowadziłam badania w projekcie „Monitoraggio Ambientale di un'Area 

Contaminata nella Provincia di Pavia", którego celem było określenie jakości gleb 

zanieczyszczonych metalami ciężkimi i związkami organicznymi obszaru znajdującego się 

we włoskiej prowincji Pavia. Wyniki badań określające stan środowiska na badanym obszarze 

były tematem ekspertyzy naukowej, której jestem współautorem: 
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R.M. Cenci, F. Sena, A., Benedatti, G.M. Beone, E. Christoph, S. Contini, G. Locoro, G., 

Mariani, A.S. Mellina, L. Montanarella, L. Pompili, H. Sekejo, S. Spalla, E. Sobiecka, G. 

Umlauf, S. Vaccaro - Monitoraggio ambientale di un'area contaminata nella provincia di 

Pavia"- EUR 22762 IT, ISBN 978-92-79-05652-9 (2007) - ISSN 1018-5593. 

Moja praca badawcza wykonywana podczas stażu naukowego w Institute for Environment 

and Sustainability dotyczyła głównie wpływu zanieczyszczeń wywołanych związkami 

organicznymi oraz metalami ciężkimi na środowisko glebowe Europy, w różnych regionach 

geograficznych naszego kontynentu znajdujących się na terenie Hiszpanii, Austrii, Włoch 

i Niemiec. Część wykonanych przeze mnie badań została opublikowana w artykule: 

Vaccaro S., Sobiecka E., Contini S., Locoro G., Free G., Gawlik B.M., 2007, The 

application of Positive Matrix Factorization in the analysis, characterisation and detection of 

contaminated soils, Chemosphere 69, 1055-1063, IF 2007 = 2,739 (35 pkt MNiSW) 

Działalność naukowa, prowadzona w ramach stażu, była związana z projektem 

HORIZONTAL (Project HORIZONTAL - ORG (SSPI-CT-2003-502411) and HORIZONTAL -

HYG (SSPI-CT-2004- 513660), HORIZONTAL-INORG (DG ENVIRONMENT), w którym 

uczestniczyło 80 europejskich placówek naukowych. Celem projektu było badanie 

zanieczyszczenia gleb metalami i związkami organicznymi w różnych państwach europejskich 

np. Hiszpanii, Włoszech czy Austrii oraz ujednolicenie norm obowiązujących na terenie państw 

członkows~ich, dotyczących procedur analitycznych gleb i materiałów glebopodobnych 

wykonywanych różnymi technikami. Badania prowadzone były w konsultacji z Europejskim 

Komitetem Norm (CEN) i Komitetem Technicznym ISO. 

W projekcie zajmowałam się walidacją badanych metod analitycznych po wcześniejszym 

zebraniu, przeliczeniu i analizie danych, a jako asystent koordynatora byłam odpowiedzialna za 

logistykę projektu. W tym okresie opracowałam ekspertyzy naukowe Komisji Europejskiej: 

1. Sobiecka E., Van der Sloot H., Hansen N., Gawlik B.M., Validation of a Horizontal 

Standard for the Determination of Linear Alkylbenzene Sulphonates (LAS) by Liquid 

Chromatography with Fluorescence Detection (LC-FLD) and Liquid Chromatography with 

Mass Selective Detection (LC-MS) in a European Jntercomparison Exercise - EUR 22998 

EN, ISBN 978-92-79-07094-5 (2007) - JRC40176 

2. Sobiecka E., Van der Sloot H., Win T. , Gawlik B.M., Validation of a Horizontal Standard 

for the Determination of Polyaromatic Hydrocarbons (P AH) in Soils, Sludges and Treated 
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Biowaste Using Gas Chromatography (GC) and High Performance Liquid Chromatography 

(HPLC) in a European Intercomparison Exercise - EUR 22999 EN, ISBN 978-92-79-07095-

2 (2007) - JRC40177 

3. Sobiecka E., Van der Sloot H., Barcelo D., Gawlik B.M., Validation of a Horizontal 

Standard for the Determination of Selected Polybrominated Diphenylethers (PBDE) by Gas

chromatography Method with Mass Selective Detection (GC-MS) in a European 

Intercomparison Exercise - EUR 23003 EN, ISBN 978-92-79-07403-5 (2007) - JRC40184 

4. Sobiecka E., Van der Sloot H., Hovind H., Gawlik B.M., Validation of a Horizontal 

Standard for the Determination of Elements in Aqua Regia and Nitric Acid Digests by 

Graphite Furnace Atomie Absorption Spectrometry Method (GF-AAS) in a European 

Intercomparison Exercise - EUR 23008 EN, ISBN 978-92-79-07408-0 (2007)- JRC40197 

5. Sobiecka E., Van der Sloot H., Hovind H., Gawlik B.M., Validation of a Horizontal 

Standard for the Determination of Mercury in Aqua Regia and Nitric Acid digests by Cold 

Vapour Atomie Absorption Spectrometry (CV AAS) in a European Intercomparison 

Exercise - EUR 23009 EN, ISBN 978-92-79-07409-7 (2007) - JRC40198 

6. Sobiecka E., Van der Sloot H., Lund U., Gawlik B.M., Validation of a Horizontal Standard 

for the Determination of Adsorbable Organically Bound Halogens (AOX) in Soils, Sludge 

and Treated Biowaste in a European Intercomparison Exercise - EUR 22997 EN, ISBN 978-

92-79-07093-8 (2007) - JRC4017 5 

7. Sobiecka E., Van der Sloot H., Andersen K., Gawlik B.M., Validation of a Horizontal 

Standard for the Determination ofDry Matter (DM) by Gravimetric Method in Soils, Sludge 

and Treated Biowaste in a European Intercomparison Exercise - EUR 23010 EN, ISBN 978-

92-79-07410-3 (2007) - JRC40199 

8. Sobiecka E., Van der Sloot H., Andersen K., Gawlik B.M., Validation of a Horizontal 

Standard for the Detennination of Loss on lgnition (LOi) in Soils, Sludge and Treated 

Biowaste in a European lntercomparison Exercise - EUR 23011 EN, ISBN 978-92-79-

07411-0 (2007) - JRC40200 

9. Sobiecka E., Van der Sloot H., Hansen N., Gawlik B.M., Validation of a Horizontal 

Standard for the Determination of Nonylphenols (NP) and Nonylphenol Mono- and 

Diethoxylates by Gas Chromatography with Mass Selective Detection (OC-MS) in 

a European Intercomparison Exercise - EUR 23002 EN, ISBN 978-92-79-07123-2 (2007) -

JRC40183 

10. Sobiecka E., Van der Sloot H., Harmsen J., Gawlik B.M., Validation of a Horizontal 

Standard for the Determination of Polychlorinated Biphenyls (PCBs) in Soils, Sludge and 
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Treated Bio-waste Using GC-MS and GC-ECD in a European Intercomparison Exercise -

EUR 23000 EN, ISBN 978-92-79-07096-9 (2007) - JRC40178 

11. Sobiecka E., Van der Sloot H., Litz N., Gawlik B.M., Validation of a Horizontal Standard 

for the Determination of Selected Phthalates (DEPH/ DBP) in Soils, Sludge and Treated 

Biowaste Using GC-MS and GC-ECD in a European Intercomparison Exercise - EUR 23004 

EN, ISBN 978-92-79-07404-2 (2007)- JRC40185 

12. Sobiecka E., Van der Sloot H., Andersen K., Gawlik B.M., Validation of a Horizontal 

Standard for the Determination of Total Organie Carbon (TOC) by Dry Combustion in Soils, 

Sludge and Treated Biowaste in a European Intercomparison Exercise - EUR 23012 EN, 

ISBN 978-92-79-07412-7 (2007)- JRC40201 

13. Sobiecka E., Van der Sloot H., Janssen E., Gawlik B.M., Validation of a Horizontal 

Standard for the Deterrnination of Kjeldahl Nitrogen in Soils, Sludge and Treated Biowaste 

in a European Intercomparison Exercise - EUR 23015 EN, ISBN 978-92-79-07443-1 (2007) 

- JRC40205 

14. Sobiecka E., Van der Sloot H., Janssen E., Gawlik B.M., Validation of a Horizontal 

Standard for the Determination of Total Nitrogen (TN) by Dry Combustion Method in Soils, 

Sludge and Treated Biowaste in a European Intercomparison Exercise - EUR 23016 EN, 

ISBN 978-92-79-07444-8 (2007) - JRC40206 

15. Sobiecka E., Van der Sloot H. , Janssen E., Gawlik B.M., Validation of a Horizontal 

Standard for the Detennination of Ammonium Nitrogen and Nitrate Nitrogen after Extraction 

with l mol/ 1 Potassium Chloride in Soils, Sludge and Teated Bowaste in a European 

Intercomparison Exercise - EUR 23017 EN, ISBN 978-92-79-07445-5 (2007) - JRC40207 

16. Sobiecka E., Van der Sloot H., Moche W., Gawlik B.M., Validation of a Horizontal 

Standard for the Determination of Polychlorinated Dibenzodioxins (PCDD), Polychlorinated 

Dibenzofurans (PCDF) and Dioxins-like Polychlorinated Biphenyls (DL PCB) in Soils, 

Sludges and Treated Biowaste Using High Resolution Mass Selective Detection (HR GC

MS) in a European Intercomparison Exercise - EUR 23001 EN, ISBN 978-92-79-07122-5 

(2007) - JRC40182 

17. Sobiecka E., Van der Sloot H., Nilsson I., Jennische P., Gawlik B.M., Validation of 

a Horizontal Standard for the Deterrnination of Specific Electrical Conductivity (EC) in 

Soils, Sludge and Treated Biowaste in a European lntercomparison Exercise - EUR 23013 

EN, ISBN 978-92-79-07413-4 (2007)- JRC40202 

18. Sobiecka E., Van der Sloot H., Nilsson I., Jennische P., Gawlik B.M., Validation of 

a Horizontal Standard for the Determination of pH in Soils, Sludge and Treated Biowaste in 
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a European Intercomparison Exercise - EUR 23014 EN, ISBN 978-92-79-07442-4 (2007) -

JRC40203 

Innym projektem, w którym uczestniczyłam był QUOV ADIS (Quality Management, 

Organization, Validation of Standards, Developments and Inquiries for SRF) EU Project, EIE 

2003-031. Projekt ten był stworzony przez Dźrectorate General Join Research Centre, European 

Commission, w celu walidacji standardów dotyczących stałych paliw odnawialnych (Soild 

Recovered Fuels, SRF). W kontekście programu "Intelligent Energy for Europe" Directorate 

General Transport, obecnie Directorate General Mobility and Transport, zaaprobował projekt 

jako wspomagający prace Europejskiego Komitetu Norm CEN TC 343. Badania prowadzone 

w ramach projektu polegały na opracowaniu wdrożenia i kontroli nowoczesnej jakości 

zarządzania, w oparciu o przepisy dotyczące energii odnawialnej, gospodarki odpadami i analizę 

życia produktu. Wyniki zostały zaprezentowane w publikacji: 

Gawlik B. M., Sobiecka E., Vaccaro S., Ciceri G., 2007. Quality management organisation, 

validation of standards, developments and inquiries for solid-recovered fuels - An overview 

on the QUOV ADIS - Project, Energy Policy 35 (12), 6293-6298, IF 2007 = 1,901 (35 pkt 

MNiSW) 

6. Udział w pracach eksperckich Komisji Europejskiej 

Wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas prowadzonych badań nad unieszkodliwianiem 

odpadów niebezpiecznych metodami biologicznymi i termicznymi, jak również wiedza 

dotycząca wpływu toksycznych związków organicznych oraz metali ciężkich na jakość gleb 

i wód różnych regionów Europy, oraz wiedza dotycząca zrównoważonego zarządzania odpadami 

uzyskana podczas pobytu w Institute for Environment and Sustainability, Directorate General 

Join Research Centre, European Commżssion, zostały wysoko ocenione przez Komisję 

Europejską. W listopadzie 2012 roku zostałam powołana do grona międzynarodowych 

ekspertów. 

Moja praca polegała na ocenie merytorycznej wniosków dotyczących projektów naukowych 

składanych w ramach 7 Programu Ramowego UE w obszarze ochrony środowiska (FP7-ENV-

2013-two-stages; http://cordis.europa.eu/fu7/experts en.html). Analizowałam wnioski badawcze 

dotyczące waloryzacji stałych odpadów miejskich oraz odzysku materiałów wyjściowych 

znajdujących się w odpadach powstałych po przemysłowych procesach produkcyjnych. 
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W 2013 roku zostałam powołana jako międzynarodowy ekspert do nowo rozpoczętego 

programu naukowego Horizon 2020. 

W 2014 roku wykonałam ekspertyzy badań dla Directorate General Research and 

Jnnovation, European Commission. Analizowałam i oceniałam innowacyjność, wartość 

aplikacyjną oraz wkład wniesiony w rozwój europejskiej nauki zakończonych grantów 

badawczo-rozwojowych, przyznanych w ramach konkursu Cooperation, w 7 Programie 

Ramowym UE w obszarze ochrony środowiska i zmian klimatu. 

7. Charakterystyka dorobku dydaktycznego 

Od 1996 roku do chwili obecnej prowadzę ćwiczenia rachunkowe i zajęcia laboratoryjne na 

Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ, na kierunkach: Biotechnologia, Technologia 

Żywności i Żywienie Człowieka (TŻŻC) oraz Ochrona Środowiska, a do roku 2011 również na 

International Faculty of Engineering (IFE) dla studentów kierunku Biotechnology w języku 

angielskim. Od 2009 roku prowadzę wykłady z przedmiotu ,,Environmental Protection" na IFE, 

a w latach 2010 - 2011 z przedmiotu General and Inorganic Chemistry również na IFE. Od 2013 

roku opracowałam wykłady „Sustainable Food Management" w języku angielskim na wydziale 

Biotechnologii i Nauk o Żywności, dla studentów kierunku TŻŻC. Prowadziłam również 

wykłady z przedmiotu „Chemia ogólna i nieorganiczna" oraz ,,Makro- i mikroelementy" na 

kierunku Biotechnologia i Ochrona Środowiska, a od 2009 z przedmiotu „Geologia, 

geomorfologia i gleboznawstwo", na kierunku Ochrona Środowiska. Od 2009 roku prowadzę 

seminarium specjalizacyjne „Chemiczne aspekty w ochronje środowiska" dla studentów 

kierunku Ochrona Środowiska. 

W roku 2012 i 2013 byłam promotorem dwóch projektów naukowych: ,,Risk assessment of 

polluted sites" i „Influence of heavy metals on the legumes growth" wykonanych w ramach 

międzynarodowego programu Project Based Learning (PBL) realizowanego przez Politechnikę 

Łódzką na IFE. W latach 2009 - 2014 byłam opiekunem 13 prac dyplomowych na studiach 

I stopnia, na kierunku Ochrona Środowiska oraz prac dyplomowych magisterskich na kierunku 

Biotechnologia Środowiska. 

Od 2012 roku jestem członkiem komisji i egzaminatorem na egzaminach dyplomowych 

inżynierskich na kierunku Ochrona Środowiska oraz na egzaminach dyplomowych 

magisterskich na kierunku Biotechnologia Środowiska. 

Jestem współautorem skryptów dla studentów wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności 

oraz International Faculty of Engineering: 
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1. Gasińska E., Janiak J., Smolińska B., Sobiecka E., 2010, Podstawy analizy jakościowej/ The 

fundamentals of qualitative analysis, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 

2. Jabłońska J., Bartos A., Jędrzejczyk T., Łącka A., Majak I., Słowianek M., Sobiecka E., 

Smolińska B., Wolska K., Leszczyńska J., 2013, Ćwiczenia laboratoryjne z analizy żywności, 

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 

8. Charakterystyka dorobku organizacyjnego i popularyzatorskiego 

W 2003 roku byłam sekretarzem komitetu organizacyjnego na European Workshop „Plasma 

Technologi es for Environmental Protection", 5th FP 1998-2-2, WASTILE ORD 1-2000-25038, 

Łódź, 2.03.2003. 

Od 2010 roku pełnię funkcję Pełnomocnika Dziekana Wydziału Biotechnologii i Nauk 

o Żywności ds. Promocji i Współpracy z jednym z najlepszych łódzkich liceów (XXXI L.0. im. 

Ludwika Zamenhoffa), jak również koordynuję zajęcia dotyczące chemii i ochrony środowiska 

organizowane przez Wydział dla uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych. 

Od 2012 roku jestem pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Biotechnologii i Nauk 

o Żywności PŁ w programie LLP ERASMUS, obecnie programu ERASMUS+. Moja praca 

umacnia współpracę z uczelniami zagranicznymi, poprzez organizację wymiany studenckiej oraz 

nawiązywanie nowych kontaktów w zakresie naukowym i edukacyjnym. 

W 2010 roku brałam czynny udział w pracach komitetu organizacyjnego 60-lecia Wydziału 

Biotechnologii i Nauk o Żywności. W roku 2014 zostałam włączona w prace nad 

przygotowaniem 70-lecia Politechniki Łódzkiej. 

Od 2012 roku uczestniczę w pracach komitetu organizacyjnego Festiwalu Nauki, Teclmiki 

i Sztuki w Łodzi jako moderator sesji naukowych. 

zfti!ec,k 
Łódź, 19.08.2014 
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