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osiągnięcia naukowego w postaci monografii p.t. ,, Eksperymentalna 

weryfikacja modelu tworzeni:o paliw,. odpadów na przykładzie 

komunalnych osudów ściekowyc h" 

i caloksrlaltu aktywności naukowej dr inż. MaJgorznty Wzorek 

Rc,~cnzja rozpr.nvy httbiHlttr)·jncj 

Rozpmwn hnbilimcyjna dr inż. Malgor.auy Wzorek jes1 przedstawiona w pos1aci 

mooografii wydanej przez Oficyn~ Wydnwnic1.ą Polilechniki Opolskiej w roku 2013; 

obejmuje w sumie 195 stron~ podzielonych na LO rozdziałów, popr.r..ctlzonych wsu;pcm oraz 

zakończ.ouych podsumownniem i wnioskami. Rozprown dolycz:y całoksztuhu zagadnień 

Z\viq?llnych z tworzenia aJtcmatywny<ih paliw z Qsadów ściekowych domies:,Jc.o\,•anych 

mulem wę-glowym - paliwo P'BS. 1nąe7.kq kosmo-ntięsną - palh..,•u PBM i trocinami - paliwo 

PBT. 

Biorąc p0d uwagę- wuastające 1.aintercsowunic gospOdarkl koinunolnej wciąż nie 

ro1.wią7J1nym problemem unieszkodliwiania ezy utyJi1.acji osadów ściekowych. uwużnm, że 

\-vybór tematyki baduwcuj Habilitantki jest w pełni uzasadniony i wychodzący napr'lt.'ChV 

oc;,-akiwnniom społecze(\stw-a i p17.emysłu. 



Opracowanie tocllnologi..i V.'}' lwar.a.LOia pali\\' alternatywnych wymaga miedzy innymi 

doboru sklądu paliw. gdyż sam osad czynny nic nw SZlA11S spelnienin wymagar\ stawianych 

paliwom, llstalenia kolejności niezb<;<lnych operru:ji jednostkowych. tukich jak cnicSZ111lie, 

gnu:iulncja, rotdrnbnianie, fonnowanie i suszenie. ocenę jako~ci paliwa pod kątem 

eneri;etycznym, b:idnó środowiskowych składowania paliw i wykor-,ystania w konkretnych 

sposobów icb wykorzysumiu (w tyn, przypadku w przemyśle cementowym lub w paleniskach 

rusztowych). W celu optymalizncji składu paliw ż osadów ściekowych llabilitanlka 

zsproponowa.ła stosunkowo prosty moc.lei mrn~mntyc1..ny. uwzględniający pewne ograniczenia 

kryterialnc: .. tak.ie juk np. miniu1nlM ,vaność opalowa, mnks}mnlna znwarl~ siarki chloru I 

mctt11i cię1:kich. W oelu znalezienia optymalnego ~kładu kompor1entów paliwowych Autorka 

wykorzystała algorytm genetyczny zai111plementowany w środowisku MA TL.AD. Potem 

kolejno wery1ikownla doswia,kzalnic wybrane składy pnliw altemmywnrch fonnulując 

paliwa w urządzeniu skJ~u.lając.:)m sic; z podojnika ślimakowego zakończonego sitem. w 
którym umic..~..ony był nóż tnący. Na.-.1c;pnie poddawołu uzyskany graoula1 suszeniu według 

dwóch me,od: w suszarce bębnowej 0"17 sum1mi słonecznej. Ola W.dej z tych me1od 

okrcśliln wnnrnki prowudie.nia proc:e!,u USU\\'ania v.11goci do poziomu 10% mas. i oceniła 

każdy 't '-VUrianiów pod \V'Zgl~cm ekonomicznym. Wyniki tych do~wiadc:t.lllnych badnll 

suszenia sa szczególow-o opisant w rozprawie:". Przeprowadzona analiza ekonomiczna 

tccłwologii minia ?,a zadanie 7.llnlezienie optymaln~j wydajności instalucji. pr'.t.)' 

uwzględnieniu kryteriów ekonomicznych. Z uzyskanych wyników anali'Z}1 wynika. że w przy 

sprzyjających ,vnrunkoeb fina1,sowanin inwestycji. instalacja \vytwarlaaia paliw z osadów 

ściekowych o wydajności I OOOk&']1 może być opłncalna (okres zwro1u ponit.ćj 15 lot). 

W celu oceny jakości paliwa,ją;o prqdaltlOSCi jako paliwa konwencjonlllncgo w paleniskach 

rusztowych i w procesie wypalania klinkieru portlandzkiego HabiLltaotk3 ptzeprowodzila 

grunto,me badania właściwości fizykochemicznych wyrwononych paliw: oznaczyła 

'"'1a.~iw0Sci energetyczne i znwaności substancji s.tkodliwych. 1ń1ykorzys.tując lilkie technlki 

jak.: lertnOgra,viotetrię, c.hro11wtogratię gazową, ciccwwą. s_pc-ktromctrię absorpcji atomowej 

l(;I'. l'onadlo przebadała jakość uzyskanych w laboratorium klinkierów portlandżkich z 

dodatkiem popiołów 1, tych paJiw. stosując między innym.i spektrometr n:ntgcno~ 

nuorescencyjny XRF i dyfraktomct:r:ic; rentgenowską XR.D w celu ustaJenia składu fazowego. 

Oceniła tuk.że ich mikrostnikwrę z v.,ykorzysLaniem mikmsk.opii optycznej i skaningowej 

mikroskopii elelaronowej SEM. 

Jak widać, 7, tego zakresu opracowania konkretnej technologii wytwarzania paliw z 

o.sodów ściekowych wymag_;mn jest wszechstronna wied?..a l doświadczenie w prowadzeniu 



badań eksperymentalnych w celu wcryfikocji przyjęt)'ch zalo1.có. Należy stwierdzić , że 

Habilhan1ko dobrze sobie porodzifa z. tym intcrdyscypli1to.rnym zogudnicniem wytwal"'l1tnin 

paliw z odpadów. jakimi są komunnlne osady ~ciekowc wzbosacaJ\e poznklosowymi 

asortymentami węgla (mulem węglowym), odpadami zwier,,ęeymi (mąc,.ką mięsno-koSlllll) i 

odpadami pra:myslu drt.ewnego (h'C)Ciruuni). Wyniki przeprowndzonych badań i analiz 

pozv.-olily HabHit:uuce oa Sl'wicrdzeoic, fe 1asrqpienie paliwa konwencjonalnego do I 0% 

paliwami PBS. POM i PB'J " procesie wypalania klinkieru. nic wplywn negatywnie aa 

parametry uzysk:mego cementu. Natomiasl znsto~w:mic 1ych paliw z osadów ściekowych do 

JXllenlsk rusnowych nic jest dopUS?.czalne 'o: względu na zbyt wysoką emisję NOx: jedynie 

istnieje motUwość ich wykorzystania w procesie wspólspalłlJlia z węglem. 

llod.11kowo Habilitantka ,.apropo11owala koncepcję oceny jak.o~i paliw i 

wykor.eystaniem logiki rozmytej. co pozwoliło Jej on nudanie paliwom odpowiednich klas 

jakości. 

Moje ktytycwc uwagi dotyC?.ące rozprawy habilitacyjne,j dotyczą nadużywania słowa 

nuxlel. k.t6ry 2'.aZ\V)'C1.oj rozumiemy w inżynierii środowiska. czy inżynierłi procesowej jako 

model motl.!matyczny. Model fM•()r :tmia paliw jest tu pewnym nadużyciem. Oenerolnic praca 

jest napisana popr„wną polszczpną. l ładnie ilustrowana. Niej8sne jC'Sl wnioskowunie 

dotyc.zqcc zużycia ciepła \V su.szarkach na odparowanie wilgoci z mut.eriałów sypkich o 

różnej g;moul.acji (nu str. 79 • dwa przedostatnie zdania są \\'21.tjemnie sprzecz11e). Drobne 

młlllkumcnty językov.oe 7-'lUWlltyłcm na str. 138 - rysw1ek 8.1. - br.ak konsekwencji w 

oznaczeniach - za,uh\st SO~ powinno być Si<>,_. ; ponadto na rysunku 3.3t jet~li skula 

1emperatur jest Linio"a, lO zru.niast 273 °C powinno być. O °C. !lln .str.141 w ostatnim zdaniu 

brak jest ori.eczenia. 

Nic do wszystkich c:lcmcn:tów rozpn.1,vy hribilitacyjncj ustOSUJt.kowalcm się w tej 

recenzji. ale skupiJcm się na tym, co moim zdaniem Jest najważniejsze. Gen~lnic praca ma 

\")'T3ŹD)' chornktcr aplikacyjny, nuleiy j,1 1,akwalifikownc do proc z dziedziny badań 

ui.ytko~'Ych. jakkolwiek stosowane są nov,·oczcsne techniki analitycme; nie Uotyczą one 

badań mechnntzmów, czy potwierdzani.n hi))Ole-~ bad.B\\>'C.Z)'Ch„ niemicj jednak jes1 to praca 

wn0S2Qco \vit.:Jc pruktyc?.nych spos117,.eżeń i cennych \1t'8J'lo§ei techniczno-naukowych. 

Podsumowując oeł!.nf lrj monografij, mogę .,. cnłym przekonaniem stwil"rdzić, fe 
rozpruwa h.abililaeyjna dr in.f_ Mulgor.iaty \Vzo rek f)osiuda charakter 
inltrdyscyplin.amy, zawłern i.słołnł' elemen1y nowości i spełnia wymagania stawiane 
1'07.prawom habillt~cyjnym w dT.iedtinic inżynierii środowisk:.. 



Ot'en• culnk.tttaltu ukt)WłlO~ci n1ukou1 t'j 

lick>kurnenwwt1Dy <lorob,:l hftbiljllllJlkj obeJmujc ogółem S2 publikaoj<: w 

aasop,,moch naul,,»,)'Ch I rc:cmzow:anycb malcrialadt konferonqJn) eh. z ""'SO 11 w 

cza,;op1smnch 11zw. hsty lilaJcJOjsldej, 13 w polskich czasopismach 1echnicmych, będz w 

zes-l)'loch naukowych, 7 w m>terioloch konrcrcncyjnych w j~zyku angielskim i 5 w 

mnterfalach konferencji krajov.)"h Nic zgad,.n ~I~ 10 ,c slwierd7eniem I lobilimmkl k1óru 

O~lo muj Jorobd .,I.Jad,, •ff = j8 Urt)*u/"'4 >poŚTód ktlH)<h ]j jest pracami 

SIJlndJ:itln>ml • Nie będę lu I\' <p1cral z llabiliton1Jai co do d(,kiadncj liC2b)• publw,<11, 

pomo,.,u i 10k naJważoitjszych /tsl 1ych 11 publilutcji "czasopismach" ohiq:u świamW)1JI, 

jakkol,\1t~ jtdynie 3 proce Sll opublikowane w liaqcych się c.zusopismoch Ulgrun.icznych: 

Wastt MAn,1~cmcat and Rescllrch, Fuel Proa!SSllljl T«hnolOJ!Y I Joum,~ or Air and Wastc 

M8Na.cmcnt ASsociation. O jw»ci dorob~u n.tu~"Cl!O nic »'13dcl) jcdn3k ilo;t 

publil.u" iln) eh onykuló" ntul,n-.)ch. ale m J•l ~ odwołuję .,~ do nich inni l,ed..,. 

Tok ro1t1miorut jakość publikow1111)'<h wyników bodru\ Jc:st micnono f""l.CZ tzw. indch 

Hirsclm, który wcdłus bazy Scopus z lipco 2014 r. dln Hnbilitantkl wynosi h~2. przy liczbu, 

cywwlUI q, ule Jot bez aut0<:ytownń to liczba cytowru\ wynosi zaledwie S. o indeks h• ł • 

P11mcw:tż ,.decydo\\nllll "i~u.ost publil.acji dr \blgoa:111 W,.on,L jesi cwclctn 

dwóch tut, "l~ wspóla,Jllll\l" nasuwa <ię p)lllnit o 111<1)101")-cmy I lonccl'C)jny udnul 

Hnbihlunu, w ,eh przygo1owa111u. No podsta"•• Joklnmcji Hobilltnntkl dOl)'C"!tei JeJ udziału 

w przedsmw1onych do oc,elly publlkru:jru:h rn(rlou SlWicr<lzić, że Jej ud,i11I był dominujący, o 

jak t\\icrdli llabilillllltka 2J prac jost Jej jcdyn) m ,wiałem. Poo.idto dr ln1. MolgOClJllJI 

WlOl'Ck J<$1 \\"5pÓIOUlOl'Cul 2 pn.tcn!Ó\\ I I wzoru tt!)'ILO\\tJ!O. 

OJ roclll•ku swoją P111<Y ruukowtj dr uu. Malgomu w,,,...,l mjmol',ila <i~ 

cnOl'~ctycm)'lll W)'korzysta0km odpadów, w prucy dyplomowej (rok 19<l8) spal1111icm opon 

.saruoch,idowych, u w dol1or11cie (2003 r.) osodaml łci<kowymL Przed dok1oratom pr:,cowulu 

w Instytucie Mlnemlnycb Mn1criolów BudowlMych w Opolu (ob«nlc lnsrytut Cerum,ki I 

Ma1crinl6" Budo"lMycb). o po ol>ronic prac) ,lol.torsl.iej "" SlllnO\\IA"\J adiunba w 

Katedra t111)nicrii l'roce:9ó""J Pohuchniki Opol>l:.1tj 

Godnym podkrtśknin jćst ud,Jal dr int. MołSoriaty W,ol'ck w projektoch 

badawczyClh lin1u1so,vrmych 1>r-1.AM MNiSW {grani promotorski}. a także" pr11cpch badawc10,. 

ro-Lwojow)Ch dla pa.emyslu (pn,jcb B+R fltlan>0\\any przez NCBiR). m•J:icych rut «lu 

OpntCOWlllllt technologii W)l\\111"1J11io paliwa na bu,c owló" ści<ł.O\\)ch. 



In"'! 1c1na1yJai bodJUl. Jak~olwi<k zwiazun.1 z ilównym nunein ,uinten:,io":ul 

nruil<o"}'Cb IIJlbililJlntki. o W)~1ln)'m durmkru-te prnlct)CZll)llt, j'-'SI !IU.<7"'111< kCłmwwn)ch 

osadów ~iel.owych z wykorzystaniem energii slonccmej. 2 14 probl<motyką blldrui 2"'"17.m, 

jest \\<pÓłJnCA H""1111aruki , Adnan Mrndcn,s Unl,flSit) w A)dtn w Turcji. 

Zaintel'(Sowaniu naukowe Hobili111111ki dot)'C>-'l lllló.C wykor,.ystanla pm wysypiskowc110 w 

1..oga,mcji ciq>lll i <nttgii clektrycmtj popru,> lllSU>ICl":uńe modułu ORC lOri:anic 

Ranldnc Cyclo). o lukże wykor,yst„mo odn•wloJ11ych zródel energii - w tym znkrcsie 

wspołpn,cujeOna znkrniccką fil'IIUI Ul<flP"""*· 
Dzlalulność dydlll<1yowa i organiLAcyjna dr inż. MuJ~Ottaty Wzorek w okres,o Jej 

P.-""> Jako nauczyc1cl,1 al<&kmiclciqio j'-'SI 1'IIOtn8. l'rowndzib Ona mrcg r.ijęć 

dydaktycznych 1ypu lnbomtoria. pmjekl} I wykłady 1. zakre!lu inl.yn,erii środowiska nmz 

i.ażyruerli procesowej. l'rowad/, 6 illllursl<ich wykladów. tnkkh Jnk np monitoring 

środll"i<k:t. pr«myslówe b'6<lltt ,onieczy57.C>.<n p<J\\1ctros. pr7,emyslo\\c •P'llnnie paJ,w itp. 

Była rmm101Qrem 30 prac dyplon1owych maaisrer.;J.ieh I inż)11ierskich. Aktywnie uczesrnioZ) 

" P'kl Stlldcnclciego Kola Nnukowq;o SKRUIIFR. • to.Ue prow11d,:i eyl<I zaj~ dla 

mlod,Jcfy szkól girunMjolnych i pon,dgimnazjolnycl, w rmnoch proQtUmu Kr<ntor Młodych 

Tolent6" . 

O,jalalm>~ l1rg...·mi:t.ac)jnu 41r io1:. Małgorll\l) Wzorek jest znacznie St.C:mlL. bo 

dol}~ 131<:!r u.17.iolu \\ orpnizac;JI O)ldi<Znće~ seminarium pt No"oc,.esnc Tcchnol0j11c" 

lnźynieńi Chemicmej i Ochronie Środo"oskA. i Innych sympcYLjów oro, fostiwall i 

progt!ll1'6\\ r<>11Uiaryiuj'IO)ch IIIUI.~ Ponadt0 Habilllantka od 2008 r pcl'II, fWJl.(ję 2'1S1q>C) 

pra:wodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dl• siudc111ów Poli1echni.ld Opolskiej. o od tego 

roku jtsl czlw,~icm W)dtJolO\\~j Komi>ji d5. Provaml>w Kutalceni.l. Dr inL \uli,,oa:i,a 

Wu,re~ jcsl ~oonlynaton:rn wyJ,iolowym ds. wspcllpmcy międzynarodowej I progmm11 

ErJSmus. 

KonkluduJ,c, J<s l<m " ~!ni pntkon•ny, >< rozpn1wa h•bilitaqJn• dr 11\i. 

\łalgor"I.Jlta \\ ,orek \pt":lnia ~) mag:•nla s u," fanc rotpnt\\'Oltł babili1aey·jn) m "'' 

dzicdd.11ie lnżyrtltrii Arodowiilo1., a calok~lall Jej dzilllalnl>Ś<:1 nauko" ej. dydakiy<",ncj I 

organw,qjnej ottnia.m (IO')l)"Ko~ i w "''IJZku PQ"1'W) m sta"lam "oiostk o nadanie 

Pani dr Int. Malgorza~le \\'1.0rf.'k Jł01>nfa nlrnkowcgo doktora habllltowaucS,to \\ Zflkrl-sic 

d)-U,pllny inż) nlrri:a irodowisl.a. 




