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osiągnięcia naukowego w postaci monotematycznego cyklu publikacji 
i całokształtu aktywności naukowej dr. inż. Miguela-Angela Gomez-Garcii 

Ocena monotematycznego cyklu publikacji 

Rozprawa habilitacyjna dr. inż. Miguela-Angela Gomez-Garcii jest przedstawiona w 

postaci monotematycznego cyklu 15 publikacji, składającego się z 14 artykułów 

opublikowanych w czołowych czasopismach dyscypliny inżynieria chemiczna, z bazy Journal 

Citation Reports (JCR) i 1 artykułu opublikowanego w języku hiszpańskim w lnformacion 

Tecnologica. 

Obiektami badań Habilitanta są jak podaje On w autoreferacie było: "innowacja i/lub 

projektowanie nowych technologii oraz krytyczna analiza istniejących już procesów o 

znaczeniu przemysłowym". Dodatkowo Habilitant miał na względzie zaprojektowanie 

praktycznych rozwiązań przyjaznych dla środowiska naturalnego i zmniejszających zużycie 

energii. Biorąc pod uwagę potrzebę takich innowacyjnych działań o znaczeniu 

przemysłowym, przy uwzględnieniu danych termodynamicznych, kinetycznych i 

transportowych, uważam, że wybór tematyki badawczej Habilitanta jest w pełni uzasadniony 

i nowatorski, wychodzący naprzeciw oczekiwaniom przemysłu chemicznego. 

Przedstawiony do oceny cykl 15 artykułów, które zostały opublikowane w takich 

prestiżowych czasopismach naukowych z bazy JCR jak Fluid Phase Equilibria, Industrial & 



Engineering Chemistry Research, Chemical Engineering & Processing, Chemical 

Engineering Journal, Chemical Engineering Science, AIChE Journal, Process Safety & 

Environmental Protection, Computers & Chemical Engineering i innych), dotyczy zarówno 

aspektów termodynamicznych i kinetycznych procesu krystalizacji siarczanu sodu, 

równowagi wieloskładnikowej ciecz-para (H20+HCl+C2HsOH), równowagi ciało stałe-ciecz 

układów wieloskładnikowych rozpuszczalników i elektrolitów, modelowania hybrydowego 

reaktora membranowego do produkcji octanu izo-amylu, symulacji komputerowej 

przemysłowego reaktora katalitycznego do utleniania S02, analizy dynamiki i stabilności 

termicznej procesu hydrolizy bezwodnika octowego i izo-cyjanianiu metylu oraz glycidolu i 

katalitycznego rozkładu nadtlenku wodoru. 

Z tej bardzo różnorodnej tematyki tych publikacji wynika bardzo szeroki zakres 

zainteresowań naukowych Habilitanta, co powoduje, że biorąc pod uwagę jedynie obiekty 

badań wydaje się , że ta tematyka jest mało spójna. Jakkolwiek stosowane podejście, czy 

zastosowana metodyka badań jest typowa dla inżynierii chemicznej i opublikowanie wyników 

tych badań, analiz, modelowania i symulacji komputerowych w tak znakomitych 

czasopismach świadczy o wysokim poziomie naukowym i uznaniu międzynarodowym 

Habilitanta. 

Habilitant ma solidne wykształcenie w dyscyplinie inżynierii chemicznej, ponadto 

ukończył kurs zastosowań Matlab®a do rozwiazywania problemów z zakresu tej dyscypliny, 

prowadzony przez znakomitego profesora G. Fromenta. Doktorat Habilitanta „Absorbcja -

redukcja tlenków azotu NOx pochodzących ze źródeł stacjonarnych z zastosowaniem układów 

katalitycznych HPW-metal", obroniony na Uniwersytecie w Strasburgu, we Francji także 

dotyczył zagadnień typowych dla inżynierii chemicznej i obejmował zarówno projekt, 

budowę reaktora laboratoryjnego jak i badania eksperymentalne. Oprócz współpracy z 

naukowcami francuskimi znaczący dorobek publikacyjny posiada Habilitant z profesorem J. 

Rynkowskim z Politechniki Łódzkiej (12 wspólnych publikacji w czasopismach z listy JCR). 

Oceniając osiągnięcia naukowe zawarte w monotematycznym cyklu publikacji będę 

postępował zgodnie z sugestią Habilitanta, który podzielił swój dorobek na dwie części: 

1) dotyczącą innowacji i/lub projektowania nowych technologii oraz 

2) będącą krytyczną analizą istniejących procesów o znaczeniu przemysłowym. 

Ad.1. Habilitant zaproponował integrację procesu produkcji octanu izo-amylu z 

jednoczesną separacją produktu w perwaporacyjnym reaktorze membranowym. Prace te 

opublikował w trzech artykułach oznaczonych w autoreferacie jako H6, H7 i HS, 



opublikowanych w Chemical Engineering & Processing: Proces lntensification, odpowiednio 

w 2104, 2016 i 2017 r. Przy czym w pierwszych dwóch publikacjach zawarł pełną analizę 
teoretyczną zarówno konwencjonalnego jak i hybrydowego procesu w oparciu o dane 

termodynamiczne kinetyczne i dyfuzyjne, a w trzecim przedstawił wyniki weryfikacji 

eksperymentalnej procesu estryfikacji alkoholu izoamylowego kwasem octowym w 

okresowym reaktorze perwaporacyjnym. Przy zastosowaniu metodologii pinch point ustalił 

optymalne (z punktu widzenia minimalizacji zużycia energii) warunki procesu i wielkość 

specyficznej powierzchni membrany. 

Według Habilitanta jednym z najważniejszych jego osiągnięć naukowych było 

opracowanie technologii produkcji siarczanu sodu i kwasu solnego z wykorzystaniem 
reaktywnej krystalizacji (w reakcji NaCl z H2S04), przy udziale etanolu zmniejszającego 

rozpuszczalność produktu Na2S04, z zachowaniem wysokiej czystości tego produktu. Proces 

ten można było przeprowadzić w temperaturze pokojowej w przeciwieństwie do 

konwencjonalnej technologii wysokotemperaturowej. Wyniki badań równowag fazowych 

ciało stałe-ciecz i ciecz-para i kinetyki tej reakcji zostały opublikowane odpowiednio w Fluid 

Phase Equilibria, Canadian Journal of Chemical Engineering, Journal of Chemical 

Therrnodynarnics i Industrial & Engineering Chernistry Research. Autor zastosował dwa 

modele termodynamiczne rozszerzony UNIQUAC and LIQUAC do układu elektrolitów 
etanol - H+, woda - H+, etanol - c1-, woda - c1-, i c1- H+ uzyskując dobrą zgodność z danymi 

eksperymentalnymi. Ta zaproponowana procedura została potem z powodzeniem 

ekstrapolowana do wyznaczenia równowagi kolejnych mieszanin elektrolitów (KCl - H20 -

HCl - C2HsOH, K2S04 - H20 - H2S04 i K2S04 - H20 - C2HsOH) z rozpuszczalnikiem jakim 
jest etanol, co zostało opublikowane w Journal of Chernical Thermodynamics 2015. 

Ad.2 Do osiągnięcia naukowego w postaci monotematycznego cyklu publikacji 
Habilitant zalicza jeszcze 5 publikacji z listy JCR, które dotyczą krytycznej analizy 

istniejących procesów produkcyjnych w przemyśle chemicznym takich jak sulfonowanie 
tridecylobenzenu, katalityczne utlenianie S02 do S03 w reaktorach rurowych, oraz hydrolizy 

bezwodnika octowego, izocyjanianu metylu, glicydolu, a ponadto rozkład nadtlenku wodoru 
przebiegające w reaktorze zbiornikowym z mieszadłem. Te egzotermiczne procesy są 

analizowane pod względem dynamiki niestabilności termicznej przy wykorzystaniu 

oprogramowania MatLab® i Matcont®. Być może te publikacje nie są odkrywcze w sensie 

naukowym ale użyteczne dla pełniejszego zrozumienia i wyjaśnienia wpływu parametrów 

procesowych na przebieg, dynamikę procesów produkcyjnych ( czułość parametryczna, 
analiza bifurkacji, itp.) i demonstrują wszechstronne umiejętności Habilitanta. 



Dodatkowo Habilitant zalicza do cyklu publikacji wyniki audytu energetycznego 

reaktora do produkcji klinkieru, które zostały opublikowane w języku hiszpańskim w 

Informacion Tecnologica. Jest to zupełnie niepotrzebne, bo dotychczas omówione 14 

publikacji, w tak znakomitych czasopismach z inżynierii chemicznej jak Chemical 

Engineering Journal, Chemical Engineering Science, AIChE Journal, Process Safety & 

Environmental Protection, Computers & Chemical Engineering, są w zupełności 

wystarczające do uznania ich jako bardzo dobrego naukowego osiągnięcia habilitacyjnego. 

W ocenianym cyku publikacji Habilitant nie występuje ani razu jako samodzielny 

autor, a w większości publikacji jest współautorem, przy czym jego udział wynosi aż 80%, co 

budzi podejrzenie i przypisanie sobie za nadto aż tak dużego udziału z pominięciem wkładu 

współautorów, których jest co najmniej 2 a zazwyczaj więcej. Ale jak wynika z oświadczeń 

współautorów tego cyklu publikacji ich sumaryczny udział nie przekraczał 20%. 

Podsumowując ocenę przedstawionego opisu cyklu publikacji, wskazanych przez 

Kandydata jako główne osiągnięcie naukowe w związku z ubieganiem się o stopień doktora 

habilitowanego w zakresie technologii chemicznej, mogę z całym przekonaniem stwierdzić, 

że ta rozprawa habilitacyjna w postaci monotematycznego cyklu artykułów naukowych dr. 

inż. Miguela-Angela Gomez-Garcii, zawiera istotne elementy nowości naukowej i 

innowacyjności zastosowań oraz stanowi liczącą się pozycję w dyscyplinie inżynierii 

chemicznej, a w szczególności w technologii chemicznej, która weszła ostatnio w skład 

dyscypliny inżynieria chemiczna. 

Habilitant wykazał dobre opanowanie warsztatu badawczego zarówno dotyczącego 

obliczania równowag chemicznych jak i dynamiki procesów reaktorowych oraz weryfikacji 

eksperymentalnej uzyskanych wyników, uzyskując w prowadzonych pracach badawczych 

wystarczającą samodzielność naukową. 

Ocena całokształtu aktywności naukowej 

Oceniając całokształt aktywności naukowej dr. inż . Miguela-Angela Gomez-Garcii 

należy stwierdzić, że sumaryczny dorobek naukowy jest bardzo dobry. Przy tym nie 

ogranicza się do tego samego tematu, który jest przedmiotem habilitacji, ale obszarem jego 

zainteresowań naukowych były zarówno badania teoretyczne jak i eksperymentalne takich 

procesów jak zaawansowane procesy utleniania (AOPs) ksenobiotyków (w tym barwników), 

flokulacja, koagulacja, elektrokoagulacja, synteza octanu metylu i izoamylu, mleczanu etylu, 



obróbka wstępna b'iomasy do produkcji bioetanolu oraz oczyszczame ścieków 

przemysłowych. 

Dorobek naukowy dr inż. Miguela-Angela Gomez-Garcii jest w zupełności 

wystarczający do kandydowania do stopnia naukowego doktora habilitowanego w 

dyscyplinie inżynieria chemiczna., czy technologia chemiczna (przed wprowadzeniem 

ujednolicenia dyscyplin naukowych). Udokumentowany według autora (zgodnie z 

Autoreferatem) dorobek Habilitanta obejmuje ogółem 82 publikacji, z czego 71 w 

czasopismach z IF i 119 wystąpień konferencyjnych. Według bazy Scopus indeks Hirscha 

Habilitanta wynosi 9, a liczba cytowań 59 dokumentów wynosi 532 (bez autocytowań) . 

Znamiennym jest, że publikacje wchodzące w skład tego monotematycznego cyklu publikacji 

nie mają zbyt wielu cytowań, a publikacje uznawane przez Habilitanta jako największe 

osiągniecie naukowe cytowane są zaledwie 2, 3 i 5 razy. Znacznie większą liczbę cytowań 

posiadają publikacje nie związane z osiągnieciem habilitacyjnym, a dotyczące zagadnień 

inżynierii środowiska. Do dorobku Habilitanta należy dołączyć także rozdział p.t. ,,Transport 

phenomena for chemical reactor design" w Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical 

Technology. 

Ten dorobek naukowy Habilitanta poza cyklem publikacji wchodzących do 

osiągniecia naukowego habilitacji podobnie jak większość publikacji dr. inż. Miguela-Angela 

Gomez-Garcii jest dziełem kilku współautorów, nasuwa się pytanie o merytoryczny i 

koncepcyjny udział habilitanta w ich przygotowaniu. Tu brak jest załączonych oświadczeń 

współautorów dotyczących ich udziału, ale według Habilitanta w przedstawionych do oceny 

publikacjach Jego udział był dominujący. 

Godnym podkreślenia jest udział dr inż. Miguela-Angela Gomez-Garcia w wielu ( 15) 

projektach badawczych finansowanych przez Narodowy Uniwersytet Kolumbii (12, z czego 8 

było kierowanych przez Habilitanta), Kolumbijski Departament Nauki, Technologii i 

Innowacji (2, w tym 1 kierowany przez Habilitanta) i jeden ko-finansowany przez 

kolumbijska spółkę naftową ECOPETROL S.A. Ponadto ważna jest współpraca naukowa 

Habilitanta z prof. J. Rynkowskim z Politechniki Łódzkiej - ponad 20 publikacji i wystąpień 

konferencyjnych a także z prof. L. Belfiore z Colorado State University (USA). 

Ocena dorobku w zakresie działalności organizacyjnej i dydaktycznej 

Działalność organizacyjna dr. inż . Miguela-Angela Gomez-Garcii w okresie Jego 

pracy jako nauczyciela akademickiego jest znacząca. Prowadził On szereg zajęć 



dydaktycznych typu laboratoria, projekty i wykłady dla kierunku studiów: inżynieria 

chemiczna. Zajęcia te dotyczyły następujących przedmiotów: chemia fizyczna, aparatura 

chemiczna i procesowa, inżynieria reakcji chemicznych, kinetyka i kataliza, reaktory 

heterogeniczne. Brał udział w opracowaniu nowych programów studiów dziennych II i III 

stopnia (studia doktoranckie) na kierunku inżynieria chemiczna W ramach tych studiów 

prowadził następujące wykłady: Analiza i projektowanie reaktorów chemicznych, 

Intensyfikacja procesów inżynierii chemicznej, Analiza czułości parametrycznej układów 

reakcyjnych oraz Seminarium dyplomowe. Był odpowiedzialny za organizację i realizację 

tych nowych przedmiotów (wykład i laboratorium). Był promotorem 2 obronionych prac 

doktorskich i jest opiekunem kolejnych 3 w toku, 15 prac magisterskich i 24 inżynierskich. Z 

prowadzeniem wymienionych zajęć wiąże się także działalność wydawnicza Habilitanta w 

postaci 6 podręczników akademickich w języku hiszpańskim. 

Działalność organizacyjna dr inż. Miguela-Angela Gomez-Garcii jest także 

zauważalna. W latach 2006-08 pełnił z funkcję kierownika Katedry Inżynierii Chemicznej w 

Narodowym Uniwersytecie Kolumbii w Manizales. Był członkiem Komisji Dyscyplinarnej i 

Ewaluacyjnej w tym Uniwersytecie. Od 2012 roku jest recenzentem Kolumbijskiego 

Administracyjnego Departamentu Nauki Technologii i Innowacji. 

Uzyskał także nagrody za osiągnięcia naukowo-badawcze oraz dydaktyczne. 

Wniosek końcowy 

W oparciu o dokonaną ocenę dorobku naukowego, w tym monotematycznego 

cyklu publikacji wskazanych przez Kandydata jako główny element osiągnięć 

naukowych w związku z ubieganiem się (przed 30.04.2019) o stopień doktora 

habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna stwierdzam, że 

dr inż. Miguel-Angel Gomez-Garcia spełnia wszelkie wymogi stawiane kandydatom do 

stopnia doktora habilitowanego. 


