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WYBÓR TEMATU BADAWCZEGO 

Mieszanie mechaniczne jest ważnym procesem przemysłowym stosowanym m.in. 

w procesach wymiany ciepła i masy. Mimo wieloletnich badań nadal są badane i wprowadzane 

nowe konstrukcje mieszadeł mające na celu polepszenie efektywności tego procesu przez co 

zwykle rozumie się osiągniecie wymaganego celu przy jak najmniejszych nakładach 

energetycznych. Jest to niezwykle ważne przy wzrastających cenach energii. Jednak pojęcie 

celu ma w przypadku optymalizacji szerokie znaczenie. W recenzowanej pracy jest to 

polepszenie stabilności emulsyjnego preparatu do kondycjonowania wody kotłowej. W tym 

przypadku nie można zastosować dodatkowych składników zwiększających trwałość emulsji. 

Dlatego działania Doktoranta skupiły się na procesie mechanicznego mieszania składników 

ciekłych, tak aby uzyskać jak najlepsze rozproszenie fazy nierozpuszczalnej w wodzie. 

Używany dotychczas układ mieszający nie był w stanie zapewnić wymaganych do tego celu 

warunków, w związku z czym postanowiono zastąpić go nowym. Ze względu na dużą objętość 

mieszalnika przemysłowego (2,4 m3) zdecydowano się na przeprowadzenie badań 

laboratoryjnych w małej skali (ok. 6 dm3 z zachowaniem proporcji geometrycznych) i proces 

późniejszego powiększenia skali. Jest to typowe podejście doświadczalne, chociaż w ostatnich 



latach wspomagane przez symulacje komputerowe. Metody obliczeniowe CFD są względnie 

tanie i nie wymagają zmiany skali, która może nastręczać pewne problemy. Doktorant 

wykorzystał komercyjny pakiet ANSYS do przeprowadzenia stosownych symulacji. 

Zakres wykonanych prac doświadczalnych i obliczeniowych jest bardzo obszerny, a ich 

ukoronowaniem jest wdrożenie nowego układu mieszającego do produkcji preparatów 

kondycjonujących. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym wartość pracy są zgłoszenia 

patentowe układu mieszającego, będące wynikiem przeprowadzonych badań. 

Biorąc powyższe pod uwagę, temat pracy należy uznać za właściwy, tak z poznawczego, 

jak i praktycznego punktu widzenia. 

 

OCENA FORMALNA PRACY 

Przedstawiona do recenzji praca ma klasyczny układ strukturalny tzn. składa się z trzech 

podstawowych części czyli części literaturowej, części definiującej cel i zakres pracy oraz 

części doświadczalnej z opracowaniem i omówieniem otrzymanych wyników doświadczeń. 

Praca podzielona została na 9 rozdziałów, a dodatkowo zawiera załącznik będący dokumentacją 

techniczną przedstawiającą szczegóły nowego układu mieszającego. Praca została zilustrowana 

wieloma wykresami, przy czym Autor wykorzystał możliwości graficzne oprogramowania do 

generowania map.  

W części literaturowej Doktorant skupił się na dwóch zagadnieniach: 

 działaniu preparatów zabezpieczających kotły przed działaniem czynników 

korozyjnych i powodujących powstawanie kamienia kotłowego.  

 charakterystyce układów dwufazowych ciecz-ciecz. 

W świetle dostępnych danych literaturowych można stwierdzić, że to drugie zagadnienie 

zostało potraktowane dość pobieżnie. 

Ze względu na wdrożeniowy charakter doktoratu w Rozdziale 3 został opisany problem 

wdrożeniowy polegający na niestabilności otrzymywanego produktu ESC 853N. Można się 

domyślać, że polepszenie stabilności emulsji ma być uzyskane przez zmniejszenie rozmiarów 

kropel fazy rozproszonej (o czym Autor pisze dopiero w następnym rozdziale). Miało to być 

uzyskane przez duże zmiany w mieszaniu składników, zarówno procesowe, jak i aparaturowe. 

Cel pracy jest jasno opisany i nie budzi zastrzeżeń. 

Rozdział 5 (Materiały i metody) poświęcony jest metodom badawczym i użytej aparaturze 

pomiarowej. Jednak pk. 5.3 (Metody przenoszenia skali) i część pk. 5.4 (Analiza 

hydrodynamiki w mieszalnikach) powinny moim zdaniem znaleźć się w części literaturowej, 

przy czym opis hydrodynamiki powinien być potraktowany szerzej. Jest to ważne zagadnienie 



i jeżeli Doktorant nie chciał powiększać objętości pracy to można było się ograniczyć do 

podania krótkich informacji i odnośników literaturowych. 

W Rozdziale 6 (Wyniki i dyskusja) Doktorant przedstawił i omówił wyniki badań. Opis 

hydrodynamiki w zbiorniku uzyskany został z użyciem programu ANSYS CFX. Uzyskane 

wyniki nie budzą zastrzeżeń, ale pewnym mankamentem pracy jest brak jakiejkolwiek 

weryfikacji doświadczalnej otrzymanych rozkładów prędkości. 

 

Uwagi ogólne 

Praca liczy 141 stron i zawiera 99 rysunków oraz 13 tabel. Świadczy to o obszerności pracy 

i chęci rzetelnego przedstawienia wyników przez doktoranta. W pracy zacytowano143 pozycje 

literaturowe, przy czym większość z nich została opublikowana w okresie ostatnich 15 lat. 

Praca napisana jest starannie, a szata graficzna ogólnie nie budzi zastrzeżeń. Rysunki są 

wstawione we właściwych miejscach tekstu. Jednak korzystanie z części z nich - głównie map 

konturowych prędkości - jest nieco utrudnione ze względu na małe rozmiary rysunków.  

 

Krytyczne uwagi formalne 

W pracy znalazły się drobne uchybienia lub skróty myślowe, które nie wpływają na 

merytoryczną ocenę pracy. I tak: 

str. 18 - „... czyli w postaci tlenków. ...”. Wydaje się, że lepsze jest użycie określenia 

„w formie utlenionej”, gdyż często są to sole. 

str. 21 - „Odczyn kwaśny związany jest z obecnością silnych kwasów...”. Słabe kwasy też 

mają odczyn kwaśny, ale mniejsze pH. Chyba lepiej użyć określenia „... z obecnością 

jonów H+ ...”. 

str. 32 - siarczyn sodu. Od wielu lat obowiązuje nowa nomenklatura związków 

chemicznych i jest to siarczan (IV). 

str. 32 - „... metali kolorowych ...”. Kalka z języka rosyjskiego цветные металлы. Lepsze 

określenie to „metale nieżelazne”, ale wiem, że w przemyśle używana jest „kolorówka”. 

str. 37 - „... rozcieńczone stężenia środka ...”. Chyba powinno być „... rozcieńczone środki 

...”. 

str. 44 - „Wraz ze zmniejszeniem się wielkości kropel wzrasta lepkość pozorna układu 

emulsyjnego, staje się on bardziej stabilny i lżejszy.” O jaką lepkość chodzi, bowiem 

lepkość pozorna dotyczy cieczy nienewtonowskich. Dlaczego emulsja staje się lżejsza 

jeżeli nie zmienia się zawartość składników? 



str. 52 - „... proces mieszania będzie mało efektywny, gdyż będą tworzyć się pojedyncze 

pętle cyrkulacyjne ...”. Jest to sprawa dyskusyjna. 

str. 52 - „... ruch promieniowy nieopodal ścianek zbiornika zaczyna wędrować w kierunku 

osiowym ...”. Chyba chodziło Autorowi o strumień cieczy. 

str. 92 - Niepotrzebne powtórzenie wzoru i opisu ze str. 45. 

str. 97 - Zła czytelność map prędkości. Trudno stwierdzić, czy skale na wszystkich mapach 

są takie same. Nie zaszkodziłoby również dodanie krótkiej informacji, że chodzi o 

prędkości wypadkowe, a nie o składowe prędkości. Uwaga ta dotyczy również pozostałych 

map prędkości i wykresów charakterystyk mocy. Zdaję sobie jednak sprawę, że 

powiększenie wykresów skutkowałoby znacznym zwiększeniem objętości pracy. 

str. 104 - Słowo „może” w wierszu drugim od góry jest niepotrzebne. Przegrody zawsze 

zakłócają cyrkulację obwodową cieczy. 

str. 109 - Na rys. 6.11a przedstawiono układ mieszający z dwoma mieszadłami Rushtona, 

ale w dalszej części pracy brak jest szerszych porównań z tym układem. Jeżeli 

przeprowadzono badania dla mieszadeł Rushtona to warto je było zaprezentować, 

w przeciwnym razie można było ten układ pominąć. Dodatkowo na str. 114 podano 

wartość liczby mocy dla mieszadła turbinowego, ale tylko jednego, a nie dwóch na 

wspólnym wale. 

 

OCENA MERYTORYCZNA PRACY 

Recenzowana praca doktorska jest klasyczną pracą doświadczalną, chociaż znaczna część 

wyników została uzyskana numerycznie. Metody CFD są coraz powszechniej stosowane 

w praktyce inżynierskiej i ich użycie w pracy jest jak najbardziej uzasadnione. Jednak, jak 

wspomniano wcześniej, Doktorant nie pokusił się o doświadczalne zweryfikowanie 

otrzymanych wyników, np. metodą PIV lub LDA.  

Pewne wnioski podane przez Autora są trywialne. Np. bez przeprowadzania symulacji 

CFD można było stwierdzić, że wprowadzenie przegród spowoduje zaburzenia w ruchu 

obwodowym cieczy. Natomiast wniosek, że perforacja przegród nie wpływa na moc mieszania 

nie został podany. Ponieważ na podstawie użytego kryterium optymalizacyjnego do realizacji 

wybrano wariant z perforacją przegród, to można sądzić, że przy otworach powstają zaburzenia 

powodujące dodatkowe rozrywanie kropel. Szkoda więc, że nie zasymulowano samego opływu 

badanych przegród w programie ANSYS CFX w dużej skali z gęstą siatką. Myślę, że dałoby 

to ciekawe informacje poznawcze, zwłaszcza po obliczeniu siły działającej na przegrody z 

otworami o różnych wielkościach. 



Cel pracy sformułowany jako polepszenie stabilności emulsyjnego preparatu do 

kondycjonowania wody kotłowej został osiągnięty. Zastosowanie nowego układu mieszającego 

spowodowało zmniejszenie rozmiarów kropel fazy rozproszonej. Do badań rozmiarów kropel 

i trwałości emulsji użyto nowoczesnej aparatury pomiarowej. Oceniając aspekty poznawcze 

rozprawy doktorskiej, za istotne osiągnięcia Doktoranta należy uznać: 

 opracowanie nowego typu mieszadła do wytwarzania emulsji zapewniającego 

otrzymanie stabilnych układów dwufazowych ciecz-ciecz przy małym 

zapotrzebowaniu mocy, 

 opracowanie przegrody perforowanej zwiększającej lokalne burzliwości 

i naprężenia sprzyjające podziałom kropel fazy rozproszonej, 

 wdrożenie w firmie ESC Global sp. z o.o. nowego typu układu mieszającego do 

produkcji preparatu emulsyjnego ESC 853 o poprawionej stabilności. 

 

Jednak kilka aspektów czy też zagadnień wymaga wyjaśnień. 

1. Zastosowany układ mieszający 

Szkoda, że autor nie wyjaśnił dlaczego pierwotnie zastosowano układ mieszający 

składający się z mieszadeł łopatkowych o różnych kątach pochylenia łopatek. 

2. Tworzenie emulsji 

Zagadnienie tworzenia emulsji zostało potraktowane bardzo pobieżnie, gdyż 

poświęcono mu tylko dwie strony. Jest to o tyle dziwne, że w spisie literatury widnieje 

monografia Paula i in. gdzie to zagadnienie jest bardzo dobrze opisane. Czy takie 

lakoniczne potraktowanie zagadnienia wynikało jedynie z chęci niezwiększania 

objętości pracy? 

3. Szybkość dyssypacji energii i naprężenia ścinające 

W pracy pominięto informacje o kluczowych z punktu widzenia procesu wytwarzania 

emulsji parametrach takich jak szybkość dyssypacji energii i naprężenia ścinające. Są 

one związane z pulsacjami prędkości w burzliwym przepływie płynu. Występujące 

wówczas wiry powodują deformacje kropel, a przy dostatecznie dużej energii rozbijają 

je na mniejsze krople potomne. Dlaczego w pracy pominięto tę tematykę? 

4. Lepkość 

Dynamiczny współczynnik lepkości cieczy jest ważnym parametrem w procesie 

mieszania. M.in. ma on duży wpływ na dobór mieszadła (Stręk). W pracy ten parametr 

został praktycznie pominięty. W tabeli 5.1 (str. 74) podano lepkości składników, ale 

nie podano lepkości preparatu. O ile zawartości poszczególnych składników mogą być 



tajemnicą firmy, o tyle lepkość preparatu nie powinna nią być, bo jest stosunkowo 

łatwo mierzalna. Oczywiście w przypadku emulsji należy spodziewać się cech płynu 

rozrzedzanego ścinaniem, jednak wyznaczenie krzywej płynięcia nie powinno 

stanowić problemu. Proszę o wyjaśnienia. 

5. Częstość obrotowa 

Zapewne z zagadnieniem lepkości wiążą się też inne, wymagające wyjaśnień 

nieścisłości (?). Na podstawie informacji z Rozdziału 6 (str. 96), że do obliczeń CFD 

przyjęto częstość obrotową N = 50 min-1, stosowaną raczej w przypadku mieszadeł 

wolnoobrotowych, można sądzić, że lepkość preparatu jest dość duża. Jednak i tu 

w pracy występuje nieścisłość, bowiem na str. 110 podano, że w skali przemysłowej 

mieszadło powinno pracować z jeszcze mniejszą częstością obrotową N = 7 min-1, co 

wynika z zachowania równości liczb Reynoldsa, czyli podobieństwa hydrodynamiki 

u obu skalach. Jednak jaki jest wówczas sens stosowania mieszadeł 

szybkoobrotowych?  

6. Powiększanie skali i podobieństwo zjawisk fizycznych 

Zagadnienie to opisano skrótowo. Na stronie 82 znajduje się stwierdzenie, że „dla 

różnych skal aparatów cyrkulacje w obu mieszalnikach będą podobne, jeżeli w obu 

układach mieszających zastosujemy ten sam typ mieszadła oraz wartości liczby 

Reynoldsa będą identyczne”. Druga część tego stwierdzenia w przypadku 

mieszalników bez przegród - a taka analiza jest też w pracy przeprowadzana - jest 

dyskusyjna. Nie można bowiem dla takiej konfiguracji pominąć wpływu wartości 

liczby Froude’a na proces mieszania. Niestety, zapewniając równość liczb Reynoldsa 

w obu skalach, wartości liczb Froude’a będą różne. W mieszalnikach bez przegród 

liczba mocy mieszania zależy także od liczby Froude’a. Proszę zatem o komentarz do 

stwierdzeń zawartych w punkcie 5.3.2. 

7. Warianty mieszadeł 

Na stronie 105 przedstawiono dwa warianty nowego typu mieszadeł. Jednak jeżeli 

podczas pracy prostoliniowa krawędź łopatki ma być krawędzią natarcia to 

stosowalność obu wariantów sprowadza się do odwrotnych kierunków obrotów - 

wariant B zgodnie ze wskazówkami zegara, wariant A przeciwnie. Trudno zatem 

mówić o wariantach, chyba że zamysłem były różne kierunki pompowania cieczy przy 

tym samym kierunku obrotów, co może mieć znaczenie podczas mieszania układów 

dwufazowych. Wówczas lepiej mówić np. o mieszadłach z dodatnim bądź ujemnym 



kątem natarcia łopatek. Takie mieszadła są pokazane na rys. 6.10. Ponieważ jest on 

niewyraźny to proszę o wyjaśnienie tego problemu (zagadnienia). 

8. Liczebność komórek obliczeniowych 

Na stronie 76 autor podaje, że dla skali laboratoryjnej użyto w obliczeniach CFD 

150 000 elementów, a dla skali przemysłowej tylko 200 000. Czy dla skali 

przemysłowej liczba komórek nie jest zbyt mała? Współczynnik zmiany skali 

geometrycznej wynosi ok. 7,4, czyli dla zachowania dokładności obliczeń liczba 

komórek powinna chyba wzrosnąć 7,43 = 405 razy. 

9. Efektywność mieszania (pk. 6.3.2.) 

Dlaczego nie przeprowadzono badań mocy mieszania dla liczb Reynoldsa mniejszych 

od 10000, szczególnie że na str. 96 zawarto stwierdzenie, że w obliczeniach CFD 

uwzględniano poprawkę „dla przepływów w zakresie bliskim laminarnego”. 

Ciekawym, ale nie opisanym, wnioskiem jest brak zależności mocy mieszania od 

wielkości perforacji przegród.  

 

WNIOSEK KOŃCOWY 

Praca nie budzi zastrzeżeń pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Doktorant 

przebadał dużą liczbę konfiguracji układu mieszającego, co pozwoliło wybrać najlepszy 

wariant zapewniający najlepszą stabilność wytwarzanej emulsji. Polepszenie stabilności 

emulsji było podstawowym celem pracy i został on osiągnięty. Praca zawiera, wymienione 

wcześniej, elementy nowości, a uzyskane wyniki poszerzają wiedzę o wpływie zastosowanych 

mieszadeł mechanicznych na proces wytwarzania emulsji. Przedstawione do recenzji 

opracowanie stanowi samodzielny i oryginalny dorobek Autora. Stwierdzam zatem, że 

rozprawa doktorska mgr inż. Daniela Musika spełnia wymagania formalne wymagane dla tego 

typu opracowań i odpowiada wymogom ustawy o tytule i stopniach naukowych z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i wnioskuję o przyjęcie pracy i dopuszczenie 

mgr inż. Daniela Musika do dalszych etapów postępowania doktorskiego. 

 

 

Łódź, 16.08.2022. ............................................ 

 Jacek Stelmach 


