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RECENZJA 

rozprawy doktorskiej mgr inż. Daniela Musika 

pt. „Optymalizacja procesu produkcji preparatów do kondycjonowania wody chłodniczej i 

kotłowej” 

Promotor pracy: prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy 

Promotor pomocniczy: mgr inż. Małgorzata Sekuła-Wybańska 

Podstawą prawna sporządzenia niniejszej recenzji jest pismo Prodziekana Wydziału 

Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 

Szczecinie, z dnia. 8 Lipca 2022 r. o uchwale Komisji Doktorskiej wyznaczonej przez Senat 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w postępowaniu o nadanie 

stopnia doktora mgr. Inż. Danielowi Musikowi w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych 

w dyscyplinie inżynieria chemiczna, z dnia 5 lipca 2022 powołującej mnie na recenzenta rozprawy. 

Wymogi formalne tej recenzji zawarte są w art. 187 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.). 

1.Przedmiot i zakres pracy 

 Rozwój przemysłu i nowoczesnych technologii wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania na 

energię jak i wodę. Po mino rozwoju technologicznego w wielu branżach techniki, głównym 

czynnikiem niezbędnym do wytwarzania energii elektrycznej pozostaje woda. Bez względu na to czy 

źródłem ciepła jest spalanie paliw kopalnych czy reakcja rozpadu promieniotwórczego, 

wykorzystywane jest ono do wytworzenia strumienia pary wodnej która następnie napędza turbiny 

parowe wytwarzające prąd elektryczny. Po mino rozwoju systemów wytwarzania energii z 

promieniowania słonecznego, turbiny parowe stanowią i stanowić będą podstawę wszelkich 

systemów produkcji energii zapewniając stabilną produkcję prądu elektrycznego.  Oznacza to, że 

woda w obiegach kotłowych i chłodniczych stanowić będzie newralgiczny czynnik wpływający 

na pracę całych systemów gospodarki. Jakość wody używanej w układach kotłowniczych wpływa na 
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pojawianie się niepożądanych zjawisk korozji oraz odkładania się kamienia kotłowego na 

powierzchniach armatury. Zjawiska te mogą doprowadzić do uszkodzenia instalacji oraz 

niepożądanego wzrostu energochłonności procesu.  Z drugiej strony należy zwrócić uwagę na fakt, 

że Polska jest krajem o deficycie wody pitnej i wszelkie działania mające na celu optymalizację jej 

zużycia w procesach technologicznych są więcej niż pożądane.  

Przedłożona mi do recenzji rozprawa mgr inż. Daniela Musiaka powstała w ramach programu 

„Doktorat wdrożeniowy” finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i jest wynikiem 

współpracy Katedry Inżynierii Chemicznej z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 

w Szczecinie z firmą produkcyjną ESC Global sp. z o.o. Głównym celem rozprawy jest optymalizacja 

procesu produkcji preparatów do kondycjonowania wody chłodniczej i kotłowej.   

  W związku z powyższym wybór tematu rozprawy przez doktoranta uważam za uzasadniony 

a sam temat za bardzo ciekawy, w pełni wpisujący się w zakres badań nowoczesnej inżynierii 

chemicznej.  

 Całość rozprawy ujęto redakcyjnie w osiem rozdziałów różniących się objętością. Praca jest 

obszerna liczy 171 stron z czego dziewięć stron stanowi bibliografia zawierająca 143 pozycje 

literaturowe. We wstępie doktorant scharakteryzował ogólnie problem badawczy, czyli optymalizację 

procesu produkcji preparatów do kondycjonowania wody chłodniczej i kotłowej. Następnie w 

rozdziale drugim przedstawił podstawowe informacje dotyczące procesu kondycjonowania wody. 

Omówił zjawiska niepożądane: korozje, powstawanie kamienia kotłowego i rozwój zanieczyszczeń 

mikrobiologicznych. Po tej części doktorant omówił podstawowe preparaty stosowane do 

kondycjonowania wody. W większości przypadków preparaty te tworzą w wodzie specyficzny układ 

koloidalny - emulsję oraz wykazują silne oddziaływania powierzchniowe. Doktorant omówił 

podstawowe wiadomości o wytwarzaniu i stabilności emulsji oraz opisał proces mieszania w 

mieszalniku z mieszadłem mechanicznym. Przedstawione informacje teoretyczne są na poziomie 

podstawowym, aczkolwiek ze względu na czysto aplikacyjny charakter pracy jest to akceptowalne. 

W następnym rozdziale doktorant scharakteryzował problem wdrożeniowy który pozwolił mu 

w następnym rozdziale postawić hipotezę badawczą rozprawy, która głosi, że stabilność emulsji 

szczególnie z serii 853N stosowanych do kondycjonowania wody chłodniczej i kotłowej może być 

poprawiona przez opracowanie nowego układu mieszającego i dobranie odpowiednich warunków 

hydrodynamicznych panujących w mieszalniku. W rozdziale piątym doktorant zebrał i opisał 

materiały i metody badawcze wykorzystywane w badaniach. W rozdziale szóstym przedstawił wyniki 

prac, które doprowadziły do realizacji wdrożenia przedstawionego w rozdziale siódmym. Rozprawę 

kończy rozdział ósmy zawierający podsumowanie i wnioski.  
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Uważam, przedmiot i zakres badań przedstawiony w rozprawie za interesujący i obszerny 

oraz spełniający wymogi stawiane pracom doktorskim. Postawiona hipoteza badawcza jest w pełni 

uzasadniona i jak pokazały wyniki otrzymane podczas badań pozwoliła rozwiązać problem 

technologiczny i doprowadzić do wdrożenia rozwiązania na skalę przemysłową co uważam, za duże 

osiągnięcie doktoranta.  

2. Ogólna ocena merytoryczna pracy 

  Recenzowana rozprawa doktorska poświęcona jest rozwiązaniu konkretnego problemu 

technologicznego związanego z niestabilnością wytwarzanych emulsji po zdyspergowaniu preparatu 

853N w wodzie. Sformułowana hipoteza badawcza pozwoliła doktorantowi na rozwiązanie problemu 

stosując najnowsze osiągnięcia Inżynierii Chemicznej. Doktorant wykorzystał nowoczesne metody 

modelowania matematycznego procesów przepływowych: obliczeniową mechanikę płynów (z 

angielskiego CFD). Pozwoliło to na znaczne skrócenie czasu pracy oraz minimalizację kosztów badań. 

Stwierdzam, że Pan mgr inż. Daniel Musik zrealizował postawione przed nim zadanie optymalizacji 

procesu produkcji preparatów do kondycjonowania wody kotłowej i chłodniczej. Przy realizacji tego 

zadania wykorzystał nowoczesne metody eksperymentalne jak i obliczeniowe. Na uwagę zasługuje 

fakt, że rozwiązanie powstałe w ramach pracy doktorskiej została wdrożone do praktyki 

produkcyjnej. Nie każdy inżynier ma możliwość doświadczyć tego, że jego rozwiązanie zostaje 

wdrożone do produkcji.  

 Rozprawa doktorska w sferze językowej nie wolna jest od potknięć i drobnych uchybień. 

Szczególnie problematyczne z punktu widzenia recenzenta jest niekonsekwentne zamienne używanie 

nazw kropla, cząstka, cząsteczka, kropelka do określenia fazy rozproszonej wytworzonej emulsji oraz 

mieszanina, zawiesina i emulsja do określenia całego układu. Przyjmując, że fazą ciągłą jest woda to, 

jeżeli fazą rozproszoną jest faza ciekła to mamy do czynienia z kroplami a układ to emulsja, a jeżeli 

fazą rozproszoną jest faza stała to mamy do czynienia z cząstkami a układ to zawiesina.  Natomiast 

kuriozalne określenia typu „mała kropelka” nie powinny się w ogóle pojawiać w rozprawie 

doktorskiej. Podobny problem pojawia się z określeniem cząstka i cząsteczka. Cząsteczka to molekuła 

danej substancji natomiast cząstka to makroskopowy zbiór molekuł. Uchybienia językowe, powodują, 

że pracę czyta się dość ciężko jednak nie wpływają na moją pozytywną ocenę pracy. 

3. Uwagi krytyczne ogólne i szczegółowe 

Podczas lektury pracy nasunęły mi się następujące cztery uwagi krytyczne, które sformułuję w formie 

pytań, na które oczekiwał będę odpowiedzi podczas publicznej obrony rozprawy: 
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Uwagi natury ogólnej: 

1) Obliczenia modelowe przeprowadzone w ramach rozprawy doktorskiej przeprowadzono dla 

czystej wody. Czy dodanie preparatu 853N i wytworzenie emulsji nie zmienia reologii układu 

i nie mamy do czynienia w płynem nienewtonowskim? A jeżeli nie zmienia się reologia i płyn 

pozostaje płynem newtonowskim to czy nie zmienia się wartość lepkości płynu? Jak 

wpłynęłoby to na obliczenia, gdyby jednak dodatek preparatu 853N zmieniał reologię płynu? 

Na str. 74 w rozdziale Materiał i metody w tabeli 5.1 zebrano dane fizykochemiczne 

poszczególnych komponentów. Jak to się ma do rzeczywistej lepkości i gęstości cieczy 

mieszanej w mieszalniku?  

2) Wytworzona emulsja była badana pod kątem rozkładu wielkości wytworzonych kropel, 

stabilności, potencjału zeta. Jak wyglądał proces poboru próbek z mieszalnika? Z którego 

miejsca w mieszalniku były pobierane próbki? Czy wybór miejsca poboru próbek mógł 

wpłynąć na otrzymane wyniki?  

3) Na rysunkach przedstawiających wyniki symulacji umieszczono wykresy konturowe pola 

prędkości płynu. Moim zdaniem niezbyt dobrze obrazują one pojawienie się cyrkulacji 

osiowo - promieniowej. Czemu nie zdecydował się Pan na inne formy prezentacji wyników 

lepiej obrazujące pojawianie się cyrkulacji?  

4) Prace badawcze zakończyły się wdrożeniem. Czy wyniki uzyskiwane z linii technologicznej 

pokrywają się z wynikami otrzymywanymi podczas badań?  

 

Uwagi szczegółowe dotyczące edycyjnej i językowej strony pracy. 

str. 9 - „dm,n - rozkład średniej wielkości cząstek, m „ 

Nie rozumiem co oznacza rozkład średniej wielkości cząstek.   

str. 12 - „Udział przemysłu w ogólnym zużyciu wody wynosi aż 70%” 

Przydałoby się podać źródło tych danych. 

str. 27 - „ … zastosowaniu filtrów membranowych lub filtrów wypełnionych”. 

Co to są filtry wypełnione? Czy to to samo co filtry wgłębne? 

str. 31 - „… w zależności od specyfiki układu parowego, a przede wszystkim odległości urządzeń 

odbierających parę” 

Odległości urządzeń odbierających parę od czego? 
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str. 41 „ … szybkość kremowania oddzielnej kropli zgodnie z równaniem Stokesa jest 

proporcjonalna do różnicy gęstości masy oleju i wody, średnicy kropli i przyspieszenia 

działającego na kroplę oraz jest odwrotnie proporcjonalna do lepkości fazy…”  

Jeżeli kropla porusza się z prędkością taką, że siła oporu ośrodka może być wyrażona za pomocą 

prawa Stokesa, to prędkość jej ruchu jest proporcjonalna do kwadratu średnicy, a nie średnicy.  

Str. 43. „ … w wyniku masowego transportu materiału fazy rozproszonej przez fazę ciągłą.” 

Chyba lepiej byłoby użyć sformułowania: „w wyniku procesu transportu masy fazy 

rozproszonej…” 

Str. 43. „Te mechanizmy niestabilności mogą zachodzić jednocześnie w jednym systemie, 

a ponadto wystąpienie jednego mechanizmu niestabilności może zachęcać inne.” 

Jeden mechanizm nie zachęca innych, raczej „uaktywnia”, „promuje”, „aktywuje” …  

Str. 43 „Stężenie kropelek w emulsji wpływa na jej strukturę …” 

W pracy naukowej powinno się unikać określenia kropelka. Szczególnie, że w następnym zdaniu 

jest „stężenie kropel”. 

Str. 44. Dlaczego określenie monodyspersyjna jest w cudzysłowie? 

Str. 45. Dlaczego stosuje Pan normę Brytyjską? 

Str. 46. Co to są właściwości sensoryczne emulsji?  

Str. 46 „Grubość i właściwości reologiczne obszaru międzyfazowego wpływają na stabilność 

emulsji w separacji grawitacyjnej, koalescencji i flokulacji oraz określają szybkość, z jaką 

cząsteczki opuszczają lub wnikają w kropelki” 

Powinno raczej być: „Grubość i właściwości reologiczne obszaru międzyfazowego wpływają 

na stabilność emulsji podczas procesu separacji grawitacyjnej, koalescencji i flokulacji oraz 

określają szybkość procesu transportu masy do i z powierzchni kropli”. 

Str. 46 „Kropelkom w wielu emulsjach zapobiega się agregacji dzięki zastosowaniu emulgatorów 

jonowych, (…)” 

Powinno raczej być: „W wielu emulsjach zapobiega się agregacji dzięki zastosowaniu 

emulgatorów jonowych (…)” 

Str. 48 „Ta strukturalna reorganizacja systemu zależy od procesów dyfuzji i konwekcji, które 

określają szybkość poruszania się elementów.” 

Powinno raczej być: „Ta strukturalna reorganizacja systemu zależy od procesów dyfuzji i 

konwekcji, które określają szybkość procesu transportu masy.” 
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Str. 48 „Wysokość bariery energetycznej determinowana jest głównie zjawiskami 

fizykochemicznymi, które zapobiegają zbliżaniu się kropel do bliskiej odległości (…)” 

Należałoby usunąć niefortunne określenie „do bliskiej odległości”. 

Str. 48 „Pojawienie się dyspersji koloidalnej ma tendencję do stawania się półprzezroczystym lub 

przezroczystym (…)” 

To układ ma tendencję do stawania się półprzezroczystym a nie pojawienie się dyspersji. 

Powinno być:  

„Pojawienie się dyspersji koloidalnej powoduje, że układ ma tendencję do stawania się 

półprzezroczystym lub przezroczystym (…)” 

Str. 49. Określenie „maleńkie kropelki” nie powinno pojawiać się w rozprawie doktorskiej.  

Str. 51 „Mieszadła te charakteryzują się tworzeniem wysokiej burzliwości i cyrkulacji w 

mieszalniku o charakterze promieniowym.” 

Czy chodziło Panu o tworzenie wysokiej burzliwości i cyrkulacji o charakterze promieniowym 

w mieszalniku? Jeżeli nie to co to jest mieszalnik o charakterze promieniowym?  

Str. 100 „Przeprowadzono optymalizację testowanych układów mieszających z uwzględnieniem 

kryterium opisanym równ. (5.13)” 

Moim zadaniem rów. 5.13 samo z siebie nie stanowi kryterium optymalizacji. Osiągniecie 

ekstremum na tej zależności może stanowić kryterium optymalizacji.  

Str. 131 Co oznaczają kolorowe linie na wykresach 6.36 a) i 6.36 b)?  

4. Wniosek końcowy 

Stwierdzam, że opiniowana rozprawa doktorska Pana mgr inż. Daniela Musika stanowi 

oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz potwierdza umiejętność prowadzenia przez 

doktoranta badań naukowych i wdrożeniowych w dyscyplinie inżynieria chemiczna. Przeprowadzone 

badania wykazały, że doktorant potrafi operować nowoczesnymi przyrządami pomiarowymi oraz 

potrafi stosować nowoczesne metody obliczeniowe do rozwiązywania zagadnień inżynierskich. 

Doktorant w sposób poprawny wywiązał się z postawionego celu rozprawy, przeprowadzając analizę 

doświadczalną oraz modelową procesu mieszania emulsji w mieszalniku mechanicznym. W wyniku 

prac mgr. inż. Daniela Musika powstało wdrożenie urządzenia, które poprawia jakość produktów do 

uzdatniania wody oferowanych przez firmę ESC Global sp. z o.o.  Przedstawione w recenzji uwagi, 

mogą stanowić płaszczyznę do merytorycznej dyskusji podczas publicznej obrony.  
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Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzam, że przedstawiona mi do oceny praca spełnia wszelkie 

wymagania stawiane rozprawom doktorskim i stawiam wniosek o jej przyjęcie przez Radę 

Wydziału oraz dopuszczenie mgr inż. Daniela Musika do publicznej obrony pracy. 

A. Moskal 


