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RECENZJA 

rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Wójcika 

pt. „Optymalizacja procesu produkcji preparatów do kondycjonowania wody przemysłowej z 

tendencją do pienienia się” 

 

1. Podstawa oceny 

 Podstawę formalną sporządzenia recenzji stanowi pismo Pani dr hab. inż. Beaty Zielińskiej, prof. ZUT, 

Prodziekan ds. organizacji i rozwoju, z dnia 8 lipca 2022 r. (WTiICh/A/106/2022) oraz uchwała Komisji 

Doktorskiej, wyznaczonej przez Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie 

podjęta w dniu 5 lipca 2022 r.   

 Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska została wykonana w ramach programu „Doktorat 

wdrożeniowy” (edycja I) finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, na Wydziale Technologii i 

Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, pod 

kierunkiem Pana prof. dr hab. inż. Rafała Rakoczego (promotor) oraz opieką pomocniczą Pani mgr inż. 

Małgorzaty Sekuły-Wybańskiej (opieka ze strony ESC Global sp. z o.o.).  

2. Ocena formalna i merytoryczna rozprawy doktorskiej  

Problem tworzenia piany na skutek intensywnego mieszania pojawia się często w układach gaz-

ciecz gdy fazę dyspergowaną stanowi gaz. Typowym przykładem są reaktory i bioreaktory dwufazowe w 

których powietrze jest zasysane do wnętrza cieczy przez mieszadło wykonujące ruch obrotowy. W układach 

biologicznych, gdzie napowietrzanie odgrywa nierzadko dużą rolę, wspomniany problem występuje często. 

Gaz może być w takim przypadku wprowadzany celowo (np. przez bełkotkę), co ma miejsce zarówno w 

przypadku reaktora jak i kolumny barbotażowej. W takich układach gaz może być też produktem 

bezpośredniej przemiany. W konsekwencji na powierzchni cieczy może tworzyć się piana, a jej obecność 

niekorzystnie wpływa na przebieg i wydajność zachodzących procesów. W takim przypadku umiejętność 

usuwania piany staje się dość istotna. Obecna praca dotyczy zaproponowania metody mechanicznej 

usuwania piany lub zapobiegania jej tworzeniu. Jednym z rozwiązań, będących tematem recenzowanego 

doktoratu, jest konstrukcja mieszadła pracującego w trybie ruchu posuwisto-zwrotnego. Praca koncentruje 

się na zastosowaniu wspominanych mieszadeł, co w rezultacie pozwala na wyeliminowanie obwodowej 

cyrkulacji oraz leja centralnego występującego w klasycznych zbiornikach zaopatrzonych w mieszadła 

obrotowe oraz unikniecie intensywnego napowietrzania i eliminację możliwości pienienia się mieszaniny. 

W obecnej pracy przedstawiono wyniki badań dla instalacji w skali laboratoryjnej i wielkolaboratoryjnej 

pracujących zarówno w reżimie okresowym jak i dostosowanych do reżimu pracy ciągłej. Oceniając podjętą 

przez Doktoranta tematykę badań uważam ją zatem za dość istotną w jej aspekcie poznawczym, a w 

rozważanym przypadku szczególnie ważną w aspekcie praktycznym koncentrującym się na konstrukcji, 

wykonaniu oraz badaniach hydrodynamiki nowego typu mieszadła wykorzystanego z powodzeniem w 

trakcie produkcji preparatów biobójczych z tendencją do pienienia się. Jak pokazano w niniejszej pracy w 

technice mieszania mechanicznego cieczy nadal pojawiają się obszary wymagające dalszych prac. Prace te 

koncentrują się na poszukiwaniu nowych, energooszczędnych rozwiązań konstrukcyjnych przy 

jednoczesnym zachowaniu jakości produktu. Takiego właśnie zadania podjął się w swoim doktoracie mgr 

inż. Krzysztof Wójcik. Należy podkreślić, że umiejętność realizacji produkcji bez zastosowania środków 

antypiennych, a jedynie z wykorzystaniem metod mechanicznych, zasługuje na pełne poparcie. W obecnej 



2 
 

pracy było to w szczególności spowodowane wymogami ze strony firmy, jednak takie podejście może być 

również argumentowane znaczną redukcją kosztów oraz względami ekologicznymi.  

  Przedstawiona do oceny rozprawa jest napisana w języku polskim i liczy łącznie 102 strony w formacie 

A4. Praca zawiera 8 rozdziałów, na które składają się: „Wstęp”, „Studia literaturowe”, „Charakterystyka 

problemu wdrożeniowego”, „Cel i zakres pracy”, „Materiały i metody”, „Wyniki i dyskusja” oraz 

„Podsumowanie i wnioski”. Zaproponowana struktura pracy jest typowa dla prac doktorskich, zachowane 

zostały prawidłowe proporcje jeśli chodzi o zawartość poszczególnych rozdziałów, gdzie część własna 

pracy stanowi około 67% całej treści, podczas gdy przegląd literatury to 23% pracy. Dysertację uzupełniają 

streszczenia w j. polskim i j. angielskim, spis treści, wykaz ważniejszych oznaczeń i symboli wraz z 

jednostkami, a także stosowane skróty i skrótowce. Ostatni rozdział to spis cytowanej literatury, który liczy 

ogółem 113 pozycji, przy czym ponad 40% prac wymienionych w spisie literatury zostało opublikowanych 

w okresie ostatnich 12 lat (2010-2022), a prawie 20% w okresie ostatnich 5 lat (2018-2022). Można zatem 

stwierdzić, że tematyka której podjął się doktorant, jest jak najbardziej aktualna. Należy również 

wspomnieć, że przedstawiona do recenzji rozprawa zawiera ogółem 44 rysunki (numerowane) oraz 20 tabel, 

przy czym część rysunków (ponad wspomnianą liczbę) została osadzona w tabelach.  

 Pierwszy rozdział rozprawy doktorskiej stanowi wprowadzenie w tematykę badań koncentrującą się 

głównie na problemach spotykanych podczas produkcji preparatów biobójczych. Podstawowym zadaniem 

takich preparatów jest eliminacja zagrożeń biologicznych, usuwanie biofilmu lub innych osadów 

biologicznych, a także zapobieganie ich tworzeniu się na ściankach mieszalników lub instalacji 

przemysłowych, co może w konsekwencji prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń instalacji. W kolejnym 

rozdziale (Rozdział 2) Doktorant dokonał krótkiego, acz syntetycznego i wyczerpującego omawiany temat, 

przeglądu literatury związanego bezpośrednio z tematyką prowadzonych badań. Zamieszczone w rozprawie 

studia literaturowe wyróżnia wysoki poziom opracowania i klarowność prezentacji omawianych zagadnień. 

Na podstawie zgromadzonej, aktualnej literatury przedmiotu, Doktorant przedstawił wielorakie aspekty 

procesu, w tym podstawy teoretyczne i problemy związane z jego realizacją. W ramach tej części Doktorant 

krótko scharakteryzował podstawowe metody mechanicznego usuwania lub ograniczenia powstawania 

piany. Metody chemiczne nie były brane pod uwagę ze względu na specyfikę i wymagania procesu 

produkcyjnego. Doktorant, w sposób wyczerpujący i klarowny przedstawił również informacje odnośnie 

patentów dla rozwiązań konstrukcyjnych mieszadeł pracujących w trybie posuwisto-zwrotnym. 

Konstrukcja i budowa takiego mieszadła była tematem niniejszej rozprawy dlatego przedstawienie 

przeglądu najważniejszych patentów z tym związanych uważam za jak najbardziej zasadne. Prócz tego w 

tej części dysertacji omówiono równie szczegółowo prace naukowe koncentrujące się na badaniach 

działania (głównie hydrodynamiki) mieszadeł posuwisto-zwrotnych. Ze względu na fakt, że jak do tej pory 

tego typu mieszadła nie znalazły szerokiego zastosowania, przegląd prac naukowych już opublikowanych, 

nie jest bardzo obszerny, ale w rozprawie wykonany został rzetelnie.   

 Na podstawie zgromadzonej i aktualnej literatury przedmiotu Doktorant przedstawił wielorakie 

aspekty badanego procesu, w tym podstawy teoretyczne i problemy związane z jego realizacją. Specyfika 

realizowanego doktoratu (doktorat wdrożeniowy) wymagała również nakreślenia i przedstawienia 

charakterystyki rozwiązywanego w ramach doktoratu problemu wdrożeniowego. Tego typu charakterystykę 

Doktorant przedstawił w rozdziale 3 pracy. Celem firmy, na zlecenie której podjęto się usprawnienia 

procesu produkcyjnego, jest między innymi opracowywanie i testowanie nowego typu środków do 

kondycjonowania wody. Obecnie, na skalę przemysłową jest on realizowany z zastosowaniem mieszalnika 

zaopatrzonego w 3 mieszadła łapowe, osadzone na wspólnym wale. Proces produkcji wieloskładnikowych 

biodyspersantów realizowany jest w kilku etapach. W rozdziale tym Doktorant pokrótce nakreślił te etapy 

oraz omówił problemy, które są z poszczególnymi etapami bezpośrednio związane. Zidentyfikował etap 

rozcieńczania jako jeden z najbardziej problematycznych, jednocześnie zaznaczając, że stosowanie 
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substancji zapobiegających pienieniu się, nie jest możliwe. W rozdziale tym nakreślił również podstawowe 

problemy badawcze (ściśle związane z problemami pojawiającymi się podczas produkcji), a więc 

wspomniane już wcześniej nadmierne pienienie się, co powoduje problemy z utrzymaniem jednorodności 

produktu oraz w konsekwencji obniżenie wydajności procesu produkcyjnego. Podstawowym problemem 

jest też brak możliwości zastosowania komercyjnych preparatów antypieniących, zatem jednym z zadań 

których Doktorant podjął się do realizacji było opracowanie prototypowej konstrukcji układu mieszającego, 

tak aby pozbyć się problemu powstawiania piany w sposób mechaniczny, a następnie wykonanie instalacji 

w skali laboratoryjnej oraz wdrożenie instalacji w skali wielkolaboratoryjnej. W świetle przedstawionych 

w rozdziale argumentów, zadania których realizacji podjął się Doktorant uważam za w pełni uzasadnione.  

 W rozdziale czwartym Doktorant sformułował tezy, cele i zakres badań podkreślając, że analizowana 

tematyka związana jest z prowadzeniem istotnego, z ekonomicznego punktu widzenia, procesu. Główny cel 

badań Doktoranta stanowiła weryfikacja tezy o możliwości ograniczenia lub całkowitego zlikwidowania 

pienienia się mieszanin preparatów biobójczych przez opracowanie nowego typu mieszadła wykonującego 

ruchy posuwisto-zwrotne, a także w kolejnym kroku optymalizacja pracy mieszalnika stosowanego przy 

produkcji preparatów do kondycjonowania wody. W związku z tak postawioną główną tezą pracy, 

Doktorant szczegółowo zdefiniował również zakres pracy obejmujący: 1) ocenę zdolności pianotwórczej i 

trwałości piany gotowego preparatu i wybranych komponentów; 2) wykonanie symulacji CFD dla 

istniejącego mieszalnika 3) zaprojektowanie mieszalnika w skali laboratoryjnej 4) opracowanie  nowego 

typu mieszadła wykonującego ruchy posuwisto-zwrotne; 5) wykonanie prototypowego mieszadła w skali 

laboratoryjnej i wielkolaboratoryjnej; 6) przeprowadzenie badań w celu określenia zapotrzebowania na moc 

mieszania i czasu mieszania; 7) dostosowanie mieszalnika do pracy ciągłej oraz badania mieszania z 

wykorzystaniem funkcji rozkładu czasu przebywania, RTD oraz informacyjnego stopnia zmieszania, M i w 

końcu 8) optymalizacja procesu czyli wybór systemu mieszającego, w którym można osiągnąć warunki 

zbliżone do mieszania idealnego.  

 Aby zrealizować te cele Doktorant zaplanował dość obszerne i kilkuetapowe oraz wymagające 

specyficznych umiejętności badania, które obejmowały: symulacje hydrodynamiki w mieszalnikach, 

projekt i wykonanie mieszadła posuwisto-zwrotnego, badania dynamiki pracy mieszalnika w trybie ciągłym 

oraz optymalizację konstrukcji nowego mieszadła. Oceniając ten fragment rozprawy uważam, że nakreślone 

cele są ambitne, a zakres badań podjętych przez Doktoranta jest obszerny, ukierunkowany na uzyskanie 

wyników opisujących proces zarówno w aspekcie poznawczym jak i aplikacyjnym.  

 Wyniki własne badań analizowanego procesu Doktorant przedstawił w liczących 55 stron (35-90) 

rozdziałach 5 (Materiały i metody) oraz 6 (Wyniki i dyskusja), gdzie przybliżył rodzaje materiałów 

stosowanych w badaniach, do których należał gotowy preparat oraz jego koncentrat, a także roztwory 

wybranych komponentów preparatu. Szczegółowo przedstawił i opisał metody stosowane do oceny 

utworzonej w procesie piany, wraz z wyjaśnieniem dokonanej modyfikacji metody i uzasadnieniem tej 

modyfikacji. Przedstawił również szczegóły analizy numerycznej procesu mieszania. Do tej części pracy 

mam drobne uwagi. Przede wszystkim uważam, że należało podać takie informacje jak stosowane warunki 

brzegowe (w tym warunki na ściankach mieszalnika i mieszadła oraz powierzchni swobodnej lustra cieczy), 

kierunek obrotu mieszadła, oraz sposób symulacji obrotu mieszadła wraz z określeniem czy były to 

obliczenia ustalone czy nieustalone. Należało również wyraźnie określić czy symulowano układ 2-fazowy 

tzn. z uwzględnieniem tworzenia się leja (w pracy na stronie 51, oraz na rys. 6.2 napisano, że można 

zauważyć obecność leja centralnego). 

 Uzasadnienie dla symulacji hydrodynamiki związane było ze zmianą skali układu i projektowaniem 

aparatu w mniejszej skali. Zgadzam się, że tego typu narzędzie jest bardzo pomocne w zagadnieniach 

związanych z optymalizacją lub testowaniem nowych rozwiązań konstrukcyjnych i popieram stosowanie 

takiego podejścia zarówno w badaniach jaki i w celu optymalizacji rzeczywistego procesu. Moja kolejna 
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uwaga dotyczy natomiast kilku kwestii związanych ze zmianą skali. Przy powiększaniu skali 

najważniejszym problemem jest zazwyczaj brak możliwości utrzymania kilku kryteriów podobieństwa 

dynamicznego na raz, a w związku z tym podstawowym problemem staje się dobór właściwego kryterium. 

Jakie kryteria podobieństwa dynamicznego można wyróżnić w rozważanym procesie i które z nich będą 

istotne? W pracy nie wspomniano jakim kryterium kierowano się przy doborze częstości obrotowej 

mieszadła w układach przeniesionych ze skali produkcyjnej. Przykładem jednego z parametrów 

określających trwałość (lub brak stabilności) układów dyspersyjnych jest liczba kapilarna. Czy określano 

jej wartość w poszczególnych mieszalnikach i na tej podstawie próbowano dobierać parametry procesowe? 

Uważam, że należało również wspomnieć o właściwościach fizykochemicznych płynu w obu skalach. 

Często zakłada się podobne właściwości, ale szczególnie w przypadku płynów nienewtonowskich zmiana 

własności może mieć duże znaczenie przy zmianie skali.  

 W rozdziale 5 przedstawiono również informacje dotyczące prowadzenia badań związanych z 

określaniem czasu mieszania (metodą znacznikową) oraz mocy mieszania. Bardzo ciekawą i jednocześnie 

istotną część pracy stanowiły pomiary dynamiczne mieszania, które opierały się głównie na pomiarach 

rozkładu czasu przebywania (krzywa RTD) w mieszalniku o działaniu ciągłym. Do tej części pracy mam 

również kilka uwag. Przede wszystkim w opisie badań dotyczących czasu mieszania wspomniano, że czas 

wprowadzenia impulsu był na tyle krótki, że można przyjąć założenie o idealnym wymuszeniu (-Diraca). 

W kolejnej części pracy odnoszącej się do badań RTD niestety brak takiej informacji. Czy uwzględniano 

zatem odstępstwa od idealnego impulsu na wlocie przy określaniu RTD? W tym przypadku podstawowym 

kryterium będzie czas wprowadzenia trasera w relacji do średniego czasu przebywania, ale informacji na 

ten temat niestety nie znalazłam w pracy. Proszę zatem o krótkie wyjaśnienie. W pracy nie znalazłam 

również informacji dotyczącej sposobu dokonywania weryfikacji poprawności badań RTD. Czy 

sprawdzano bilans masowy, a jeśli tak to w jaki sposób? Czy i w jaki sposób dokonywano eksperymentalnej 

weryfikacji obecności stref stagnacyjnych? Ponadto, w jakich odstępach czasowych pobierano próbki do 

analizy w celu określanie stężenia trasera? Jeśli chodzi o zależność 5.13/str.47 zaprezentowaną w postaci 

bezwymiarowej, to należy pamiętać, że również ∫ 𝐸(𝜏)𝑑𝜏
∞

0
 wynosi 1, jeśli funkcja E() jest prawidłowo 

znormalizowana i spełnia warunek funkcji gęstości prawdopodobieństwa.  

 Oprócz metody analizy przepływu i mieszania opartej na rozkładach RTD, w pracy zastosowano 

również metodę uproszczoną opartą o informacyjny stopień zmieszania, M. Takie podejście uważam za 

właściwe i pomocne, szczególnie na etapie optymalizacji. Jak pokazały wyniki zamieszczone w kolejnym 

rozdziale, optymalizacja procesu z wykorzystaniem pojedynczego parametru „M” staje się znacznie 

prostsza, o ile wogole możliwa, w porównaniu do przypadku gdy zachodzi konieczność analizy zmian 

pełnego rozkładu RTD. Uważam jednak, że w pracy brakowało nieco głębszej analizy przepływu i 

mieszania. Dla przykładu na str. 78 wspomniano, że w celu interpretacji wyników pomiarów, krzywą RTD 

można porównać z krzywymi dla mieszalnika z przepływem tłokowym i idealnym mieszaniem. Poszerzona 

analiza, która pozwala na identyfikację bocznikowania, strefy stagnacyjnej, kanałowania, recyrkulacji itp., 

wymaga stosowania nieco bardziej złożonego podejścia, które opiera się między innymi na 1) zastosowaniu 

modeli komórkowych, 2) wykorzystaniu funkcji intensywności określającej prawdopodobieństwo wyjścia 

trasera z układu lub 3) zastosowaniu metody trasera chemicznego (reagującego). Metoda oparta na funkcji 

intensywności umożliwia dla przykładu bardzo szybką i prostą identyfikację wspomnianych efektów, a co 

za tym idzie prawidłową interpretację działania rzeczywistego mieszalnika lub reaktora.  

 W najbardziej obszernym rozdziale 6, liczącym 40 stron (str. 50-90) zatytułowanym „Wyniki i 

dyskusja” Doktorant zamieścił wyniki badań własnych wraz z dyskusją i wnioskami dotyczącymi pracy. W 

rozdziale tym Doktorant przedstawił na początek wyniki badań numerycznych (CFD) dla mieszalnika w 

skali przemysłowej, które potwierdziły silną cyrkulację obwodową w układzie bez przegród, a także projekt 

i wykonanie nowego układu mieszającego w skali laboratoryjnej przeniesionej ze skali przemysłowej, wraz 
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z symulacjami pracy nowego mieszalnika dla obrotów mieszadła łapowego wynoszących 370 obr/min. W 

pracy wspomniano, że przy zmianie skali stosowano się do zasady podobieństwa geometrycznego, natomiast 

nie znalazłam informacji odnośnie kryteriów podobieństwa dynamicznego.  

 W kolejnej części omawianego rozdziału opracowano koncepcję i wykonano nowy typ mieszadła 

posuwisto-zwrotnego (wraz z napędem). Rozważano różne warianty rozwiązań konstrukcyjnych oraz 

dokonano stosownych pomiarów: wysokości słupa piany, zdolności pianotwórczej oraz trwałości piany. 

Wyniki badań (zamieszczone na stronach 61, 62, Tabele 6.1. i 6.2) pokazały między innymi, że największą 

zdolnością pianotwórczą charakteryzował się  preparat ESCIDE (o ponad 80% większą niż zdolność 

pianotwórczą koncentratu). W rozważanym przypadku zbyt intensywne mieszanie powoduje rozbicie 

pęcherzy gazowych, a przy obecności surfaktantu utworzenie stabilnej piany. W pracy zabrakło jednak 

nieco obszerniejszej interpretacji uzyskanych wyników. Czym tłumaczy się znacznie niższą zdolność 

pianotwórczą koncentratu?  Również na str. 64 brak interpretacji wyników czasu opadania piany. Czy 

można skorelować to przykładowo ze stopniem upakowania dla dyspersji cząstek gazu w cieczy? W 

rozdziale 2.3 wspomniano, że mamy tu do czynienia z ciasno upakowanymi pęcherzykami gazu. Uważam, 

że warto było podać informację dotyczącą stopnia upakowania pęcherzy w pianie (lub zakres wartości), a 

także w jakim stopniu sposób wytwarzania piany (użyte mieszadło, obroty lub częstość ruchów mieszadła) 

wpływa na stopień upakowania pęcherzy w pianie.  

 Do wykonanych w tej części pracy analiz zaliczono wspomniany już wcześniej czas mieszania, 

zapotrzebowanie na moc oraz analizę dynamiki, tzn. krzywą RTD i parametr M, co w konsekwencji 

pozwoliło na wybór optymalnego układu mieszającego. Badania dotyczyły mieszadła posuwisto-

zwrotnego, przy czym instalację wykonano zarówno w skali laboratoryjnej jak i wielkolaboratoryjnej w 

reżimie okresowym, a następnie dostosowano ją do pracy ciągłej. Dostosowanie do pracy ciągłej umożliwiło 

wykonanie badań znacznikowych analizy dynamicznej. I tak, na przedstawionych w pracy krzywych 𝐸(𝜏), 

zidentyfikowano charakterystyczne rozmycie piku, co zinterpretowano jako obecność strefy zastoju w 

mieszanym płynie. Jednocześnie pokazano, że wzrost liczby Rep (dla przepływu przez mieszalnik) 

powoduje zmniejszenie czasu trwania rozmycia piku oraz częściową eliminację tych stref. Przedstawiono 

również porównanie rozkładów 𝐸(𝜏) dla skali laboratoryjnej i wielkolaboratoryjnej z mieszadłem 

traktowanym jedynie jako przegroda oraz z mieszadłem pracjącym w trybie ruchu posuwisto-zwrotnego. W 

tym ostatnim przypadku zaobserwowano brak rozmycia piku i uzyskane krzywe porównano do rozkładów 

RTD dla idealnego mieszania, co jest wnioskiem pozytywnym i co jednoznacznie potwierdziło, że w takim 

układzie możliwe jest zachowanie warunków hydrodynamiczne zbliżonych do tych z idealnym mieszaniem. 

Jednocześnie w pracy potwierdzono, że dla najniższych częstotliwości wraz ze wzrostem Rep następuje 

zmniejszenie rozmycia piku, co oznacza eliminację obszarów z niewystarczająca cyrkulacją.  

  Do analizy ilościowej mieszania i przepływu zaproponowano zastosowanie pojedynczego parametru, 

informacyjnego stopnia mieszania, M. Na podstawie M przeanalizowano wpływ Rep-z i Rep (dla mieszadła 

i przepływu) oraz przedstawiono synergiczny efekt tych dwóch zmiennych niezależnych. Oceny dokonano 

z wykorzystaniem metody RMS, której celem było określenie interakcji pomiędzy zmiennymi niezależnymi 

oraz dobór jak najlepszych warunków prowadzenia badań, przy uwzględnieniu jak najmniejszej liczby 

eksperymentów. Tę część pracy uważam, za bardzo wartościową, a przedstawione wykresy 3D pokazujące 

wpływy liczby Re na parametr M oceniam wysoko – pozwalają na wstępne oszacowanie i dobór zmiennych 

tak, aby prowadzić proces w warunkach optymalnych, tzn. z odpowiednią intensywnością mieszania.  

Analiza wykresów zamieszczonych w Tabeli 6.12 na stronach 85-86 pokazała wyraźnie, że największe 

wartości parametru „M” uzyskuje się przez odpowiednią kombinację tych dwóch zmiennych niezależnych 

(Rep-z i Rep). Jednakże nasuwa się pytanie czy Rep-z i Rep jednoznacznie określają zużycie mocy? Uważam, 

że w tabeli warto byłoby podać, o ile to możliwe, również informację na temat mocy wraz z informacją 

dotyczącą zakresów Rep-z i Rep przy których mamy do czynienia z mieszaniem laminarnym i burzliwym.  



6 
 

Wprowadzając dodatkowe dane na temat mocy można było pokusić się o dobór takich warunków dla 

których jednocześnie efektywność mieszania jest najlepsza. Sugerowanie się jedynie wartościami liczby Re 

może być niewystarczające do takiej analizy, gdyż może pomijać efektywność energetyczną procesu. Z 

kolei oceniając wykres liczby mocy, Po, (Rys. 6.23/ str. 70) uważam, że należało określić jaki jest rozrzut 

mierzonych wartości Po wokół wartości średniej. Jak widać w tym przypadku, pomimo dość dużego 

rozrzutu danych, założono stałość liczby mocy w badanym zakresie Rep-z. Jednocześnie, choć w pracy 

wyniki pomiarów mocy przedstawiano jedynie dla wody kranowej, to warto byłoby także wspomnieć jak 

obecność piany będzie wpływała na moc mieszania.  

 Na zakończenie omawianego rozdziału zaprezentowano wykresy Pareto, które przedstawiają efekty 

oddziaływania czynników procesu (w tym przypadku Rep-z i Rep) na informacyjny stopień zmieszania. Taki 

sposób prezentacji wyników uważam za ciekawy i użyteczny w kontekście celów pracy, a także 

optymalizacji procesu. Jednocześnie na str. 84 wspomniano, że w celu oceny wpływu niezależnych 

parametrów (Rep-z i Rep) zastosowano program Statistica 13.3, przy czym wykonana analiza pozwoliła na 

przeprowadzenie optymalizacji. W pracy zabrakło jednak informacji dotyczących stosowanej procedury 

optymalizacyjnej oraz jej wydajności.  

 W ramach doktoratu wykonano również symulacje CFD dla nowego mieszalnika (z mieszadłem 

pracującym w trybie posuwisto-zwrotnym). Ze względu na trudności symulacji ruchu mieszadła obliczenia 

pola przepływu wykonano dla nieruchomego mieszadła, traktując go jako przegrodę. Wyniki potwierdziły 

uzyskanie w przewadze cyrkulacji promieniowo-osiowej. Zaobserwowano również wpływ perforacji 

mieszadła na cyrkulację oraz wyraźne zwiększanie intensyfikacji dla wzrastającego objętościowego 

natężenia przepływu. Jednocześnie zaobserwowano, że wir nad mieszadłem ma większą skalę niż ten pod 

mieszadłem (str. 75-77 oraz Tabele 6.8 i 6.9). Pojawia się jednak pytanie jaki wpływ na pole przepływu 

oraz parametr M ma położenie „mieszadła-przegrody”? Czy dla dowolnego położenia mieszadła 

(przegrody) względem dna i powierzchni lustra cieczy przedstawione wyżej stwierdzenie jest słuszne? 

Proszę o stosowne wyjaśnienia.  

 Na koniec pracy (Rozdział 6) przedstawiono wyniki badań dla mieszania produktu pieniącego w skali 

wielkolaboratoryjnej w układzie zaopatrzonym w mieszadło posuwisto-zwrotne. W badaniach pokazano, 

że tylko w trakcie dozowania mieszanina pieni się, ale w niewielkim stopniu. Mieszanie „nowym” 

mieszadłem eliminuje zatem problem pienienia. W związku z powyższym, tego typu rozwiązanie 

konstrukcyjne zgłoszono do opatentowania, co jest rezultatem wymiernym wykonanej pracy doktorskiej. 

Rozprawę kończy Rozdział 7 w którym Doktorant zawarł podsumowanie i wnioski. 

 Podsumowując recenzję, mogę stwierdzić iż oprócz wspomnianych przeze mnie wyżej uwag i 

nieścisłości wykonaną pracę doktorską oceniam pozytywnie. Doktorant nie ustrzegł się jednak kilku 

drobniejszych błędów, których listę zamieszam poniżej. 

1) W pracy przyjęto oznaczenie E() dla funkcji rozkładu czasu przebywania. Częściej stosuje się jednak 

E(t), a  to zazwyczaj średni czas przebywania. W związku z przyjętym w pracy oznaczeniem popełniono 

kilka błędów: w zal. 5.9/47 w mianowniku pod całką powinno być „c()d”; podobnie we wzorze 5.11/47 

zgodnie z konwencją powinno być RTD = 𝜏 �̅�⁄  natomiast we wzorze 5.12/47 E(RTD) = .E().  

2) Co Doktorant rozumie przez sformułowanie „Piany stanowią układy gazowo-ciekłe, które pod względem 

właściwości zbliżone są do emulsji. Układy tego typu tworzy się w wyniku mechanicznego rozproszenia 

cząsteczek w gazie”, przedstawione na str. 33? 

3) Zależność Po=f(Re) zaprezentowana na str. 41 to nie jest ścisły zapis; w ogólności liczba mocy może być 

funkcją dwóch zmiennych, tzn. Po = f(Re, Fr), szczególnie gdy brak przegród i tworzy się lej.  
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4) Jeśli chodzi o korelacje  = f(Re) w tabeli 6.6 na str. 73 to we wzorach powinno być Rep-z zamiast Re. 

Jednocześnie uważam, że tabelę 6.6 należałoby uzupełnić o informację na temat zakresu liczb Re (Rep-z), 

dla których można stosować przedstawione funkcje aproksymacyjne.   

5) Str. 79 i 80, rys 6.26 i 6.27 – jaka jest różnica między rysunkami, oraz czego dotyczą podpunkty a i b)? 

Pod wykresem 6.27 opis odnoszący się do tych rysunków jest nieco mylący; analizowane są rys 6.26a i 

6.27a gdzie wspomniano, że interpretacja dotyczy skali wielkolaboratoryjnej, podczas gdy na wykresach 

przypadek a) to skala laboratoryjna.  

 Przedstawione powyżej uchybienia mają charakter drobnych błędów i nie zmieniają mojej pozytywnej 

opinii o przedstawionej do recenzji rozprawy. Wyrażam zatem pełne przekonanie, że Doktorant z sukcesem 

zrealizował zaplanowany, dość ambitny cel badań. Wykazał się dobrą znajomością podstaw fizycznych 

badanego procesu, jak również wiedzą z zakresu symulacji CFD oraz badań mieszania z wykorzystaniem 

metody znacznikowej opartej na funkcji gęstości rozkładu czasu przebywania. Wykazał, że potrafi 

samodzielnie prowadzić badania naukowe, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności planowania i 

wykonywania eksperymentów, projektowania nowych konstrukcji mieszadeł, wykonywania dość 

złożonych symulacji, a także badań dynamiki mieszalników.  

4. Podsumowanie i wnioski końcowe 

 Podsumowując całość rozprawy doktorskiej wyrażam opinię, iż przedstawiona mi do recenzji praca 

mgr inż. Krzysztofa Wójcika pt. „Optymalizacja procesu produkcji preparatów do kondycjonowania wody 

przemysłowej z tendencją do pienienia się” stanowi oryginalne rozwiązanie istotnego problemu naukowego 

i potwierdza ogólną wiedzę teoretyczną Doktoranta w dyscyplinie Inżynieria Chemiczna, jak również 

umiejętności samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.  

 Jednocześnie stwierdzam, że rozprawa spełnia wymogi stawiane rozprawom doktorskim określone w 

art. 187 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z 

późn. zm.). Wnoszę zatem do Rady Naukowej Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie o jej przyjęcie i dopuszczenie Autora 

do dalszych etapów przewodu doktorskiego.  


