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2.

Ocena zakresu tematycznego.

Praca zawiera eIementy, które charakteryzujq opracowania, monografie

o

wysokim,

wszechstronnym poziomie naukowym. Mam tutaj na myś|i:
'/ jasno zarysowany obszar badawczy,
./ wnik|iwe rozpoznanie przedmiotu badań na podstawie przeg|qdu Iiteraturowego'

wykorzystanie nowoczesnych technik i metod stosowanych w zakresie
wszechstronnego badania rozpatrywanego układu (termograwimetria,
rentgenowska analiza fazowa, analiza chemiczna). Zgromadzony w monografii
materiał może być wykorzystany nie ty|ko do rozwoju techno|ogii w obszarze
studentów i
1n7.7nierii materiałowej ale również do kształcenia w tym obszarze
kadry inżynieryjno - technicznej'

Praca posiada jasno sformutowanq tezę (str' 47):,,W pracy poStanowiono
wykazać, że pierwotnym produktem redukcji siarczanu jest siarczek, a obecność
innvch składników zaIeży w głównej mierze od przebiegu reakcji między
siarczkiem i siarczanem oraz mozIiwości redukcji powstajqcego tIenku,,.
Udowodnienie postawionej tezy było przedmiotem ob|iczeń termodynamicznych
różnej a pa ratu ry.
o ra z eksperyme ntów prowadzonych przy ZaStosowa niu
Zawartośćmonografii jest spójna z za,lożonym celem.
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3.

Ocena kompozycji pracy.

Kompozycja pracy jest właściwa.Strumień informacji przekazywanych przez autora w teście
monografii nie zaburza toku myś|eniazainteresowanego czyteInika w trakcie jej studiowania i anaIizy.
Praca sktada się z ki|ku części:

W I częścipracy autor wprowadza w istotę prob|ematyki stanowiqcej przedmiot pracy, podajqc
podstawowe właściwościsiarczanów, mineraty w postaci których zazwyczaj występujq itp. Podaje
równiez znaczenie siarczanów w niektórych procesach metaIurgicznych wskazujqc słusznie na
procesy otrzymywania otowiu z surowców wtórnych i proces spiekania koncentratów cynku iołowiu
na maszynie spiekalniczej Dwight Loyda, jak równiez w przypadku siarczanu wapnia (||) w procesie
konwersji So2 do siarki e|ementarnej. W przypadku siarczanu baru autor wskazuje na perspektywę
jego zastosowania jako substancji stosowanej aktywnie w techno|ogii oczyszczania ścieków.

częśćpracy stanowi obszerny prz.eg|qd |iteraturowy dotyczqcy procesów redukcji siarczanów
Mg, Ca, Sr i Ba przy zastosowaniu H2(g) |ub Co(e) w różnych konfiguracjach z innymi gazami takimi
jak Ar (g), CO2(g), N2(S).W konkluzji tych informacji autor stwierdza ze'. ,, w przypadku redukcji
niektórych siarczanów moz|iwym jest więc otrzymywanie meta|i. Za|ezy to od temperatury procesu
||

oraz składu fazy gazowej.,'i da|ej:,,Dokonany przeg|qd |iteraturowy nie stawia żadnych re|acji między

termodynamikq procesu a wynikami eksperymenta|nymi. W żqdnej z prac nie próbowano porównać
uzyskanych wyników, np. z diagramamifazowymi Kellogga [103, 104] (str.44).',

W

ko|ejnej ||| częścipracy autor dokonał ana|izy termodynamicznej układów złożonych z
siarczanów Mg, Ca, Sr iPb. W wyniku tej ana|izy zamieściłwykresy przedstawiajqce za|eżność
standardowej enta|pii swobodnejAGo1ana|izowanych reakcjiod temperatury' W szczegó|ności autor
ocenił przy pomocy narzędzi termodynamicznych układy złożonez siarczanu metaIu, siarczku meta!u,

tlenku metalu idwutlenku siarki - lub alternatywnie - siarczanu metalu, siarczku metalu, wodoru lub
siarczanu meta|u wodoru it|enku meta|u, pary wodnej i So2' Wyniki ob|iczeń zostaĘ przedstawione
na licznych wykresach przedstawiajqcych zmiany standardowej entaIpii swobodnej badanych reakcji
od temperatury. W gruncie rzeczy na tych, na innych wykresach oraz W tekścieautor niesłusznie
stosuie poiecie entalpii swobodnei oznaczanei zwvcząiowo iako AG w mieisce standardowei

entolpii swobodnei oznaczanei w literaturze światoweiiako AGo'. Kierujqc się informacjami
podanymi W pracy przez autora z punktu widzenia termodynamicznego, a ściś|ejreguły faz Gibbsa na

rysunkach przedstawione sq wyniki badań uktadów nierównoważnych termodynamicznie,

a

mianowicie pamiętajqc o tym, ze |iczba faz Gibbsa wynosiS=n.f+2-r, gdzie S-|iczba swobody układu, n

_

|iczba składników, f _ |iczba faz obecnych w układzie, r _ |iczba więzów to wówczas d|a
poszczegó|nych reakcji stanowiqcych przedmiot anaIizy otrzymuje się następujqcq |iczbę stopni
swobody 9d la przyktad u):
Rys.4.1..10
reakcja 1: S=1, reakcja 2'. S=2, reakcja 3: S=3
D|a przykładu w przypadku reakcji 3 d|a oceny zachowania się układu uzyskany wynik wskazuje na to,
ze o ile w przypadku reakcji 1usta|enie ciśnienia a|bo temperatury aIbo składu poczqtkowego uktadu
jednoznacznie okreś|a stan równowagi uk,ladu, to w przypadku reakcji 3 aby ustaIić skład
równowagowy uktadu naIeży podać trzy parametry stanu np. ciśnienie, temperaturę isktad
wyjściowy układu. W tym świet|enie jest jasne w jaki sposób autor ob|iczyt wartości temperatur ,od
których moż|iwe jest powstawanie tIenku przedstawione w Tab|.4.1
W da|szej częściana|izy termodynamicznej autor posługuje się diagramami Ke|logga sporzqdzonymi
przy pomocy programU HSC do przedstawienia równowag fazowych w uktadach Pb-S-o {rys,4.tt, 12.
i 13) Czyni to równiez w końcowej częścipracy - w podsumowaniu - w stosunku do układu Sr-S-o

{rys.8.1), Ca-S.o (rys.8.2)

iMg-S-o (rysS.3). nie podajqc jednak wersji stosowanego od dziesiqtek lat

proSramu.

W stosunku do tych wykresów mozna mieśćszereg wqtpIiwości i zastrzeżeń:
przystosowania do ana|izy naukowej, a przede wszystkim pub|icystycznej' W domyś|e, oraz
zgodnie o opisem programu HSC czqstkowe ciśnieniasktadników fazy gazowej wyrazane sq w
atmosferach' Na wykresach powinien to być oczywiście |og(p/atm).

poczqtek osi odciętych, czyIi Iogarytmu dziesiętnego prężnościtIenu W układzie to
odpowiednio 10'25 atm i 10-50 atm. Zakładajqc, ze ciqg|e mamy do czynienia z gazami
doskonałymi, to wówczas w świet|erównania stanu gazu doskonałego |iczba czqstek w
przestrzeni reakcji (w uktadzie wynosiłaby odpowiednio: d|a uktadu termodynamicznego
przedstawionego na rys.4.t2 _ 7.54*10 1 czqsteczki t|enu/m3, natomiast d|a uktadu
reprezentowanego na rys 8.]. - 6.38*10-36 czqsteczkit|enu/m3' W kontekścietych rezu|tatów

rodzi się pytanie: czy dIa roZpatrywanych uktadów jest sensowne stosowanie narzędzi
termodynamicznych typu diagramy Ke||ogga do anaIizy równowag fazowych?.
W ko|ejnej |V częścipracy przedstawiono wyniki badań eksperymenta|nych redukcji wybranych

siarczanów metaIi. Badania przeprowadzono metodq termograwimetrycznq
temperaturach

W

różnych

i przy róznym składzie fazy gazowej.

Badania redukcji siarczanów w atmosferze Co(g) prowadzono na preparatach proszkowych o
jednakowej w przyblizeniu masie w specjalnie do tego celu zaprojektowanej iwykonanej aparaturze
przedstawionej na rys. 5.1-. Autor był jednym z wykonawców projektu tej aparatury. Każdy pomiar
wykonywano trzykrotnie a prezentowane W pracy wyniki przedstawiajq wartośćśredniq.Próbkę
wprowadzano do nagrzanego wcześniej pieca do temperatury procesu. Proces redukcji prowadzony
był w warunkach izotermicznych. Temperaturę w przestrzeni reakcji utrzymywano z dokładnościqz
dokładnościq+/-2deg.
Badania redukcji siarczanów Za pomocq H2(g) prowadzono metodą termograwimetrycznq przy
wykorzystaniu termoana|izatora TA_1 firmy Mett|er. Próbkę ogrzewano z prędkościq 25K/min do
warunków izotermicznych w strumieniu wodoru o natęzeniu przepływu Wynoszqcym 15 dm3/h.
Wyniki prac eksperymentaInych przedstawiono w postaci Iicznych wykresów stanowiących
podstawę do ich ana|izy i interpretacji. Aby tego dokonać warto zwrócić uwagę na następujqce fakty,
które mogq mieć wpływ na jakośćuzyskanych wyników i ich interpretację, a mianowicie:
komentuje wpływu tej cechy na warunki redukcji mimo, że w tab|icach Tab. 6'5 i Tab. 6.7
przytacza ,,obIiczone wartości prężnościt|enu przy różnej zawartości. Co(g) w fazie gazowej.''
rzędu 1.0.17.10.22 atm. i w tab.6'7 ]-0-1i _ 10-20 atm.,
redukcji próbki przy pomocy Co(g) fakt ten jest zupełnie nie do oceny. W przypadku redukcji
próbki wodorem W termowadze Mett|er, biorqc po uwagę podanq przez autora szybkość

nagrzewania próbki (25 deg/min) iprzyjmujqc, ze czas procesu Iiczono od rozpoczęcia
procesu ogrzewana to osiqgnięcie temperatury ,,temperatury izotermicznej,, procesu na
poziomie 900 - 1000K wymagatoby ok. 20 - 30 min. Tymczasem jak to jest widoczne na
rys.7 ,1.' rys. 7.2, rys. 7.5rys. 7.6 znaczna, a naWet przeważająca chemiczna przemiana próbki
już nastqpiła,

zaIeżność(6.1), wybranq,,spośród wieIu znanych za|ezności tak' aby naj|epiej opisywała

punkty pomiarowe. Zakłada ona Iimitowanie szybkości procesu wskutek transportu
reagentów poprzez Warstwę produktów procesu reakcji.,, Krzywe widoczne na rys.6.1-6.11
wykazujq wyraŹnie punkt przegięcia, których nie wykazuje funkcja zdefiniowana przez
równanie (6.1) przy statych parametrach

Zastosowane równanie kinetyczne (6.1 ida|sze
tego typu) nie zostało usta|one na podstawie jakiegoś konkretnego mode|u teoretycznego,
k, A..

który wyjaśniałbymechanizm dyfuzji nawet

w

aspektach jakościowych a więc, czY

postuIowany W pracy rodzaj dyfuzji ma charakter ekwimo|arny czy też nieekwimo|arny.

procesu dyfuzji przez Warstwę produktów procesu jest niespójne a nawet sprzeczne z
wnioskiem formułowanym na podstawie Wyznaczonej energii aktywacji tj. z tezq, ze o
szybkościprocesu decyduje szybkośćreakcji chemicznej na powierzchni ziarna. Pewnym
niedostatkiem jest Io,, ze autor opierajqc się na tym mode|u dyfuzyjnym, w gruncie rzeczy nie
przedstawia jego istoty.

4,

ocena sposobu wyłożeniamateriału i iego uięcie.

Materiał zawarty W pracy został wyłozony i ujęty w sposób nie budzqcy zastrzeżeń. Praca obfituje
w Iiczne rysunki, fotografie i tabIice objaśniajqce istotę poruszanych probIemów i umoż|iwiajqcych ich
wtaściweprzemyś|enie i zrozumienie.
oznaczenia, symbo|e itp.używane W pracy (poza wspomnianymi wyżej) sq zgodne ze
stosowanymi w tej dziedzinie oraz z układem Jednostek S|.
Praca |iczy ogótem 139 stron. Widoczna jest dbatośćautora o przekazanie komp|etnej informacji
dotyczqcej poruszanej prob|ematyki. Zawiera 1'07 pozycji |iteraturowych. Autor wie|okrotnie cytuje
Iiteraturę nie tyIko współczesnq aIe również sprzed 30-tu i więcej |at. Z jednej strony wzbogaca to
pracę ponieważ daje przeg|qd wysiłków badawczych w tym zakresie na przestrzeni dziesięcio|eci a|e z
d

rugiej strony moze przytłaczać zainte resowa nego czyte

ln

ika nad

m

iarem informacji.

Dobór tytułu i podtytułów pracy nie budzi zastrzeżeń.
||ustracje itabe|e W pracy majq ścisłyzwiqzek z jej przedmiotem
oceniam jako właściwy.

5.

iw

zwiqzku z tym ich dobór

Podsumowanie

Majqc na uwadze całoksztatt pracy,. mimo przedstawionych wyżej uwag krytycznych -, jej wa|ory
naukowe, przydatność do ce|ów dydaktycznych oraz perspektywę rozwoju w sferze zastosowań
utylitarnych' pracę habi|itacyjnq oceniam pozytywnie i uważam, biorqc dodatkowo pod uwagę

dorobek naukowy habilitanta, ze spetnia on wymagania stawiane przez art.13 Ustawy z dnia 14
marca 2003 r o stopniach naukowych itytule naukowym iwnoszę o przyznanie dr inż. Stanisławowi
Małeckiemu stopnia Doktora Habi|itowanego.
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OCENA
dorobku naukowego dr inż. Stanisława Małeckiego
Dr inz. Stanisław Małecki urodził się29 października 1958r.

Studia Wyzsze ukończyt na Akademii Górniczo Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie na WydziaIe
MetaIi Nieże|aznych uzyskujqc dnia19.03.1982 r tytuł magistra inzyniera.
Stopień doktora nauk technicznych na kierunku MetaIurgia uzyskał 24'09.1990r po obronie pracy
doktorskiej pt.,' Termodynamiczne wtaściwościciekłych roztworów gal * rtęć,, na Akademii Górniczo

Hutniczejw Krakowie na Wydzia|e Meta|i Nieże|aznych. Promotorem Habi|itanta byt prof. dr hab. inż.
Maksymilian Sukiennik.
Bezpośrednio po zakończeniu studiów tj' od 1982 do dnia dzisiejszego, dr inz. Stanistaw Małecki
zatrudniony był na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie w Zakładzie MetaIurgii MetaIi
Nieżelaznych rozpoczynajqc pracę od stanowiska asystenta stażysty a następnie awansujqc ko|ejno
na stanowisko asystenta, starszego asystenta i adiunkta.
W okresie 1.10.1990 - I5.of.2!33 zatrudniony był dodatkowo jako starszy wykładowca w
Instytucie PoIitechnicznym, PaństwowejWyższej Szkoty zawodowejw Głogowie'
Dr inz' Stanisław Małecki przedstawił swój dorobek naukowy w sposób syntetyczny w postaci
tab|icy (zamieszczonej na końcu opracowania, skopiowanej z dokumentu ,,Wniosek z dnia 10.07.2017
o przeprowadzenie postępowania habi|itacyjnego W dziedzinie nauk technicznych w dyscyp|inie

MetaIurgia, str.40), zatytułowanej ,,SUMARYCZNE ZESTAWIENIE KRYTERloW oS|ĄGNlĘC
WN|oSKoDAWcY Wg Rozporzqdzenia Ministra Nauki i Szko|nictwa Wyższego z dnia 01.09.2011 r w
sprawie kryteriów oceny osiqgnięć osoby ubiegajqcej się o nadanie stopnia doktora habiIitowanego,,.
Z danych zawartych w tej tab|icy oraz przytoczonych wcześniejdanych źródłowych wynika, ze
działalnośćnaukowa dr inz. Stanistawa Mateckiego skoncentrowana była na prob|emach zwiqzanych
z technikq itechno|ogiq otrzymywania metaIi nieże|aznych, a zwłaszcza miedzi, cynku iołowiu"
Niektóre prace badawcze dotyczyty szeroko rozumianej prob|ematyki recyk|ingu z uwzg|ędnieniem
aspektów ekoIogicznych. Wyniki badań naukowych HabiIitant upowszechniał poprzez:
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Inne.

Przedstawiony do oceny dorobek naukowy dr inż. Stanisława Małeckiego wskazuje, że jest on
Wazny ponieważ dotyczy zagadnień istotnych d|a przemysłu meta|i nieże|aznych. Przedłożonedo
oceny pub|ikacje wskazujq, że podejmowane prob|emy badawcze rozwiqzywane najczęściej przez

zespół

w którym

(przynajmniej jeś|ichodzi

o

Iistę autoróW) nie był on osobq wiodqcq

a|e

konsekwentnie obecnq, Wnoszqcq wktad do rozwiqzywanych probIemów,
Majqc na uwadze całokształtprzedstawionego przez Habi|itanta dorobku naukowego jego wa|ory
naukowe, przydatność do ce|ów dydaktycznych oraz perspektywę rozwoju w sferze zastosowań
uty|itarnych, oceniam pozytywnie i uważam, że spełnia on Wymagania stawiane przez art.13 Ustawy z

dnia 14 marca 2oo3 r o stopniach naukowych i tytu|e naukowym i wnoszę o przyznanie dr inż.
Stanisławowi Małeckiemu stopnia Doktora Habi itowa nego.
I
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