
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek              Wrocław, 9.03.2015 r. 
Katedra Termodynamiki, Teorii  
Maszyn i Urządzeń Cieplnych 
Wydział Mechaniczno-Energetyczny 
Politechnika Wrocławska 
 
 
 
 

R e c e n z j a 
 

w przewodzie habilitacyjnym dr inż. Tomasza Chmielniaka 
z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu 

 
 
 

1. Podstawa opracowania 
 

Podstawą opracowania recenzji jest zlecenie jej wykonania prof. Zbigniewowi 

Gnutkowi przez Dziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa 

Politechniki Warszawskiej Pana prof. Jerzego Banaszka (Dziekana Wydziału 

wskazanego przez Habilitanta i Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów jako 

uprawnioną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dla dr inż. Tomasza 

Chmielniaka). 

 
2. Podstawowe informacje o Habilitancie 

 
2.1.Krótki życiorys 

Dr inż. Tomasz Chmielniak urodził się 18 sierpnia 1967 r. w Kielcach. W 

latach 1982÷1986 uczęszczał do V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Struga w 

Gliwicach do klasy o profilu matematyczno-fizycznym. Po maturze rozpoczął 

naukę na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Śląskiej, na specjalności 

Urządzenia Cieplne Zdrowotne i Ochrony Powietrza. Dyplom magisterski 

wykonał w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania w 1991 r. 

Po studiach rozpoczął staż w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. W 

1998 r. po przedstawieniu dysertacji pt. „Badania procesowe odpylacza typu 

cyklonowego z wirującą przegrodą separacyjną i dolnym odbiorem gazu 

oczyszczonego” uzyskał na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej stopień 

doktora nauk technicznych. W latach 1994÷1995 odbył staż w Tyssen Still Otto 

Anlagentechnik GmbH (Niemcy) a w 2005 r. w Royal Institute of Technology 
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(KTH) w Szwecji. Po kolejnych awansach od 2004 r. jest Dyrektorem Centrum 

Badań Laboratoryjnych IChPW w Zabrzu. 

 

2.2.Przebieg pracy zawodowej, w tym funkcje pełnione w jednostkach badawczych 
 

Wstępem do pracy zawodowej była praca magisterska pt. „Modelowanie 

matematyczne skuteczności działania odciągu miejscowego z kołnierzem” 

wykonana w 1991 r. 

Od 1992 r. Habilitant rozpoczyna pracę w IChPW w Zabrzu. Niżej 

przedstawiono jej przebieg do dnia dzisiejszego  
02.1992 – 05.1992 – Stażysta /Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu (IChPW) 
02.1992 – 01.1994 – Inżynier chemik /IChPW – Zakład Inżynierii 
02.1994 – 03.1994 – Inżynier chemik /IChPW – Zakład Pilotowy Paliwa Bezdymnego 

                (rozruch demonstracyjnej instalacji produkcji paliwa bezdymnego) 
      04.1994 – 03.1995 – Staż Niemcy /Thyssen Still Otto Anlagentechnik GmbH – zakład  
      maszyn koksowniczych 
      04.1995 – 06.1998 – Asystent /IChPW – Zakład Inżynierii 
      07.1998 – 06.1999 – Adiunkt /IChPW – Zakład Inżynierii /Zakład Projektowania  
      i Marketingu 
      07.1999 – 06.2003 – Z-ca dyrektora zakładu / IChPW, Zakład Fizykochemii  
      i Energetycznego Przetwórstwa Paliw 
      07.2003 – 12.2003 – Dyrektor zakładu /IChPW, Zakład Fizykochemii i Energetycznego 
      Przetwórstwa Paliw 
      01.2004 – do teraz – Dyrektor Centrum /IChPW – Centrum Badań Akredytowanych. 
     Obecna nazwa Centrum to Centrum Badań Laboratoryjnych. 
 

Habilitant w tym czasie obronił pracę doktorską (1998 r. tytuł: „Badania 

procesowe odpylacza typu cyklonowego z wirującą przegrodą separacyjną i 

dolnym odbiorem gazu oczyszczonego”. Oprócz wymienionego wyżej stażu w 

Niemczech, odbył staż w Szwecji (KTH, 2005) oraz szereg wizyt studialnych w 

innych instytucjach zagranicznych. Od 1999 roku jest członkiem Rady Naukowej 

IChPW, a od 2008 r. pełni funkcję zastępcy Przewodniczącego Rady ds. badań i 

rozwoju kadry. 

Zainteresowania naukowe i zawodowe Habilitanta koncentrują się na 

problemach odpylania i oczyszczania gazów oraz na zagadnieniach termicznego 

przetwórstwa paliw stałych, biomasy i odpadów, w tym procesów zgazowania i 

pirolizy. 

Rezultaty swoich badań stara się wdrożyć w energetyce i chemii. Dotyczy to w 

ostatnich latach Czystych Technologii Węglowych. Zainteresowania te 

doprowadziły Habilitanta do aktywności w zespołach eksperckich powoływanych 

przez MNiSZW, realizatorów „Projektu Kędzierzyn Elektrownia Poligeneracyjna z 
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usuwaniem CO2”, realizatorów Studium Wykonalności Budowy Bloku 

Energetycznego w Technologii IGCC w PGE Elektrownia Wrotków. 

Habilitant kieruje projektem w IChPW, który realizuje temat „Opracowanie 

technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii 

elektrycznej” (grant NCBiR).  

Kieruje też tematem pt. „Opracowanie modeli symulacyjnych dla 

projektowania i optymalizacji układów zgazowania naziemnego dla zastosowań w 

energetyce i chemii”. 
 

3. Charakterystyka dorobku naukowego Habilitanta 
 
W perspektywie czasowej dorobek ten można podzielić na: 

a) dorobek z okresu przed uzyskaniem stopnia doktora nauk technicznych, 

b) po uzyskaniu stopnia doktora oraz 

c) samodzielna monografia. 

 
3.1.Działalność naukowa Habilitanta przed uzyskaniem stopnia doktora nauk 

technicznych 
 

Tematyka, którą zajmował się Habilitant w tym czasie, dotyczyła odpylania i 

odpylaczy, zwłaszcza badania eksperymentalne i modelowanie oraz obliczenia 

procesowe. Już w tym czasie kierował On projektem badawczym własnym. Cztery 

prace, które w tym okresie zostały opublikowane zamieszczono w czasopismach 

branży chemiczno-energetycznej. Piąta publikacja, mająca charakter studium 

numerycznego została opublikowana w Archiwum Termodynamiki. Na 

podkreślenie zasługuje włączanie kolejnych metodologii badawczych, 

rozszerzających warsztat naukowy doktoranta. Najistotniejszą publikacją tego 

okresu była dysertacja doktorska. Promotorem pracy był dr hab. inż. Andrzej 

Byczkowski, a jej tematyka obejmowała analizę numeryczną procesów 

zachodzących w odpylaczu i ich weryfikację eksperymentalną. 

 

3.2.Działalność naukowa Habilitanta po uzyskaniu stopnia doktora 
 

Badania naukowe Habilitanta w wyżej wymienionym okresie obejmują: 

− kontynuację prac dotyczących wysokosprawnych systemów odpylających, 

− procesy termochemicznej konwersji paliw stałych, zwłaszcza pirolizy i 

zgazowania. 
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W odniesieniu do pierwszej grupy tematycznej za osiągnięcia Habilitanta można 

uznać: 

− kontynuowanie badań eksperymentalnych w skali pilotowej (projekt 

celowy), 

− wdrożenie w PEC Jastrzębie odpylacza cyklonowego z wirującą przegrodą 

separacyjną; 

− wprowadzenie zmian konstrukcyjnych odpylacza, które pozwalają na 

obniżenie ciśnienia w urządzeniu do 40% i wzrost sprawności separacji 

(patent nr P-361126 Urządzenie cyklonowe), 

− opracowanie metodyki obliczeń tego rodzaju aparatu odpylającego, 

− opublikowanie 3 artykułów, w tym dwóch zagranicznych, z powyższego 

obszaru tematycznego. 

W odniesieniu do drugiej grupy tematycznej tj. badań procesu zgazowania 

biomasy to Habilitant wykonywał je na poziomie laboratoryjnym (zgazowanie 

osadów ściekowych przy wykorzystaniu atmosferycznego reaktora fluidalnego – 

kierowanie odcinkiem prac) oraz przemysłowym (Habilitant opracował metodykę i 

zakres badań procesowych układu zgazowania biomasy, co pozwoliło 

zmodyfikować konstrukcję reaktora a w konsekwencji poprawiło efektywność i 

niezawodność instalacji). Habilitant był też współautorem dwóch publikacji na 

ww. temat. 

W zakresie prac badawczo-rozwojowych w latach 1999÷2005 Habilitant 

prowadził  

− rozeznanie nad rozwojem układów odpylających dla małych jednostek 

kotłowych o mocach poniżej 1 MWth; 

− badania nad rozwojem technologii przetwarzania i zagospodarowania 

odpadowych osadów ściekowych; 

− zgazowanie paliw stałych, zwłaszcza pod kątem produkcji gazu 

systemowego; 

− przygotowanie czterech publikacji (w tym jednej międzynarodowej) na 

ww. tematy. 

W dalszych latach aktywność Habilitanta w obszarze badań naukowych 

obejmowała: 
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• metodykę obliczeń procesowych wariantowych układów wytwórczych w 

obszarze termochemicznej konwersji węgla w procesach pirolizy i 

zgazowania; 

Metodyka ta znalazła zastosowanie w innych badaniach i była 

wykorzystywana przez partnerów przemysłowych. Efektem prac nad tymi 

zagadnieniami było opublikowanie siedmiu artykułów i referatów. 

• Szczególnie wartym podkreślenia osiągnięciem Habilitanta jest 

opracowanie (w zespole) unikalnej koncepcji  Elektrowni Poligeneracyjnej 

Kędzierzyn, składającej się z: układu produkcji gazu syntezowego, układu 

IGCC do produkcji energii elektrycznej oraz układu do transportu i 

składowania CO2. Unikalny i nowatorski charakter tego projektu polega na 

integracji energetyki z produkcją chemiczną. 

• Habilitant opracował na potrzeby Ministerstwa Gospodarki „Studium 

wykonalności projektu instalacji do produkcji paliw gazowych i płynnych z 

węgla kamiennego”. 

• Dr inż. Tomasz Chmielniak uczestniczył też w pracach badawczych w 

projekcie zamawianym pt. „Analiza przydatności krajowej bazy węgli 

kamiennych i brunatnych dla wytwarzania wodoru z uwzględnieniem 

emisji CO2 w pełnym cyklu ich pozyskania, przeróbki i konwersji”. Jego 

udział polegał na: opracowaniu i analizie schematów procesowych, 

doborze, optymalizacji i integracji produkcji H2 (przy wykorzystaniu 

zgazowania i pirolizy węgla), analizie wyników obliczeń procesowych, 

opracowywaniu metodologii analizy i oceny rozważanych wariantów 

końcowych. 

Wyniki projektu (wzbogacone i rozszerzone o inne aspekty) wykorzystane 

zostały do zredagowania omówionej w punkcie 3.3 monografii.  

Oprócz wyżej wymienionych obszarów badawczych Habilitant rozwijał (od 

2007 roku) prace nad minimalizacją zawartości rtęci w produktach spalania węgli. 

Obejmują one opracowanie metodyki i zakresu badań eksperymentalnych, studiów 

koncepcyjnych i analiz procesowych w dużym zakresie skali. W tym obszarze 

należy zwrócić uwagę na pracę Habilitanta nad pirolizą niskotemperaturową. 
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Prowadził on też badania nad bilansowaniem rtęci w układach przemysłowych 

obiektów energetycznych. Ten zakres analiz został omówiony w 9 pracach 

opublikowanych w kraju (7) i zagranicą (2). 

W ostatnim okresie Habilitant poświęcił dużo uwagi badaniom finansowanym 

przez NCBiR w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac 

Rozwojowych pt. „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”, zwłaszcza 

w realizację Zadania Badawczego nr 3: „Opracowanie technologii zgazowania 

węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej”. Prace te 

zaowocowały 11 publikacjami (w tym 5 zagranicznymi). Na podkreślenie 

zasługują tu badania Habilitanta nad rozwojem technologii zgazowania węgla w 

atmosferze CO2 przy wykorzystaniu ciśnieniowego reaktora z cyrkulującym 

złożem fluidalnym. 

Podsumowując ten okres aktywności naukowej należy zauważyć, że 

Habilitant: 

- opracował teorię, przygotował patent i wdrożenie nowej konstrukcji 

odpylaczy; 

- opracowywał własne metody badawcze w zakresie termochemicznej 

konwersji paliw stałych, w tym biomasy, polegające na integracji układów o 

różnym przeznaczeniu; 

- prowadził prace badawcze i wdrożeniowe technologii zagospodarowania 

odpadowych osadów ściekowych oraz zgazowania paliw stałych pod kątem 

produkcji gazu syntezowego; 

- opracował metodykę obliczeń procesowych wariantowych układów 

wytwórczych pirolizy i zgazowania; 

- opracował metodę usuwania rtęci z produktów spalania, w tym bilansów rtęci 

w układach przemysłowych. 

Osiągnięcia powyższe są pomagają w budowie i modernizacji aparatów do 

odpylania, pyrolizy, zgazowania i usuwania rtęci. Potwierdzeniem innowacyjnego 

poziomu tych prac jest uzyskanie 5 patentów. 

 
3.3.Omówienie i ocena monografii habilitacyjnej 

 
a) Uwagi ogólne 

Monografia habilitacyjna dr inż. Tomasza Chmielniaka pt. „Badania 

symulacyjne technologii wytwarzania wodoru w aspekcie emisji CO2 w cyklu – 
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wydobycie, transport i przetwórstwo węgla” została opublikowana w Wydawnictwie 

Politechniki Śląskiej w Gliwicach w 2014 r. Została ona wykonana w ramach Zadania 

Badawczego nr 3 finansowanego przez NCBiR na podstawie Umowy nr 

SP/E/3/7708/10. 

Na 322 stronach Autor przedstawił jedenaście rozdziałów. Poprzedza je spis 

treści i wykaz głównych skrótów i oznaczeń. Kończy zaś bibliografia (200 pozycji), 

załącznik, streszczenie oraz spis tablic (123) i rysunków (95). 

 
b) Treść monografii 

We „Wprowadzeniu” (5 str.) Autor naszkicował mapę główną obszarów badań 

i wskazał na centra naukowe zajmujące się otrzymywaniem wodoru, jako paliwa 

przyszłości”. W tym też punkcie  przedstawił cel monografii pisząc: „ … celem pracy 

jest szczegółowa i kompleksowa analiza oraz ocena potencjalnych kierunków 

technologicznych wytwarzania wodoru z węgla w warunkach krajowych ze 

szczególnym uwzględnieniem emisji CO2, traktowanej nie tylko jako przyczyna 

degradacji środowiska naturalnego, lecz także jako potencjalne źródło kosztów 

produkcji …”. 

Rozdział drugi pt. „Gospodarka wodorowa” (11 str.) zawiera omówienie 

technologię użytkowania wodoru i jego transport. Jako przykład Autor przedstawia 

strukturę produkcji i zużycia wodoru w Chinach, a także zasugerował jaką drogę 

powinna przejść gospodarka światowa do wodorowego systemu paliwowego. 

W rozdziale trzecim (43 str.) zatytułowanym „Technologie produkcji wodoru” 

Habilitant omówił technologie zgazowania węgla, w tym reaktory zawiesinowe, 

fluidalne oraz ze złożem zwartym przesuwnym. Przedstawił też (w oparciu o raporty 

DOE) przegląd stanu technologii zgazowania na świecie. 

W dalszej kolejności Autor poddał ocenie wybrane technologie zgazowania 

węgla w reaktorach zawiesinowych i fluidalnych. W odniesieniu do tych pierwszych 

skupił się głównie na technologiach: GE Energy/Texaco, Shell, ECUST oraz SFG i 

Conoco Philips E–Gas. 

Technologie fluidalne nie znalazły dotychczas (wg opinii Autora) szerokiego 

zastosowania komercyjnego. Mimo to omówił on rozwiązania znane pod symbolem 

KRW (Kellog–Rust–Westinghouse), Uhde/HTW, U – GAS GTI /SES oraz KBR 

Transport Reaktor.  
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Kolejnym tematem przedstawionym w tym rozdziale monografii były 

technologie oczyszczania gazu procesowego i separacji wodoru. 

Habilitant omówił węzły technologiczne zajmujące się: 

− wstępnym oczyszczaniem gazu procesowego (separacja pyłu, pierwiastków 

śladowych, SO2, chlorków i amoniaku), 

− konwersją CO i hydrolizą COS; 

− usuwaniem rtęci; 

− odsiarczaniem i separacją CO2 oraz odzyskiem siarki; 

− separacją wodoru; 

− głębokim odsiarczaniem i oczyszczaniem ditlenku węgla. 

Technologiami związanymi z produkcją wodoru są również te, których 

podstawą jest piroliza węgla, która pozwala w procesie produkcji koksu  otrzymać 

wodór z gazu koksowniczego, w tym przy użyciu reaktora Linde–Karwata.  

W końcowej części rozdziału Autor zestawił opcje technologiczne 

wytwarzania wodoru z węgla w oparciu o zgazowanie i pirolizę. 

Natomiast w rozdziale czwartym (7 str.) Autor omawia wybór węgli do 

analizowanych procesów. Rozpatruje osobno cechy węgli do procesu zgazowania a 

osobno węgle do procesu koksowania. Habilitant wskazuje w Polsce kopalnie, z 

których powinien pochodzić węgiel do odpowiednich technologii. 

W rozdziale piątym (31 str.), zatytułowanym „Koncepcja i metodyka analizy 

układów wytwórczych wodoru” Autor odniósł się do sposobu oceny wpływu procesu 

wytwórczego na środowisko. Zwrócił uwagę na metodykę oceny cyklu życia (LCA), 

która analizuje cały okres istnienia produktu lub procesu. Metodyka ta prowadzi do 

pojęcia kosztu termoekologicznego. Habilitant przedstawił w pracy koncepcję jego 

zastosowania. Szczegółowo zakreślono granice i etapy analizy,  przedstawiając różne 

warianty instalacji produkcji wodoru z węgla. W końcowej części rozdziału piątego, 

Habilitant omówił metody analizy procesu produkcji i transportu węgla, model 

procesowy układu produkcji wodoru (w tym bilansowanie energii i metodykę obliczeń 

entalpii tworzenia węgla) oraz emisje substancji szkodliwych do otoczenia (CO2, SO2, 

NOx, pył), zużycie wody i zużycie energii w procesie produkcji wodoru. 

Rozdział szósty (6 str.) nosi tytuł „Emisja CO2 w procesach wydobycia, 

przygotowania i transportu węgla”. Autor zestawił w nim parametry technologiczne i 

wskaźniki produkcyjne polskich kopalń i systemów transportu paliwa niezbędnych do 
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wyznaczania rzeczywistych wskaźników emisji CO2 na etapie pozyskiwania, 

przeróbki i transportu węgla. 

Rozdział siódmy (51 str.) zatytułowano „Analiza układu wytwarzania wodoru 

z wykorzystaniem procesu zgazowania, technologie dostępne komercyjnie”. 

Habilitant przedstawił w nim analizę porównawczą dwóch najbardziej 

rozpowszechnionych technologii zgazowania w reaktorach zawiesinowych 

zintegrowanych w produkcją wodoru. Technologie te to: GEE /Texaco oraz 

technologie Shell. W początkowej części rozdziału Autor  omówił założenia 

podstawowe (własności węgli poddawanych przeróbce, konfiguracje technologiczne i 

przyjęte parametry eksploatacyjne). Przedstawił też analizę różnych aspektów 

prowadzenia zgazowania z doprowadzaniem węgla w zawiesinie wodnej na 

przykładzie technologii GEE /Texaco traktowanej dalej jako wariant 1. Do 

przeprowadzenia bilansów i obliczeń oraz zdefiniowanych wskaźników wykorzystano 

zebrane wcześniej dane. Wyniki analizy zestawiono w tablicach (7.6 ÷ 7.14) oraz na 

rys. 7.3. 

W dalszej kolejności Habilitant przedstawił podobną analizę dla technologii 

zgazowania z suchym doprowadzeniem węgla do reaktora zawiesinowego 

(technologia Shell). W odniesieniu do tej technologii rozpatrywano cztery warianty 

konfiguracji związane z chłodzeniem gazu surowego i suszeniem węgla brunatnego. 

Wyniki przeprowadzonych bilansów i obliczeń zestawiono w tablicach 

(7.15÷7.30) oraz na rysunkach (7.5, 7.9 i 7.10).  

Osobną część rozważań Autor poświęcił obciążeniu procesu produkcji wodoru 

emisją ditlenku węgla podczas zgazowania węgla w rozpatrywanych technologiach. 

W opinii Habilitanta, wynikającej z badań przedstawionych w tym rozdziale 

można wskazać na technologię produkcji wodoru zintegrowaną z reaktorem 

zgazowania z suchym dozowaniem paliwa jako na technologię bardziej korzystną ze 

względu na oddziaływanie na środowisko, sprawność układu i wielkość produkcji. Nie 

bez znaczenia jest też wyższy stopień rozwoju tej technologii. 

W rozdziale ósmym (31 str.) zatytułowanym „Zgazowanie węgla przy 

wykorzystaniu ditlenku węgla jako utleniacza” Habilitant zwraca uwagę na możliwość 

jego zgazowania przy pomocy CO2 poprzez wykorzystanie reakcji Boudouarda. 

Ditlenek węgla jest gazem, w stosunku do którego przygotowywane są 

programy sekwestracji i geologicznego magazynowania a wymieniona wyżej 

możliwość zmniejszyłaby nie tylko zużycie węgla i tlenu, ale też obniżyła względną 
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emisję CO2. W rozdziale 8 Autor omawia warunki realizacji reakcji Boudouarda, 

przedstawia niezbędną konfigurację układów wytwórczych a także rozważa trzy 

kolejne warianty instalacji produkcji wodoru zintegrowanej ze zgazowaniem węgla w 

ciśnieniowym reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym. 

Istotnym elementem rozpatrywanych wariantów jest integracja układu 

zgazowanie z wysokotemperaturowym reaktorem jądrowym HTR. 

Konfigurację technologiczną, założenia do obliczeń oraz ich wyniki Habilitant 

przedstawił na rysunkach i w tabelach zamieszczonych w drugiej części rozdziału 8. 

Na podkreślenie zasługuje fakt uzyskania korzystnych parametrów opisujących 

układ zawierający warianty z reaktorem jądrowym HTR. 

Rozdział dziewiąty (41 str.) nosi tytuł „Analiza układu pozyskiwania wodoru z 

gazu koksowniczego”. Habilitant przedstawił w nim cztery warianty technologiczne 

obejmujące produkcję wodoru z gazu koksowniczego oczyszczanego standardowymi 

metodami i z gazu surowego. 

W części pierwszej rozdziału omówił założenie do analizy ww. wariantów 

(węgiel do koksowania, skład i uzysk surowego gazu koksowniczego oraz 

konfiguracje technologiczne i parametry eksploatacyjne wytwarzania wodoru). 

Dalej Autor przedstawił obliczenia dla ustalonego procesu technologicznego 

produkcji wodoru z oczyszczonego gazu koksowniczego a wyniki zestawił w tablicach 

(9.9÷9.17) oraz rys. (9.8 i 9.9). Habilitant omówił następnie metodę wytwarzania 

wodoru z surowego gazu koksowniczego, ilustrując ją wynikami wykonanych 

obliczeń (tablice 9.18÷9.26) oraz (rysunki 9.12÷9.15). Rozdział kończy analiza emisji 

CO2 w procesie produkcji wodoru z gazu koksowniczego. Rozróżniono przy tym 

przypadki bez sekwestracji CO2 i z jego sekwestracją (p. tablica 9.27). 

Rozdział dziesiąty (17 str.) zatytułowano „Emisja CO2 w pełnym cyklu 

wytwórczym wodoru z węgla”.  

Habilitant przedstawił analizy emisji CO2 dla każdego z etapów realizacji 

procesu produkcji wodoru, co umożliwiło też jej wyznaczenie dla pełnego cyklu 

produkcyjnego. Z 12 analizowanych w monografii wariantów do dalszego opisu 

wybrano 9. Wyniki obliczeń zestawiono dla produkcji węgla, transportu węgla i 

produkcji wodoru na rysunkach 10.1 ÷ 10.7. 

Dodatkowo Autor przedstawił w rozdziale 10 zużycie wody i emisję innych 

substancji związaną z produkcją wodoru. 

Łączną emisję CO2 przedstawiono na rys. 10.13. 
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Rozdział jedenasty (9 str.) zawiera podsumowanie monografii i wnioski oraz 

rekomendację Habilitanta. 

 
c) Ocena monografii 

Monografia dr inż. Tomasza Chmielniaka ma wyraźnie sformułowany cel, 

który można w sposób zwięzły przedstawić jako „ … szczegółową i kompleksową 

analizę oraz ocenę potencjalnych kierunków technologicznych wytwarzania wodoru z 

węgla jako surowca energetycznego w warunkach krajowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem emisji CO2, traktowanej nie tylko jako przyczyna degradacji 

środowiska naturalnego, lecz także jako potencjalne źródło kosztów produkcji …”. 

Mając powyższe na uwadze, Habilitant dokonał krytycznego przeglądu metod i 

technologii produkcji wodoru z paliw kopalnych. By wyniki jego analiz były 

jednoznaczne i porównywalne, sformułował szereg założeń i postulatów, którym 

powinna podlegać procedura wyboru odpowiednich konfiguracji technologicznych. Są 

to: 

− porównywalny strumień energii na wlocie w każdej technologii; 

− przeprowadzanie symulacji procesowych i analiza otrzymanych wyników w 

pełnym cyklu produkcyjnym od wydobycia węgla do wytworzenia wodoru; 

− analiza oraz wybór najodpowiedniejszej konfiguracji technologicznej;  

− opracowanie metodyki symulacji numerycznych, w tym posługiwanie się 

rzetelną bazą danych wejściowych; 

− wybór emisji CO2 jako miernika jakości ekologicznej technologii; 

− zdefiniowanie innych wielkości i wskaźników oceniających możliwych do 

stosowania dla wszystkich technologii. 

Habilitant wskazał też na metodologię badania kosztu termoekologicznego 

jako na narzędzie pozwalające uwzględnić wpływ na środowisko różnych czynników 

w całym cyklu produkcyjnym. 

Podczas szczegółowego modelowania analizowanych technologii, Habilitant 

wyróżnił 12 wariantów, dla których przeprowadził obliczenia i które stały się 

podstawą do oceny i wyboru referencyjnych technologii wytwarzania wodoru z węgla 

w przypadku wielkotonażowej produkcji. 

Zdaniem recenzenta teza o konieczności konwersji surowca jakim jest węgiel 

kamienny lub brunatny oraz zebranie informacji o poszczególnych rozwiązaniach, ich 

systematyka i wprowadzenie spójnych kryteriów oceny, stworzenie platformy 
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metodologicznej do dalszych, rozszerzających badań należy uznać za duży wkład 

Autora w rozwój energetyki, inżynierii i technologii chemicznej oraz procesów 

termodynamicznych w ochronie środowiska. Obszar badań jest istotnie różny od 

tematyki pracy doktorskiej. 

Recenzentowi nasunęły się następujące uwagi krytyczne: 

a) Zaproponowana liczba 12 wariantów procesowych zawiera dość 

szeroki wachlarz rozwiązań technologicznych, których zadaniem 

(często głównym) jest wytwarzanie innych niż wodór produktów. 

W opisie i ocenie tych wariantów wykorzystano różne kryteria (np. 

emisję CO2, zużycie energii elektrycznej, ciepła, pary wodnej, wody 

itp.). W sytuacji, gdy ocena procesu jest wieloparametrowa to 

powinna ona przybrać postać polioptymalizacji. Habilitant nie 

podjął jednak tego wątku. 

b) Przedstawione w monografii tabele i wykresy zawierają dużą liczbę 

danych otrzymanych w procesie obliczeń wykonanych przez 

Habilitanta. Często odwołuje się on do prac pozwalających 

wykonać te obliczenia. Recenzentowi trudno jednak odnieść się do 

poprawności wyboru sposobu obliczeń, ponieważ w monografii nie 

zostały sformułowane założenia obliczeń i brak szerszych 

informacji o stosowanych kodach. 

c) Na str. 13 monografii Autor pisze „ … Konieczność uwzględnienia 

uwarunkowań surowcowych i innych, powodują, że niezbędnymi i 

kluczowymi elementami pracy są modelowanie i obliczenia 

procesowe …”. Pojęcie modelowania odnosi się do przypisania 

obiektowi rzeczywistemu tylko części parametrów, które go opisują 

lub dopuszczenie innego niż rzeczywisty zbioru wartości. W 

monografii Habilitant nie przedstawia szczegółowego zakresu 

uproszczeń i oceny ich wpływu na otrzymane wyniki. 

d) Oceniając monografię pod względem edytorskim można zauważyć, 

że: 

- Objęła ona bardzo rozległą tematykę, co spowodowało, że jest 

dziełem obszernym, a jednocześnie na niektóre (wyżej wymienione) 

oceny nie było miejsca, 
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- Należy zauważyć, że dla tak wybranego zakresu dzieła jego 

kompozycja jest dobra, a strona graficzna nie budzi zastrzeżeń; 

- W pracy zauważono też błędy maszynopisu lub nieprecyzyjnych 

sformułowań, które powinny znaleźć się w erracie (brak!). 

 
3.4.Ocena liczebności i rangi dorobku naukowego Habilitanta 

 
  Przedstawione przez Habilitanta zestawienie osiągnięć, zamieszczone w 

wykazie jego dorobku oraz zamieszczone sumaryczne zestawienie publikacji 

pozwala ustalić, że łączny dorobek Habilitanta po doktoracie to 52 publikacje, z 

czego: 

− 1 monografia habilitacyjna, 

− 8 to publikacje w czasopismach znajdujących się w bazie JCR; pozycje 

jednoautorskie – 1; wieloautorskie – 7. 

  W tych ostatnich czterech głównych pracach udział Habilitanta jest 

dominujący, (potwierdzony oświadczeniami współautorów). 

Ponadto Habilitant ma w dorobku: 

− 5 patentów krajowych, w których jest współautorem (tematy w wykazie 

dorobku); 

− 13 rozdziałów w monografiach poświęconych tematyce zbieżnej 

metodologicznie i tematycznie z obszarem habilitacji, w tym w 9 z 

udziałem minimum 50%); 

− 25 publikacji w czasopismach międzynarodowych lub krajowych innych 

niż znajdujących się w bazach lub na liście, o której mowa w 

Rozporządzeniu Ministra w § 3, (w tym 1 samodzielna i 17 z udziałem 

min. 50%). 

  Jakość prac przedstawionych do oceny, mierzona ilością punktów i miejscem 

opublikowania budzi uznanie (np. monografia habilitacyjna – 20 pkt., Chemical 

Engineering&Procesing 2x30 pkt.; Applied Energy – 40 pkt., Przemysł Chemiczny 

2x15 pkt., Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 20 pkt. itp.). 

Łącznie jest to 182 punkty. Liczba ta powinna być powiększona o punktację 

przedstawionych dodatkowo 12 publikacji (opublikowanych w wydawnictwach 

krajowych) o 74 punkty. 
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  Habilitant jest też autorem lub współautorem m.in. 12 raportów z projektów 

badawczych; 17 raportów z projektów badawczych dla przemysłu oraz 12 

raportów z prac statutowych IChPW (tematy w wykazie dorobku). 

  Sumaryczny impact factor publikacji naukowych wg JCR, zgodnie z rokiem 

opublikowania wynosi 5.338, a całkowita liczba cytowań – 103.  

Indeks Hirscha – 3. 

  Habilitant brał udział w realizacji 4 projektów zagranicznych (kierował 

pakietami badawczymi). Kierował też 4 badawczymi projektami krajowymi oraz 

12 na zlecenie przemysłu. 

  Ponadto brał udział w 8 projektach krajowych i 25 na zlecenie przemysłu. Ich 

listę zamieszczono w wykazie dorobku. Habilitant kierował 9 grantami w ramach 

działalności statutowej (IChPW). 

  Dr inż. Tomasz Chmielniak jest też laureatem 3 nagród za działalność 

naukową. 

  Habilitant brał udział i wygłosił lub przedstawił referaty na 16 konferencjach 

międzynarodowych i 13 krajowych (lista w wykazie dorobku). 

 

4. Charakterystyka dorobku dydaktycznego 

 

 Habilitant w latach 2008/2009 oraz 2009-2010 prowadził wykłady na Wydziale 

Chemii Politechniki Śląskiej (Ośrodek Zamiejscowy w Dąbrowie Górniczej) w 

ramach przedmiotu Procesy jednostkowe w technologii paliw i ochrony środowiska. 

Zakres tematyczny przedmiotu obejmował: 

I. Wprowadzenie do zagadnienia  

(Definicja procesu zgazowania, chemia procesu zgazowania, Kierunki zastosowań 

gazu procesowego, Konstrukcje reaktorów zgazowania, Siły napędowe rozwoju 

technologii, Status komercyjnych układów zgazowania). 

II. Konfiguracje technologiczne układów wytwórczych zintegrowanych ze  

zgazowaniem węgla 

(IGCC, Produkcja wodoru, Produkcja metanolu, Synteza Fischera – Tropscha) 

III. Operacje i procesy jednostkowe 

(Procesy zgazowania, Konwersja CO2, Usuwanie gazów kwaśnych: H2S/CO2, 

Separacja wodoru) 
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IV. Parametry eksploatacyjne dla wybranych układów produkcji energii i paliw 

 z wykorzystaniem technologii zgazowania 

(Produkcja energii elektrycznej bez i z usuwaniem CO2, Produkcja wodoru) 

V.Zgazowanie biomasy. 

 

5. Działania innowacyjne i wdrożeniowe 

 

5.1.Udzielone patenty 

Dr inż. Tomasz Chmielniak jest współautorem 5 patentów, których listę 

przytoczono poniżej. 

1. PL 196998, „Urządzenie cyklonowe”, M. Ściążko, T. Chmielniak, A. Tramer, 
J. Popowicz, W. Białończyk. Data publikacji: 29.02.2008. 

2. PL 200309, „Sposób utylizacji osadów deszczowo-ściekowych”, K. Kubica, T. 
Chmielniak, S. Kubica, J. Robak. J. Szubert, M. Ściążko. Data publikacji: 
31.12.2008. 

3. P 389372, „Sposób wytwarzania gazu syntezowego”, A. Sobolewski, M. 
Mianowski, E. Sutor, H. Tymowski, J. Kurp, J. Tchórz, J. Popowicz, K. 
Jałosiński, M. Ściążko, R. Duszewski, T. Chmielniak. Data publikacji: 
26.04.2011. 

4. PL 213418, „Zastosowanie reduktorów ditlenku węgla do wytwarzania gazu 
syntezowego”, A. Mianowski, M. Ściążko, A. Koszorowski, T. Chmielniak, J. 
Popowicz, J. Baraniec. Data publikacji: 28.02.2013. 

5. PL 213842, „Układ urządzeń do przetwarzania paliwa stałego, zwłaszcza 
węgla kamiennego w mieszaninę gazów”, T. Chmielniak, T. Dobrzański, R. 
Duszewski, Ł. Greka, K. Jałosiński, J. Krup, M. Uliniarz, E. Sutor, M. Ściążko, 
J. Tchórz, H. Tymowski. Data publikacji: 31.05.2013. 

Inne wdrożenia omówiono w p. 3.2. 

 

5.2.Upowszechnienie wyników badań 

Upowszechnienie to miało miejsce w czasie wystąpień na spotkaniach 

organizowanych przez władze regionalne lub stowarzyszenia naukowo-techniczne. 

Ich listę przedstawiono niżej: 

1. A. Bryczkowski, T. Chmielniak, W. Smółka, Wysokosprawne odpylacze z 
wirującymi przegrodami. Seminarium Komisji ochrony środowiska i zasobów 
naturalnych sejmiku województwa śląskiego, Ustroń-Zawodzie, 29-30.06.1999 

2. T. Chmielniak, Z. Żuromski, Zgazowanie biomasy w układzie małej mocy na 
przykładzie generatora firmy ZAMER. II Seminarium Czysta i zielona energia 
– czyste powietrze w województwie śląskim, Katowice 12.03.2003. 

3. T. Chmielniak, Biomass gasification – results of pilot plant tests and current 
research activity in the Centre. Meeting of the Scientific Advisory Board 
(Project CONBIOT, contract no. ENK-CT-2002-806630. Promnice, 
31.01.2005. 
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4. T. Chmielniak, Zgazowanie biomasy – wyniki badań technologicznych i 
kierunki rozwoju. 112 Zebranie Naukowe Komisji Energetyki PAN, Zabrze, 
11.02.2005. 

5. T. Chmielniak, Odpylacz cyklonowy z wirującą przegrodą separacyjną. 
Seminarium Naukowo-Techniczne „Odpylanie spalin z kotłów małej mocy – 
Projekt EU SCAPA”, IChPW Zabrze, 19.06.2006. 

6. A. Sobolewski, T. Chmielniak, Zgazowanie węgla jako wstęp do syntezy 
chemicznej. XIV Seminarium – Przemysł Chemiczny – Wyzwania i Bariery, 
Ustroń, 26-28.112008. 

7. E. Misztal, T. Chmielniak, R&D activity of IChPW in reducing mercury 
emission from pyrolysis, gasification and combustion of coal, Warsztaty – 
Problem rtęci w węglu – Mercury Constrained Future of Coal, Katowice, 
20.11.2012. 
 
 

6. Współpraca krajowa i międzynarodowa 

 

 W ramach takiej współpracy tworzone były zespoły naukowe, które podejmowały 

duże tematy badawcze. Habilitant uczestniczył w pracach Strategicznego Programu 

Badań Naukowych i Prac Rozwojowych w realizacji grantu pt. „Zaawansowane 

technologie pozyskiwania energii”. 

 Habilitant odbył też staże zagraniczne w: 

1. Niemcy; Thyssen Still Otto Anlagentechnik GmbH, staż (zakład maszyn 

koksowniczych), 1994-95, (12 miesięcy). 

2. Szwecja; The Royal Institute of Technology (KTH), Division of Energy and 

Furnace Technology, staż naukowy: 2005, (1 miesiąc). 

 

 Współpraca w nauce zaowocowała udziałem Habilitanta w pracach zespołów 

eksperckich i konkursowych. Były to: 

1. Analiza koncepcji technologii zgazowania biomasy w układzie kotła 
rusztowego dla wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej, Zakładu 
Czynników Energetycznych Nowa Dęba, 2004, kierownik zespołu/projektu. 

2. Członkostwo w Zespole ds. Czystych Technologii Węglowych czerwiec 2007 
– marzec 2008 (powołany Zarządzniem Nr 25/2007 Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 2007 r.); Opracowanie i 
rekomendacja strategicznych kierunków badań (projekty/programy 
strategiczne) obejmujących m.in. rozwój energetyki klasycznej oraz spalania 
tlenowego i zgazowania w układach produkcji energii i ciepła, członek 
zespołu, wykonawca. 

3. Świadczenie usług doradczych w procesie wyboru wykonawcy studium 
wykonalności projektu budowy Elektrowni Poligeneracyjnej w ZAK S.A. 
Południowy Koncern Energetyczny S.A., T.3.61/2009 IChPW, członek 
zespołu, wykonawca. 
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4. Świadczenie usług doradczych w procesie wykonywania przez firmę Foster 
Wheeler Studium Wykonalności Elektrowni Poligeneracyjnej. Południowy 
Koncern Energetyczny S.A., T.4.03/2009 IChPW, kierownik zespołu/ 
projektu, wykonawca. 
 

5. Świadczenie usług doradczych w zakresie opracowania rekomendacji i wyboru 
wykonawcy na usługi Konsultingowe w Zarządzaniu Projektem: „Uzyskanie 
Licencji na Proces Zgazowania oraz Dostawa Turbiny Gazowej dla budowy 
Elektrowni Poligeneracyjnej. Południowy Koncern Energetyczny S.A., 
T.4.04/2009 IChPW, kierownik zespołu/projektu, wykonawca. 

6. Świadczenie usług konsultacyjnych przy wykonaniu opracowania: Studium 
Wykonalności budowy bloku energetycznego w technologii IGCC w „PGE 
Elektrociepłownia Lublin – Wrotków” Sp. z o.o. o mocy 350-370 MW, 2009-
2010, Biuro Studiów i Projektów Energetycznych „Energoprojekt Warszawa” 
S.A., 31.10.031 IChPW, kierownik zespołu/projektu, wykonawca. 
 
Ponadto Habilitant recenzował wnioski projektowe na zlecenie Narodowego 

Centrum Badań i Rozwoju oraz Polskiej Agencji Przedsiębiorczości. 

 
 

7. Wyróżnienia i odznaczenia 

 

 Dr inż. Tomasz Chmielniak odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi (2005 

r.). W 2010 r. Minister Gospodarki odznaczył Go medalem „Za zasługi dla 

Energetyki”. 

  

8. Podsumowanie i konkluzja 

 

 Analizując (w oparciu o otrzymane dokumenty) dorobek naukowy, dydaktyczny i 

organizacyjny dr inż. Tomasza Chmielniaka stwierdzam, że Habilitant sformułował 

ocenę przyszłych potrzeb energetycznych Kraju i zaproponował, by ich zaspokajanie 

oprzeć o krajowe zasoby surowców energetycznych, zwłaszcza węgla kamiennego i 

brunatnego. Postuluje by węgiel przekształcić do postaci wodoru, którego spalanie 

gwarantuje spełnienie wymogów ekologicznych.  

 Idea ta skłoniła Habilitanta do analizy dostępnych obecnie rozwiązań 

technologicznych zgazowania węgla i poddania ich krytycznej ocenie oraz wskazania 

rozwiązań technicznych i procesowych, które spełniłyby oczekiwania w sposób 

optymalny. Habilitant opracował w tym celu metodologię integracji układów 

zgazowania, pirolizy i koksowania węgla z układami otrzymywania wodoru. 

Wyznaczył też parametry, które powinny cechować system jak np. minimalizację 
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emisji CO2, poprawę efektywności energetycznej i surowcowej. Opracował dzieło 

naukowe – monografię omawiającą te zagadnienia. Wniósł tym samym znaczny wkład 

w dyscyplinę naukową energetyka i dyscypliny pokrewne takie jak inżynieria i  

technologia chemiczna i ochrona środowiska. Wykazał się przy tym dużą aktywnością 

w obszarze organizacji badań naukowych. 

 Dlatego uważam, że Habilitant wypełnił wymagania stawiane przez Ustawę o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z 

dn. 14 maja 2003 r. (wraz z późniejszymi zmianami) i można Mu nadać stopień 

doktora habilitowanego w dziedzinie Nauk Technicznych w dyscyplinie Energetyka. 

 

  

 

        prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek 
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