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OPINIA 

o dorobku dr inż. Tomasza Chmielniaka w związku z postępowaniem o nadanie stopnia 

naukowego doktora habilitowanego  

1. Sylwetka kandydata 

 Dr  inż. Tomasz Chmielniak  urodził się 18 sierpnia 1967 roku w Kielcach. Dyplom 

magistra inżyniera otrzymał w roku 1991 na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki 

Śląskiej. Po ukończeniu studiów podjął pracę na stanowisku stażysty w Instytucie Chemicznej 

Przeróbki Węgla (IChPW) w Zabrzu, gdzie pracuje do dziś, obecnie na stanowisku Dyrektora 

Centrum Badań Laboratoryjnych. W 1998 roku, na Wydziale Chemicznym Politechniki 

Śląskiej, obronił pracę doktorską na temat: „Badania procesowe odpylacza typu cyklonowego 

z wirującą przegrodą separacyjną i dolnym odbiorem gazu oczyszczonego”. W trakcie 

dotychczasowej pracy odbył 2 staże naukowe w Thyssen Still Otto Anlagentechnik GmbH 

(Niemcy, 1994 – 1995 r.) oraz Royal Institute of Technology (Szwecja, 2005 r.). 

 Tematyka działalności zawodowej i naukowej dr inż. Tomasza Chmielniaka lokuje się w 

obszarze nauk technicznych, na granicy dwóch dyscyplin technologia chemiczna 

i energetyka. Prowadzone badania dotyczą procesów odpylania i oczyszczania gazów oraz 

technologii termicznego przetwórstwa paliw stałych, biomasy i odpadów ze szczególnym 

uwzględnieniem procesów zgazowania i pirolizy. Jego aktywność zawodowa  związana jest 

zarówno z realizacją badań naukowych jak i wdrażaniem ich rezultatów w praktyce 

przemysłowej. 

 

2. Ocena dorobku naukowego 

2.1. Bibliometryczne wskaźniki dorobku 

 Zgodnie z dokumentacją załączoną do wniosku dr. Inż. Tomasza Chmielniaka, 

opracowaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

1 września 2011 roku, Jego dorobek naukowy obejmuje: 

 8 współautorskich publikacji w czasopismach znajdujących się w bazie JCR, 
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 5 patentów krajowych, 

 1 monografię stanowiąca  osiągnięcie będące podstawą do ubiegania się o stopień 

doktora habilitowanego, 

 13 rozdziałów w monografiach, 

 30 (25 po doktoracie) publikacji w czasopismach, o których mowa w §3 

wspomnianego Rozporządzenia, 

 udział w 4 projektach zagranicznych, 

 kierowanie 16 projektami krajowymi, z czego 12 na bezpośrednie zamówienie 

przemysłu, 

 udział w 33 projektach krajowych, z czego 25 na bezpośrednie zamówienie 

przemysłu, 

 kierowanie 8 projektami w ramach prac statutowych IChPW, 

 3 nagrody za działalność naukową, 

 16 referatów na konferencjach międzynarodowych (w tym 2 postery), 

 13 referatów na konferencjach krajowych, 

 Sumaryczny impact factor publikacji naukowych według listy JCR zgodnie z rokiem 

opublikowania  dr inz T. Chmielniaka wynosi 5.338, liczba cytowań (bez auto) 98, 

a Indeks Hirsha 3. 

 

2.2. Ocena osiągnięcia naukowego będącego podstawą do ubiegania się o stopień 

naukowy 

 Zgodnie z deklaracją dr inż. Tomasz Chmielniaka jego osiągnieciem naukowym są 

wyniki prac badawczych opisane w monografii pt.: „Badania symulacyjne technologii 

wytwarzania wodoru w aspekcie emisji CO2, w cyklu  wydobycie, transport i przetwórstwo 

węgla”. Praca ta została wydania w 2014 roku przez Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 

w serii Monografie (ISBN 978-83-7880-143-6). Zawiera się na 323 stronach i jest podzielona 

na 11 rozdziałów uzupełnionych Spisem oznaczeń,  Bibliografią,  Załącznikiem 

(zawierającym zaktualizowane dane na temat rozwoju technologii zgazowania), 

Streszczeniem, Spisem tablic i rysunków.  

 

Znaczenie problematyki podjętej przez Autora 

Rozprawa habilitacyjna dr inż. Tomasza Chmielniaka lokuje się w obszarze badań nad 

technologiami zgazowania węgla, technologią energetyczną, która od wielu lat wydaje się być 
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atrakcyjną i perspektywiczną z punktu widzenia wykorzystania do wytwarzania energii 

elektrycznej z węgla. Dotychczas okazywało się jednak, że nie udało jej się zdobyć przewagi 

nad ciągle udoskonalanymi klasycznymi układami parowymi z kotłami pyłowymi. 

W ostatnim okresie pojawiły się jednak zewnętrzne uwarunkowania, które powodują, że 

technologia zgazowania może uzyskać przewagę nad klasyczną. Związane to jest z problem 

ograniczenia emisji dwutlenku węgla, poprzez zastosowanie tzw. technologii CCU (lub CCS), 

polegającej na separacji dwutlenku węgla ze spalin i jego zagospodarowaniu (CCU) lub 

składowaniu (CCS).  Energetycznie korzystniejsze jest eliminowanie tego związku przed 

procesem spalania, a do tego celu może być wykorzystania praktycznie tylko technologia 

zgazowania, w której dokonuje się zamiany nośnika energii chemicznej paliwa z węgla na 

wodór. Dla krajów, które swoje bezpieczeństwo energetyczne opierają na węglu, a wiec 

i Polski opanowanie i wdrożenie tej technologii jest niezwykle istotne, a liczba problemów 

nie do końca rozwiązanych bądź nie w pełni technicznie opanowanych jest znacząca. Stąd 

w wielu ośrodkach na całym świecie prowadzone są związane  badania naukowe. 

O aktualności problematyki będącej przedmiotem opiniowanej rozprawy świadczy między 

innymi zamieszczona w niej bibliografia. Na 200 zamieszczonych w niej pozycji tylko 32 to 

prace sprzed 2000 roku. Z pełnym przekonaniem można więc stwierdzić, że opiniowana 

rozprawa habilitacyjna dotyczy ważnego problemu naukowego i technicznego, który ciągle 

jeszcze nie jest w pełni rozwiązany. 

 

Omówienie treści rozprawy 

 Swoje rozważania Autor poprzedza ogólnym „Wprowadzeniem”, w którym przedstawia 

aktualny stan i główne problemy związane z zmianami klimatycznymi wywołanymi 

antropogeniczną emisją dwutlenku węgla oraz wyczerpywaniem się zasobów paliw 

kopalnych. Na tym tle omawia znaczenie technologii zgazowania  i pirolizy węgla ze 

szczególnym uwzględnieniem technologii, w których produktem końcowym jest wodór. 

Charakter wprowadzenia mają także dwa kolejne rozdziały poświęcone gospodarce 

wodorowej (rozdział 3) oraz przeglądowi technologii wytwarzania wodoru z węgla (rozdział 

4). Należy zauważyć, że Autorowi bardzo umiejętnie udało się zebrać i przedstawić 

informacje o aktualnym stanie techniki w obu omawianych obszarach. Do monografii 

habilitanta te dwa rozdziały wnoszą dodatkowe wartości i mogą być traktowane jako 

oryginale osiągniecie.  

Swoje rozważania Autor odnosi przede wszystkim do warunków w jakich rozważane 

technologie mogłyby zostać wdrożone w Polsce, stad kolejny 4 rozdział poświęca omówieniu 
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istotnych, z punktu widzenia zgazowania i pirolizy, własności polskiego węgla. Rozróżniany 

tu jest węgiel kamienny tzw. energetyczny i koksujący oraz brunatny.  

  Dopiero w rozdziale 5 zatytułowanym „Koncepcja i metodyka analizy układów 

wytwórczych wodoru” Habilitant przedstawia cel, przedmiot i zakres swoich badań tj. 

określenie skumulowanego oddziaływania na środowisko (kosztu termoekologicznego) 

procesów technologicznych związanych z wytwarzaniem wodoru z węgla. Zgodnie  zasadami 

analizy cyklu życia (LCA – Live Cycle Assessment) proponuje uwzględnianie 

w skumulowanym rachunku  kosztów wydobycia węgla, jego transportu do instalacji 

zgazowania oraz wytwarzania wodoru.  Rachunek kosztów w analizie LCA, podobnie jak 

sam koszt termoekologiczny może być wyrażony przy wykorzystaniu różnych miar. 

Oryginalnym elementem pracy jest jego wyznaczenie w jednostkach emisji dwutlenku węgla. 

W rozdziale tym Autor omawia także ogólne zasady prowadzenia analizy LCA i wyróżniane 

fazy tego procesu oraz określa przyjęte granice i etapy analizy.  Następnie definiuje 

rozpatrywane w pracy procesy technologiczne, opisuje metody bilansowania  oraz podaje 

źródła danych wykorzystywanych w obliczeniach. 

Rozdział 6 rozprawy Habilitant poświecił wyznaczeniu emisji dwutlenku węgla 

w procesach wydobycia, przygotowania i transportu, odpowiednio dla węgla kamiennego 

energetycznego i koksowniczego oraz brunatnego. Wykorzystano do tego celu uśrednione 

wskaźniki typowe dla krajowego wydobycia i transportu wyróżnionych  rodzajów węgla.  

Kolejne trzy rozdziały (7,8 oraz 9) zawierają wyniki analiz procesowych i obliczeń emisji 

dwutlenku węgla dla: 

 układu wytwarzania wodoru z wykorzystaniem procesu zgazowania z doprowadzeniem 

paliwa w zawiesinie wodnej (technologia GEE/Texaco); 

 układu wytwarzania wodoru z wykorzystaniem procesu zgazowania z suchym 

doprowadzeniem paliwa (technologia Shell); 

 technologii zgazowania węgla w reaktorze fluidalnym przy wykorzystaniu dwutlenku 

węgla jako utleniacza; 

 technologii pozyskiwania wodoru z gazu koksowniczego. 

Sumaryczne wyniki przeprowadzonych analiz Habilitant przedstawił w rozdziale 10. 

Zamieścił w nim szereg graficznych i tabelarycznych zestawień  wielkości całkowitej emisji 

dwutlenku węgla  dla wszystkich rozpatrywanych technologii pozyskiwania wodoru oraz 

wyróżnionych gatunków węgla. Rozdział ten należy uznać za kluczowy dla ocenianej 
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rozpraw, a zamieszczone w nim wyniki  za oryginalne i istotne dla rozwoju technologii 

pozyskiwania wodoru z węgla.  

Ostatni (11), merytoryczny rozdział monografii dr inż. Tomasza Chmielniaka nosi tytuł 

„Podsumowanie”.  Ma on w pewnym sensie charakter autoreferatu w zakresie dorobku 

Kandydata w obszarze jakiemu poświęcona jest monografia. Wymieniono w nim główne, 

zdaniem Autora osiągnięcia tj. zestawienie zagadnień badawczych, których rozwiązanie 

pozwoliło zrealizować postawiony cel – określenie skumulowanej emisji dwutlenku węgla. 

Są to: 

 przeprowadzenie krytycznej analizy układów technologicznych do produkcji wodoru 

z węgla i wytypowanie do szczegółowych rozważań 29 istotnie różnych wariantów; 

 opracowanie szczegółowej konfiguracji technologicznej wybranych wariantów; 

 opracowanie metodyki modelowania układów produkcji wodoru zintegrowanych 

z instalacją zgazowaniem węgla i układem technologicznym koksowni; 

 opracowanie modeli matematycznych rozważanych modeli i metody ich rozwiązania; 

 opracowanie metodyki i kryteriów oceny układów wytwarzania wodoru z węgla; 

 przeprowadzenie symulacji procesów, analiza otrzymanych wyników i porównanie 

skumulowanej emisyjności rozważanych układów technologicznych. 

W rozdziale tym zestawiono także główne,  najistotniejsze wnioski z przeprowadzonych 

badań oraz wnioski i rekomendacje o ogólniejszym charakterze. 

 

Ogólna ocena rozprawy  

Opiniowana praca ma unikatowy charakter i wnosi szereg nowych, oryginalnych 

elementów do rozważań o przyszłościowych technologiach energetycznych, które 

potencjalnie, w przypadku akceptacji społecznej dla składowania dwutlenku węgla, 

pozwoliłyby do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystywać węgiel bez ewentualnego 

wpływu sektora energetyki na klimat.  Należy zwrócić uwagę, że Autor ocenianej monografii 

nie ograniczył się do opisu badań i wyników własnych. Przedstawił je na tle 

dotychczasowego stanu nauki w obszarze związanym z tematyką pracy. Tym samym praca 

ma charakteru monografii wykraczającej poza format typowej rozprawy habilitacyjnej. 

Wykracza poza ten format także swoja objętością,  ale bez wątpienia wypełnia zwyczajowe 

warunki jakie stawiane są rozprawom habilitacyjnym.  
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Szczególne osiągnięcia Habilitanta  

Wymieniając szczególne osiągnięcia dr inż. Tomasza Chmielniaka w zakresie prac 

objętych rozprawa należałoby powtórnie przytoczyć fragmenty stwierdzeń zamieszczonych 

przez Niego w „Podsumowaniu” monografii. Należy jednak zwrócić uwagę na jeszcze jeden 

aspekt pracy niezwykle istotny dla jej oceny. Kandydatowi udało się  przy wykorzystaniu 

jednolitej metodyki porównać i ocenić 29 wariantów instalacji  uznawanych za preferowane 

do przyszłych zastosowań. Jeżeli celem ich wdrożenia ma być elimanacji emisji dwutlenku 

węgla, to kryterium ich oceny – minimum skumulowanej emisji -  wydaje się szczególnie 

trafne. Kilkukrotne różnice tej wartości dla różnych wariantów, nie były dotychczas 

zauważane, a mogą mieć istotne znaczenie w przypadku budowy „bezemisyjnej” elektrowni. 

 

 Uwagi dyskusyjne i krytyczne 

Zamieszczone w pracy wyniki są efektem wielu dużych projektów badawczych 

realizowanych przez Kandydata w wieloosobowych zespołach. Monografia, jak to już 

wcześniej zauważono, stara się przybliżyć czytelnikowi  możliwie wszechstronnie 

problematykę wytwarzania wodoru z węgla, zawiera także wiele wyników opublikowanych 

prac innych badaczy.  Wszystko to utrudnia identyfikację i ocenę własnych wyników prac 

Autora. 

 Jest oczywiste, że cześć wyników zawartych w monografii była wcześniej publikowana 

w postaci artykułów w czasopismach lub materiałach konferencyjnych. W większości 

przypadków były to prace współautorskie, a w dokumentacji Kandydat kreślił swój udział 

w nich nie tylko procentowo ale też omówił wkład merytoryczny. Pozwala to pośrednio 

jednoznacznie ocenić udział Kandydata w pracach, których wyniki zamieszczono 

w monografii. 

Wielokrotnie już omawiany problem obszerności rozprawy i nagromadzenie w niej 

olbrzymiej liczby różnorodnych wyników obliczeń spowodował, że czytelnikowi często 

trudno jest ocenić, gdyż wiele z przyjętych założeń nie jest wystarczająco jednoznacznie 

opisanych i nie zawsze wystarczyło miejsca na ich uzasadnienie. 

  

2.3. Ocena pozostałego dorobku naukowego 

 Do dorobku naukowego, stanowiącego osiągnięcie naukowe dr inż. Tomasz Chmielniak 

zaliczył także 8 artykułów opublikowanych w czasopismach indeksowanych w bazie JCR:  
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1. T. Chmielniak, A. Bryczkowski, Method of calculation of new cyclone-type separator 

with swirling baffle and bottom take off of clean gas – part I: theoretical approach. 

Chemical Engineering & Processing, 441, (2000), pp. 441-448 (udział 90%). 

2. T. Chmielniak, A. Bryczkowski, Method of calculation of new cyclone-type separator 

with swirling baffle and bottom take off of clean gas – part II: experimental verification. 

Chem. Eng. & Processing, 40 (2001), pp. 245-254 (udział 90%). 

3. T. Chmielniak, M. Ściążko, Co-gasification of biomass and coal for methanol synthesis. 

Applied Energy 74 (2003), pp. 393-403 (udział 50)%. 

4. T. Chmielniak, M. Ściążko, M. Uliniarz, Polygeneration power plant with CO2 capture. 

Archiwum Energetyki, nr 2/2008, T. 38, pp. 41-50 (udział 50%).  

5. T. M. Chmielniak, K. Głód, E. Misztal, M. Kopczyński, Emisja rtęci z procesów 

energetycznego spalania węgla. Przemysł Chemiczny 2010-6, s. 775-778 (udział 70%). 

6. T. Chmielniak, Reduction of mercury emissions to the atmosphere from coal 

combustion processes using low- temperature pyrolysis – a concept of process 

implementation on a commercial scale. Rynek Energii 2(93)/2011, pp. 176-181. 

7. T. Chmielniak, J. Bigda, A. Czardybon, J. Popowicz, G. Tomaszewicz, Technologie 

oczyszczania gazu procesowego ze zgazowania węgla. Przemysł Chemiczny, t. 93, nr 2, 

2014, s. 232–242 (udział 40%). 

8. T. Chmielniak, M. Ściążko, G. Tomaszewicz, M. Tomaszewicz, Pressurized CO2-

enhanced gasification of coal – thermodynamical and kinetic modeling. Journal of 

Thermal Analysis and Calorimetry, Accepted for publication (DOI: 10.1007/s10973-

014-3879-z) (udział 25%). 

Wymienione prace są zbieżne metodologicznie i tematycznie z obszarem merytorycznym 

ocenionej już monografii. W szczególności dotyczą modelowania procesów zgazowania i 

pirolizy węgla i biomasy oraz oczyszczania gazów procesowych. 

 Drugim istotnym obszarem dzielności badawczej dr inz. Tomasza Chmielniaka jest 

problematyka odpylania spalin, przede wszystkim przy wykorzystaniu wysokowydajnych 

cyklonów. Problematyce tej była poświęcona jego praca doktorska. Już po doktoracie 

uzyskane wyniki zostały opublikowane w kilku artykułach. Należy tu zwrócić uwagę na 

opracowane rozwiązania aparaturowe odpylacza typu cyklonowego z wirującą przegrodą 

separacyjną. Zostało ono  nagrodzone na Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych, 

INTARG 2003 (Katowice 2003) w postaci Medalu i tytułu Lidera Innowacji dla 

prezentującego rozwiązanie Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. 

 Kolejne obszary badań Kandydata obejmują: 
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 procesy zgazowania paliw stałych ze szczególnym uwzględnieniem układów 

produkcji gazu syntezowego do zastosowań chemicznych jak również problematyki 

emisji ditlenku węgla; 

 opracowanie koncepcji oraz analiza i optymalizacja układu Elektrowni 

Poligeneracyjnej Kędzierzyn (PROJEKT KĘDZIERZYN - Elektrownia Poligene-

racyjna z usuwaniem CO2); 

 prace  związane z rozwojem technologii redukcji emisji rtęci z procesów spalania 

węgla. 

 Istotnym kierunkiem prac badawczych mającym wpływ  działalność naukową Kandydata 

były badania procesu zgazowania biomasy realizowane w skali zarówno laboratoryjnej jak io 

przemysłowej. 

  Oceniając dorobek naukowy dra inż. Tomasza Chmielniaka należy zwrócić także uwagę 

na jego praktyczne aspekty. Kandydat jest współautorem 5 patentów oraz wykonawcą 17 

projektów badawczych realizowanych na bezpośrednie zamówienie przemysłu.  

Habilitant ma doświadczenie w realizacji dużych projektów międzynarodowych. Uczestniczył 

w 4 takich projektach kierując pakietami badawczymi. 

 Analiza dorobku naukowego dr inz. Tomasza Chmielniaka pozwala stwierdzić, że 

w pełni spełnia on formalne ustawowe i zwyczajowe wymagania stawiane kandydatom 

ubiegającym się o stopień naukowy doktora habilitowanego. 

 

3. Dorobek dydaktyczny 

 Dr inż. Tomasz Chmielniak pracuje w instytucie badawczym, nie jest nauczycielem 

akademickim. Stąd oczywiście jego dorobek dydaktyczny jest skromny. Obejmuje 

pojedyncze wykłady prowadzone na Wydziale  Chemii Politechniki Śląskiej. Podkreślić 

należy duża aktywność konferencyjną Kandydata. Obejmuje ona wygłoszenie ponad 30 

referatów, co pozwala stwierdzić, że potrafi on publicznie popularyzować wyniki prac 

badawczych. 

 

4. Dorobek organizacyjny 

 Dr inż. Tomasz Chmielniak zgromadził znaczący dorobek organizacyjny. Jest on 

związany przede wszystkim z pełnieniem funkcji kierowniczych w Instytucie Chemicznej 

Przeróbki Węgla w Zabrzu. Od 1999 roku pełnił on funkcje zastępcy dyrektora, a od 2003 

roku Dyrektora Zakładu Fizykochemii i Energetycznego Przetwórstwa Węgla. Od 2004 roku 
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jest dyrektorem Centrum Badań Laboratoryjnych . Jest członkiem Rady Naukowej IChPW,  

w której to pełni funkcję zastępcy przewodniczącego. 

Kandydat był członkiem wielu komitetów naukowych i organizacyjnych konferencji, 

członkiem zespołu doradczego MNiSzW. 

 Oceniając tę cześć dorobku zawodowego dr inż. Tomasza Chmielniaka można 

stwierdzić, że jest on ponad przeciętny. 

 

6. Wnioski końcowe 

 Dr inż. Tomasz Chmielniak, po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych 

zgromadził znaczący dorobek naukowy, który wypełnia wymagania art. 16 Ustawy z 14 

marca 2003 o stopniach i tytule naukowym (po zmianach z 14 lipca 2014 r.) 

 Dr inż. Tomasz Chmielniak przygotował rozprawę habilitacyjną pod tytułem „Badania 

symulacyjne technologii wytwarzania wodoru w aspekcie emisji CO2, w cyklu  wydobycie, 

transport i przetwórstwo węgla”, która stanowi znaczący wkład Autora w rozwój metod 

projektowania instalacji zgazowania węgla i wytwarzania wodoru, a tym samym wypełnia 

warunki art. 16 p.2 Ustawy. 

 Habilitant był i jest aktywnym uczestnikiem wielu konferencji naukowych i ma duże 

doświadczenie w prezentowaniu wyników swoich prac. Jest znany w środowisku specjalistów 

z zakresu odpylania spalin i zgazowania biomasy i węgla. Kandydat zgromadził znaczący 

dorobek techniczny związany z realizacją prac na bezpośrednie zamówienie przemysłu, 

wdrożonych w praktyce. 

 Dr inż. Tomasz Chmielniak zgromadził dorobek dydaktyczny pozwalający na 

samodzielne przygotowywanie nowych wykładów. 

 Habilitant zgromadził doświadczenia organizacyjne, które pozwalają Mu kierować 

zespołami badawczymi i pełnić funkcje akademickie. 

 Mając na uwadze powyższe stwierdzenia jestem w pełni przekonany, że dr inż. 

Tomasz Chmielniak wypełnia warunki stawiane przez art. 16 p.1. Ustawy o stopniach 

i tytule naukowym. Pozwala to  przedstawić postawić wniosek o prowadzenie dalszego 

postepowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego 

w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie Energetyka.  

  

 


