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1. Charakterystyka pracy  

Przedstawiona do recenzji praca doktorska Pani mgr inż. Ilony Lisieckiej dotyczy 

oceny możliwości utylizacji żużli powstających podczas termicznego unieszkodliwiania 

odpadów stałych oraz stłuczki szklanej na drodze ich współstapiania lub współspiekania w 

celu otrzymania wartościowych, proekologicznych produktów. 

Stały rozwój przemysłu oraz wzrastająca liczba ludności implikuje pojawienie się 

coraz większych ilości odpadów przemysłowych oraz komunalnych. Składowanie 

wspomnianych odpadów jest zabiegiem doraźnym i najczęściej nie gwarantującym 

bezpieczeństwa ekologicznego. W związku z czym zachodzi konieczność opracowania 

technologii pozwalających na ich ponowne wykorzystanie i/lub unieszkodliwienie. W 

przypadku odpadów przemysłowych takich jak żużle, popioły i pyły opracowanie technologii 

pozwalających na ich ponowne wykorzystanie jest stosunkowo proste gdyż charakteryzują się 

one dość dużą względną stabilnością własności fizyko-chemicznych. Opracowane technologie 

utylizacji odpadów przemysłowych pozwalają na otrzymywanie wielu cennych produktów 

(np. cementy, ceramika budowlana, kruszywa itp.) przy jednoczesnym obniżeniu kosztów 

produkcji i zmniejszeniu zużycia nieodnawialnych surowców naturalnych. Znacznie 

większym wyzwaniem jest utylizacja odpadów komunalnych. Podstawowymi problemami 

jest ich bardzo duża objętość w stosunku do masy oraz brak jakiejkolwiek stabilności 

własności fizyko-chemicznych. Najlepszym i jednocześnie najbezpieczniejszym sposobem 

zmniejszenia objętości odpadów komunalnych jest przeprowadzenie procesu spalania. 

Doprowadza to jednak do powstania dużych ilości żużli, popiołów i pyłów których cechą 



charakterystyczną jest bardzo duży brak stabilności składu chemicznego, co znacząco 

ogranicza możliwości ich przemysłowego wykorzystania.  

Temu zagadnieniu tj. opracowaniu technologii pozwalających otrzymywać (na bazie wyżej 

wspomnianych żużli) materiały o stabilnych i założonych parametrach fizyko-chemicznych 

poświęcona jest zasadnicza część recenzowanej rozprawy. Autorka założyła, że 

współstapianie lub współspiekanie żużli z drobnofrakcyjną stłuczką szklaną będącą 

niepożądanym, ale stabilnym pod względem składu chemicznego, produktem odpadowym w 

hutach szkła, doprowadzi do otrzymania materiałów o założonych parametrach użytkowych.  

2. Ocena merytoryczna pracy 

W pierwszym (poza streszczeniem i wprowadzeniem) rozdziale rozprawy 

zatytułowanym Część teoretyczna Doktorantka przedstawiła zagadnienia związane kolejno z 

wykorzystaniem ubocznych produktów procesów termicznych, systematyką krzemianów oraz 

charakterystyką stanu szklistego.  

Najistotniejsza jest w tym rozdziale analiza przedstawionego przeglądu literatury dotyczącego 

ubocznych produktów procesów termicznych, która pozwala w pierwszej kolejności 

wyobrazić sobie skalę problemu związaną z ilością odpadów powstających w takich 

procesach. Ponadto szczegółowy opis różnych produktów ubocznych powstających w 

różnorodnych procesach termicznych pozwala zrozumieć nowe problemy wynikające z 

pojawienia się w ostatnich czasach tzw. odpadów nowej generacji. Wszystko to 

jednoznacznie wskazuje na stałą konieczność poszukiwania nowych rozwiązań 

pozwalających utylizować coraz większe ilości odpadów, często o niestabilnych własnościach 

fizyko-chemicznych.   

Niemniej istotne, z punktu widzenia wybranego sposobu utylizacji tj. poprzez stapianie i 

spiekanie są przedstawione informacje dotyczące stanu szklistego oraz procesu kierowanej 

krystalizacji szkła prowadzącego do otrzymania materiałów szkło-krystalicznych. Aby  

otrzymywać szkło-krystaliczne materiały o z góry założonym składzie fazowym oraz stopniu 

przekrystalizowania konieczna jest znajomość natury stanu szklistego oraz czynników 

determinujących przebieg zarówno procesu witryfikacji jak i dewitryfikacji. Tylko takie 

podejście daję nadzieje na otrzymywanie materiałów o z góry założonych parametrach 

użytkowych.  

Rozdział pierwszy kończy się uzasadnieniem wyboru tematu rozprawy doktorskiej. W tym 

miejscu Doktorantka przedstawiła powody, które skłoniły ją do podjęcia takiego tematu. 

Podjęcie się zadania jednoczesnej utylizacji żużli o niestabilnym składzie chemicznym i 



stłuczki szklanej, na drodze współstapiania lub współspiekania jest niezmiernie interesujące 

zarówno z naukowego jak i utylitarnego punktu widzenia.   

Zasadniczą część rozprawy doktorskiej stanowi rozdział II zatytułowany Część 

eksperymentalna. Na początku tej części rozprawy Doktorantka jasno przedstawiła tezy pracy 

oraz jej cele naukowe i utylitarne. Wybrane, wyżej wspomniane, sposoby utylizacji żużli ze 

spalarni odpadów stałych oraz stłuczki szklanej narzuciły podział tej części rozprawy na dwie 

części. Pierwsza dotyczy otrzymywania szkło-krystalicznych materiałów na drodze 

kierowanej krystalizacji szkieł glinokrzemianowych otrzymanych poprzez stapianie żużla ze 

spalarni odpadów komunalnych oraz stłuczki szklanej. Wytopienie szkła o odpowiednim 

składzie chemicznym oraz rozmiarach było możliwe dzięki współpracy z Instytutem 

Ceramiki we Freibergu. Szczegółowa analiza przeprowadzonych badań termicznych 

otrzymanych szkieł pozwoliła Doktorantce na ustalenie warunków, reżimu czasowo-

temperaturowego, prowadzenia procesu kierowanej krystalizacji w specjalnie do tego 

zaprojektowanym urządzeniu grzewczym. Analiza wyników badań XRD oraz SEM 

otrzymanych dewitryfikatów pozwoliły określić zarówno wpływ temperatury jak i czasu 

wygrzewania na ich strukturę i mikrostrukturę. Wykazano, że  zmiana czasu i/lub temperatury 

prowadzenia procesu dewitryfikacji pozwala otrzymywać materiały szkło-krystaliczne o 

różnym stopniu przekrystalizowania oraz różnym składzie fazowym. Jest to niezmiernie 

istotne z punktu widzenia możliwości sterowania właściwościami otrzymywanych 

dewitryfikatów. Potencjalnie pozwala to na otrzymywanie materiałów o różnych 

własnościach w zależności od wymagań związanych z ich przeznaczeniem. Na takie 

możliwości wskazują choćby przedstawione w rozprawie wyniki badania mikrotwardości 

dewitryfikatów otrzymanych w różnych temperaturach.  

Podstawową wadą współstapiania jest duża energochłonność procesu, co znacząco ogranicza 

powszechne wykorzystanie tej metody. Biorąc to pod uwagę Doktorantka zaproponowała 

przeprowadzenie procesu współspiekania żużli ze spalarni odpadów stałych oraz pylastej 

stłuczki szklanej. Temu zagadnieniu poświęcona jest druga część rozdziału 

eksperymentalnego. Wykorzystanie zjawiska spiekania pozwala znacząco obniżyć 

temperaturę procesu, a co za tym idzie ograniczyć energochłonność. Jednym z podstawowych 

parametrów decydujących o przebiegu procesu spiekania jest uziarnienie surowców 

wyjściowych. Aby określić wpływ tego parametru Doktorantka przygotowała zestawy 

różniące się stopniem rozdrobnienia żużla i stłuczki szklanej oraz jej udziałem wagowym - 

łącznie 12 zestawów. Warunki temperaturowo-czasowe prowadzenia procesu spiekania 

zostały dobrane na podstawie szczegółowych badań przeprowadzonych w mikroskopie 



grzewczym. Badania te pozwoliły określić tzw. temperatury charakterystyczne tj. temperaturę 

spiekania, mięknięcia, pęcznienia i półkuli. To z kolei pozwoliło na określenie tzw. interwału 

spiekania tj. zakresu temperatur pomiędzy temperaturą początku spiekania a temperaturą 

mięknięcia. Jest to kluczowa sprawa z punktu widzenia planowania reżimu czasowo-

temperaturowego procesu spiekania. Na podstawie zmian wspomnianych temperatur wraz ze 

zmianą udziału wagowego stłuczki szklanej ustalono warunki prowadzenia procesu spiekania 

dla poszczególnych zestawów surowcowych. Ponadto wykazano, że wraz ze wzrostem 

zawartości stłuczki szklanej wszystkie powyższe temperatury maleją, co jednoznacznie 

wskazuje na znacznie wyższą temperaturę topnienia żużla w stosunku do stłuczki. Pozwala to 

przypuszczać, że stłuczka będzie pełniła rolę swego rodzaju topnika przyspieszającego proces 

spiekania. Przeprowadzony w odpowiednich (dla poszczególnych zestawów) temperaturach 

proces spiekania każdorazowo doprowadził do przekształcenia sypkiego zestawu w materiał 

lity. Analiza mikrostruktury otrzymanych spieków (SEM) pozwoliła wykazać wpływ 

uziarnienia surowców oraz udziału stłuczki szklanej na stopień zagęszczenia oraz wielkość i 

charakter porów. Z przeprowadzonej badań wynika, że otrzymanie spieków o wyższym 

stopniu zagęszczenia przy małej porowatości otwartej możliwe jest przy spiekaniu zestawów 

o zróżnicowanym składzie frakcyjnym i dużej ilości stłuczki szklanej.  

Stwierdzone na podstawie badań mikroskopowych istnienie porów skłoniło Doktorantkę do 

określenia podstawowych parametrów fizycznych otrzymanych spieków tj. gęstości pozornej, 

porowatości oraz nasiąkliwości. Badania te wykazały, że zgodnie z wynikami badań 

mikroskopowych najniższą porowatość przy jednoczesnej najniższej nasiąkliwość wykazują 

spieki otrzymane na bazie surowców o zróżnicowanym składzie ziarnowym i dużej 

zawartości stłuczki szklanej. Doktorantka bardzo trafnie stwierdziła, że „obserwowane 

zmiany wiążą się z obecnością fazy ciekłej podczas spiekania”, a zmniejszenie porowatości 

otwartej i nasiąkliwości wynika z zamykania porów otwartych przez fazę ciekłą. 

Aby ocenić przydatność otrzymanych materiałów przeprowadzono badania wymywalności 

jonów oraz badania własności mechanicznych tj. odporności na zarysowanie oraz ścieranie. 

Badania te wykazały korelację pomiędzy strukturą i mikrostrukturą a wyżej wspomnianymi 

własnościami. Właściwy dobór składu ziarnowego i udziału masowego poszczególnych 

surowców pozwala na otrzymanie bezpiecznych materiałów o odpowiednich własnościach 

mechanicznych.    

Oceniając całość pracy należy stwierdzić, że stanowi ona bardzo oryginalne i 

całościowe podejście do problemu utylizacji żużli ze spalarni odpadów stałych oraz stłuczki 

szklanej w tym również pylastej. Doktorantka jednoznacznie wykazała, że problem braku 



stabilności składu chemicznego tych żużli może być zminimalizowany poprzez 

współstapianie lub współspiekanie ze stosunkowo stabilną pod względem chemicznym 

stłuczką szklaną. Szczególnie należy podkreślić, że zaproponowane w doktoracie procedury 

pozwalają, z jednej strony na utylizację kłopotliwych odpadów, z drugiej zaś na 

otrzymywanie materiałów o stosunkowo stabilnym składzie chemicznym i przewidywalnych, 

cennych własnościach użytkowych.  

Recenzowano praca, jak każda tego typu praca, zawiera oczywiście kilka drobnych 

wad i niezręcznych sformułowań, które podzieliłbym na dwie grupy tj. usterki edytorskie i 

gramatyczne oraz uwagi polemiczne.  

Usterki edytorskie i gramatyczne dotyczą przede wszystkim tzw. literówek oraz błędów 

gramatycznych, których jest bardzo mało i można uznać, że pod tym względem praca 

przygotowana jest wzorowo. 

Z poważniejszych uwag merytorycznych i polemicznych wymienił bym następujące:  

- w pracy bardzo często pojawia się pomieszanie pojęcia struktury i mikrostruktury. Mówiąc 

o strukturze mamy na myśli wiązania chemiczne, natomiast mikrostruktura to wzajemne 

ułożenie i powiązanie ponadmolekularnych elementów budowy materiału. W związku z czym 

na podstawie zdjęć SEM określamy mikrostrukturę a nie strukturę.  

- Co Autorka ma na myśli pisząc (strona 5 linia 14) „..dokonano oceny stanu amorficznego...” 

- Str. 29 linia 5 od dołu. „…oznaczającym krzem…” Krzemiany traktujemy najczęściej jako 

struktury jonowe w związku z czym należy używać pojęcia jony krzemu. 

- Przy opisie krzemianów szkieletowych brakuje mi opisu rożnych form SiO2, który jak sama 

stwierdza Autorka jest składnikiem żużli. 

- Strona 40. Linia 18 od dołu „…Wśród materiałów szklistych wykorzystanych do procesu 

witryfikacji…” Co Autorka ma tu na myśli? 

- Strona 44, linia 6 od dołu „W przypadku gdy maksima krzywych Kv i Kg pokrywają się 

otrzymanie tworzywa szklistego jest niemożliwe, będzie ono krystalizować przy dowolnej 

prędkości przechłodzenia stopu” Nie jest to prawdą. Obecnie uważa się, że każdą substancję, 

jeżeli tylko nie ulega rozkładowi przed stopieniem, można przeprowadzić w stan amorficzny 

jeżeli zastanie tylko dostatecznie szybko i dostatecznie silnie ochłodzona. Najlepszym 

przykładem są tu amorficzne metale.  

Strona 46 linia 5 od dołu „…Proces dewitryfikacji przebiega inaczej niż krystalizacja 

zwykłych szkieł” Co Autorka na myśli? 

- Strona 47, linia 14. „..grupy platynowej..” Chyba jednak platynowców. 



- W pracy Autorka założyła, że otrzymane szkła są szkłami glinokrzemianowymi. Z bardzo 

dużym prawdopodobieństwem tak jest ale żeby się upewnić należałoby wykonać badania 

spektroskopowe – najlepiej 
27

Al MAS NMR. 

- Z czy związane są poszczególne ubytki masy zarejestrowane na krzywej TG szkła (str. 60). 

- Podpisy pod obrazami SEM strona 65-67 powinny brzmieć – Zdjęcia SEM szkła…. Ponadto 

otrzymanie dodatkowo widm EDX ułatwiłoby analizę krystalizujących faz. 

 - Strona 67 i 68 „..prezentują widma..” To są rentgenogramy a nie widma.  

- Prowadzenie kierowanej krystalizacji szkła ma na celu między innymi poprawę jego 

własności mechanicznych. W związku z czym przy prezentacji wyników badań 

mikrotwardości dewitryfikatów dobrze by było załączyć również dla porównania wyniki 

badań dla szkła.  

- Badania na mikroskopie grzewczym przeprowadzono tylko dla jednej grupy zestawów. Czy 

temperatury charakterystyczne nie zależą od rozdrobnienia surowców?  

- Analizując przebieg dewitryfikacji czy spiekania na podstawie XRD dobrze by było 

zamieścić XRD szkła wyjściowego i surowców (zwłaszcza żużla) gdyż mogą być w nich 

obecne różne fazy krystaliczne. 

Wymienione przeze mnie drobne potknięcia w żadnym stopniu nie umniejszają mojej 

wysokiej oceny recenzowanej pracy.  

3. Wniosek końcowy 

Opiniowana praca spełnia wszystkie wymagania stawiane rozprawom doktorskim 

przez ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595) i na tej podstawie wnioskuję o 

dopuszczenie Pani mgr inż. Ilony Lisieckiej do publicznej obrony rozprawy przed Radą 

Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów.  

 

 

 

 


