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bedacych podstawa wniosku 0 nadanie stopnia doktora habilitowanego 

w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych, 

w dyscyplinie inzynieria Srodowiska, gornictwo i energetyka 

Podstawa wykonania recenzji 

Podstawa opracowania recenzji jest Uchwata nr 21/2020/2021 Rady Dyscypliny Naukowej 

Inzynieria Srodowiska, gornictwo i energetyka Politechniki Czestochowskiej z dnia 

22.02.202Ir. w sprawie powolania komisji habilitacyjney w celu przeprowadzenia 

postepowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych, w dyscyplinie 

inzynieria srodowiska, gornictwo i energetyka wszczetego na wniosek dr Beaty Jablonskiej, z 

ktore} wynika, ze powotano mnie na recenzenta w niniejszym postepowaniu. 

Informacje o Kandydatce 

Pani dr inz. Beata Jabtonska jest absolwentka Wydziatu Budownictwa i Inzynierii Srodowiska 

Politechniki Czestochowskiej. Tytut magistra inzyniera uzyskata w 1996 roku na kierunku 

inzynieria srodowiska, specjalnos¢ zaopatrzenie w wode, unieszkodliwianie sciekow 1 odpadow 

bronigc prace dyplomowa pt. ,,Badania warunkow usuwania zelaza i manganu 

z wody z wykorzystaniem procesow sorpcyjnych” przygotowana pod kierunkiem dr. hab. inz. 

Zygmunta Debowskiego, prof. PCz. Dyplom doktora nauk technicznych w dyscyplinie 

inzynieria Srodowiska uzyskala w 2004r. w Politechnice Czestochowskiej, na Wydziale 

Inzynierii i Ochrony Srodowiska, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. ,, Warunki techniczne 

i fizykochemiczne usuwania zanieczyszczen organicznych i zawiesin nieorganicznych 

z zrzutowych wod kopalnianych”, przygotowanq pod kierunkiem dr. hab. inz. Janusza 

Girezysa, prof. PCz. Wyksztalcenie kandydatki uzupetniajg Fakultatywne — studia 

przygotowania pedagogicznego (1997r.) oraz Fakultatywne studia pedagogiczne (2002r.), 

ukonezone na Miedzywydziatowym Studium Ksztalcenia i Doskonalenia Nauczycieli 

Politechniki Czestochowskiej. 
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Pani dr inz. Beata Jabloiiska obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Inzynierii Srodowiska 

i Biotechnologii na Wydziale Infrastruktury i Srodowiska Politechniki Czestochowskiej. 

Ocena osiggnigcia naukowego — cyklu publikacji pt. ,.Naturalne i modyfikowane odpadowe 

skaty pokopalniane jako adsorbenty i substancje wspomagajqce oczyszczanie wéd i Sciekéw” 

Jako osiagniecie naukowe Habilitantka przedstawita monotematyczny cykl publikacji pt. 

Naturalne i modyfikowane odpadowe skaly pokopalniane jako adsorbenty i substancje 

wspomagajqce oczyszczanie wod i Sciekow”’, na ktore skiada si¢ 7 prac: 

1. Jablonska B., V. Kityk A., Busch M, Huber P., 7he structural and surface properties 

of natural and modified coal gangue, Journal of Environmental Management 190 (2017) 

80-90.  [F2017 - 4,005; SIF 2017 - 4,449, MNiSW - 35 pkt. (70%) 

2. Jablonska B., Busch M., Kityk A. V., Huber P., Natural and Chemically Modified 

Post-Mining Clays - Structural and Surface Properties and Preliminary Tests on 

Copper Sorption, Minerals 2019, 9, 704; doi:10.3390/min9110704. — [F2010 — 2,380; 

SIF2019 — 2,572, MNiSW - 100 pkt. (80%) 

3. Jablonska B., Removing of Cr(Ill) and Cr(V1) compounds from aqueous solutions by 

shale waste rocks, Desalination and Water Treatment 2020, 

doi: 10.5004/dwt.2020.25435. IF — 1,320, MNiSW - 100 pkt. (100%) 

4. Jablonska B., Siedlecka E., Removing heavy metals from wastewaters with use of 

shales accompanying the coal beds, Journal of Environmental Management, 155 (2015) 

58-66. DOL 10.1016/.jenvman.2015.02.015. [F201s - 3,131; 5IF2015 - 4,049; MNiSW 

- 35 pkt. (90%) 
5. Jabtonska B., Sorption of phenol on rock components occurring in mine drainage 

water sediments, International Journal of Mineral Processing, (2012), 104-105, 71-79. 

[F212 — 1,378; S51F2012 — 1,695; MNiSW - 30 pkt. (100%) 

6. Jablonska B., Using Natural and Modified Waste Rocks for Phenol Removal from 

Wastewater, Conference: 2018 Applications of Electromagnetics in Modern Techniques 

and Medicine (PTZE), 66-68, DOI: /0./109/PTZE.2018.8503126, MNiSW — 15 pkt. 

(100%) 
7. Jabtonska B., Supporting the Coagulation Process with Shale — Preliminary Studies, 

Annual Set. The Environment Protection (Rocznik Ochrona Srodowiska), Tom 20, 

2018, 780-792. IF 2013 — 0,563; 5IF201s = 0,543, MNiSW - 15 pkt. (100%) 

Laczna wartosé punktowa MNiSW przedstawionego cyklu publikacji wynosi 330 (296 

z uwzglednieniem udzialu procentowego), IF rownym 12,691/12,777, ze srednim udziatem 

Kandydatki w publikacjach wynoszacym ponad 90%. Wysoki wskaznik IF jak i liczba 

punktow, a takze znaczacy udzial w opublikowaniu prac swiadczy o duzej samodzielnosci 

i dojrzatosci naukowej Kandydatki. 

Obecnosé w ukladach wodnych duzej ilosci toksycznych czy kancerogennych substancji 

bedacych nastepstwem antropopresji jest istotnym problemem cywilizacyjnym, a ograniczanie 

ich negatywnego oddzialywania na Srodowisko jest jednym z najwazniejszych zadan stojacych 

przed inzynieriqa Srodowiska. Coraz wyzsze standardy jakosci Ssrodowiska wymagajq coraz 
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skuteczniejszych metod ograniczania zar6wno emisji jaki i rozprzestrzeniania si¢ 

zanieczyszczen w srodowisku poprzez ich usuwanie lub catkowita neutralizacje. Jednym 

zmozliwych rozwigzan jest wykorzystanie do tego celu procesu adsorpceji, jako jednej 

z bardziej skutecznych i ekonomicznych metod usuwania zanieczyszczen z uklad6w wodnych. 

Warunkiem skutecznosci i efektywnosci tego procesu jest odpowiedni dobor adsorbentu. Od 

diuzszego juz czasu coraz wiekszym zainteresowaniem cieszq sie sorbenty pochodzenia 

naturalnego, w szczegOlnosci stanowiace odpady z roznych gatezi przemystu. W ten wiasnie 

obszar wpisuja si¢ badania prowadzone przez Habilitantke 1 zaprezentowane 

w monotematycznym cyklu publikacji dotyczacych mozliwosci wykorzystania naturalnych jak 

i modyfikowanych substancji mineralnych, stanowiacych material odpadowy w procesach 

wydobycia i przer6bki wegla kamiennego i brunatnego, jako sorbentow, docelowo 

wykorzystywanych do usuwania zanieczyszczen nieorganicznych oraz organicznych ze 

srodowiska wodnego. Tym samym podjeta tematyka badawcza jest wazna i wpisujaca sie 

w aktualny nurt badan. Pomimo, ze wykorzystanie surowcow mineralnych jako sorbentow nie 

jest zagadnieniem nowym, to z uwagi na fakt, ze materiaty pochodzenia naturalnego, 

w zaleznosci od miejsca ich wystepowania, cechuja rozne wlasciwosci sorpcyjne sprawia, 

ze sa one caly czas interesujacym 1 nie do konca scharakteryzowanym | poznanym materiatem. 

To uzasadnia prowadzenie badan 1 poszerzanie wiedzy 0 sorpcyjnych wiasciwosciach tych 

materialow, a tym samym mozliwosci ich zastosowania. 

Celem realizowanych badan byla ocena mozliwosci wykorzystania odpadowych skal ilastych 

jako tanich materialow w _ procesach fizykochemicznych oczyszczania wody i sciekow. 

Habilitantka sformulowala teze, ze dobor odpowiedniego rodzaju i wlasciwa modyfikacja 

(obrébka) odpadowych surowcoOw mineralnych pokopalnianych umozliwia poprawe ich 

wiasciwosci strukturalnych 1 powierzchniowych, a tym samym _ bardziej efektywne 

wykorzystanie ich w inzynierii srodowiska. Dla udowodnienia tak sformutowanej tezy 

wykonane zostaly badania obejmujace: 

e ocene przydatnosci pokopalnianych odpadow mineralnych i mineralno-weglowych 

w procesach koagulacji i adsorpcji do usuwania zanieczyszczen z wod 1 sciekow, 

e okreslenie wilasciwosci  strukturalnych i powierzchniowych determinujacych 

wiasciwosci sorpcyjne (takich jak: powierzchnia wlasciwa, objetos¢ porow oraz 

dystrybucja porow po rozmiarach, wymiar fraktalny) naturalnych i modyfikowanych 

chemicznie skal pokopalnianych, 

e ocene zdolnosci sorpcyjnych naturalnych i modyfikowanych ttow pokopalnianych pod 

wzgledem zwiazkow toksycznych, takich jak niektore metale ciezkie (Cr(II1), Cr(V1), 

Cu(II), Ni(ID), Pb(ID)) oraz zwiazki organiczne na przykladzie fenolu, 

e ustalenie optymalnych warunkow obrobki (modyfikacji) rozwazanych skal 

odpadowych, co pozwolitoby na otrzymanie materialow o mozliwych do przyjecia 

wiasciwosciach sorpcyjnych 1 wspomagajacych koagulacje wody, 

e ocene zastosowania ilow pokopalnianych jako tanich adsorbentow do wstepnego 

oczyszczania sciekow przemystowych. 

Obiektem badan byly skaly pogornicze pobrane z kopaln eksploatujacych wegiel kamienny 

Gomoslaskiego Zaglebia Weglowego, w tym ity pliocenskie oraz tupki ilaste, stanowiace 
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odpad. Surowiec skalny poddany zostal modyfikacji chemicznej z wykorzystaniem kwasow 

HNOs, H202, HF, H2SO4, HCI oraz zasady sodowej NaOH, jak rowniez modyfikacji termicznej 

w temp. 250°C - 800°C (w zaleznosci od surowca mineralnego). Surowe jak i zmodyfikowane 

skaly pokopalniane poddane zostaly badaniom termograwimetrycznym oraz badaniom 

struktury porowatej obejmujacym oznaczenie takich parametrow jak powierzchnia wlasciwa, 

objetos¢ porow, rozklad porow, wymiar fraktalny. 

Wyniki analizy struktury porowatej badanych materialow wskazywaty, ze modyfikacja 

termiczna zmniejsza objetos¢ mikroporow, a przyczynia sie do wytworzenia mezoporow 

o wiekszych rozmiarach, prawdopodobnie wskutek wypalenia materii organicznej oraz 

wykruszenia cienkich scianek miedzy sasiednimi mezoporami, co skutkuje zmniejszeniem 

powierzchni wlasciwej. Natomiast wplyw obrobki chemicznej na zmiany wielkosci 

powierzchni wtasciwej oraz struktury porowatej zalezat od rodzaju czynnika modyfikujacego 

oraz wiasciwosci surowca skalnego. W przypadku low pliocenskich poddanych dzialaniu 

kwasu HF czy tez H2SO,4 Habilitantka zaobserwowala wzrost powierzchni wlasciwej 

wynikajacej ze wzrostu objetosci mikroporow. W przypadku dziatania kwasow HCI lub HNOs, 

na badany materiat nie zaobserwowano istotnych zmian wielkosci powierzchni wlaSciwej 

badanych materiatow, natomiast obrobka NaOH lub H2O2 skutkowata zmniejszeniem objetosci 

mikroporow. W analizie struktury porowatej wyjsciowych surowcow skalnych jak i poddanych 

modyfikacji Habilitantka wykorzystala wiele modeli obliczeniowych, przede wszystkim 

rownania Braunauera-Emmeta-Tellera (BET), w tym w wersji zmodyfikowanej, Kelvina, 

Barretta-Joynera-Halendy (BJH), Harkinsa-Jury (HJ), Dubinina-Raduszkiewicza (DR), metode 

t-plot i a, co wskazuje na gruntowng znajomos¢ podstaw teoretycznych analizy materialow 

porowatych. Nalezy jednak zauwazyé¢, ze w zaprezentowanej analizie zabraklo wyjasnienia na 

jakiej podstawie dokonano wyboru czynnikow modyfikujacych oraz warunkow prowadzenia 

tego procesu (np. stezenie, czas kontaktu, temperatura). Zabraklo rOwniez wyjasnienia 

wykazanego, zroznicowanego wptywu czynnikow utleniajacych na zmiany struktury porowatej 

zmodyfikowanych materialow. Mozna domniemaé, ze bedzie to przedmiotem dalszych badan 

prowadzacych do optymalizacji warunkow modyfikacji materialow mineralnych skutkujacych 

rozwinieciem struktury porowatej. 

Rownolegle do badan dotyczacych struktury porowatej wybranych naturalnych oraz 

zmodyfikowanych surowcow mineralnych Pani dr inz. Beata Jablonska dokonala oceny 

przydatnosci tych materialow jako sorbentow zarowno jonow metali ciezkich takich jak Cu (11), 

Crip, Cr(VI), PbdD, Nii) oraz fenolu. Habilitantka wykazala, ze w przypadku ilow 

poliocenskich modyfikacja chemiczna roztworami kwasow HF lub H2SO4 skutkuje wzrostem 

pojemnosci sorpcyjnej wzgledem jonow Cu(II), co pozostaje w korelacji ze wzrostem wielkosci 

powierzchni wiasciwej. Przebieg sorpcji w tym przypadku najlepiej opisuje izoterma 

Langmuira wskazujac na chemiczny charakter oddziatywan pomiedzy powierzchnia sorbent6w 

a jonami Cu(II). 

Sorpcje jonow Cr(IID i Cr(VI) badano na niemodyfikowanych tupkach ilastych pochodzacych 

z trzech kopaln wegla kamiennego. Uzyskane przez Habilitantke wyniki badan wskazuja, ze 

rowniez i w tym przypadku najlepszymi zdolnosciami sorpcyjnymi charakteryzowal sie 

mezoporowaty surowiec mineralny o najwiekszej powierzchni wlasciwej. Rowniez i w tym 

przypadku przebieg sorpcji najlepiej opisuje izoterma Langmuira. 

Wplyw modyfikacji termicznej na zdolnosci sorpcyjne badanych materiatow przeanalizowano 

na przyktadzie sorpcji jonow Pb(II1), Ni(I1) i Cu(11) na tupkach ilastych pochodzacych z dwoch 

kopaln wegla kamiennego Pokoj i Ziemowit , poddanych wygrzewaniu w temperaturze 600°C. 

Wyniki badan wskazuja, ze jony Cu(II) i Ni(II) najlepiej sorbowaly sie na tupkach 
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niemodyfikowanych pochodzacych z kopalni Pokoj, natomiast jony Pb(II) najlepiey sorbowaty 

sie na tupkach modyfikowanych termicznie. 

Obok oceny zdolnosci sorpcyjnych badanych skal pogorniczych wzgledem jonow metali 

ciezkich Habilitantka badala rowniez zdolnosci sorpcyjne tych materialow wzgledem fenolu. 

Wyniki badan wskazuja, ze rowniez i w tym przypadku w zaleznosci od rodzaju materialu 

skalnego zadawalajace zdolnosci sorpcyjne wykazuja zarowno niemodyfikowane ily jak i skaly 

plonne poddane obrobce termicznej. 

Przedstawione wyniki badan wskazuja, ze zarowno niemodyfikowane odpadowe surowce 

mineralne jak i modyfikowane z zadawalajaca skutecznosciqg moga by¢é wykorzystywane jako 

sorbenty. Niemniej jednak zabrakto wnikliwej analizy wplywu wilasciwosci chemicznych 

badanych adsorbatow jak i chemizmu adsorbentow na wielkos¢ i mechanizm sorpcji. Moze to 

byé kierunkiem dalszych badan prowadzonych przez Habilitantke. 

Istotnym, innowacyjnym kierunkiem badan prowadzonych przez Pania dr inz. Beate Jablonska 

dotyczacych zagospodarowania pogorniczych skal odpadowych jest wykorzystanie lupkow 

ilastych w procesie koagulacji. Przeprowadzone badania koagulacji z wykorzystaniem 

siarczanu glinu oraz tupkow ilastych wykazaty, ze wspomaganie procesu koagulacji tupkiem 

surowym przynosi wiekszq efektywnos¢é zmniejszenia metnosci w wodzie niz w przypadku 

zastosowania samego koagulantu. Wprowadzone do uktadu tupki ilaste, obdarzone fadunkiem 

ujemnym, stanowia osrodki kondensacji, ktore przyspieszaja flokulacje i powstawanie 

ciezkich, dobrze rozbudowanych i szybko opadajacych klaczkow, zapewniajac dobre 

wiasciwosci sedymentacyjne. Rownie zadawalajace wyniki uzyskano w_  przypadku 

wykorzystania lupkow modyfikowanych termicznie w temperaturze 600°C. Obrobka termiczna 

wprowadza korzystne zmiany w strukturze krystalicznej tupka, udostepniajac dodatkowe centra 

aktywne i zwiekszajac tym samym powierzchnie oddzialywania sedymentujacych klaczkow. 

Podsumowujac przedstawiony do oceny monotematyczny cykl publikacji pod wspolnym 

tytulem ,,Naturalne i modyfikowane odpadowe skaly pokopalniane jako adsorbenty i substancje 

wspomagajqce oczyszczanie wod i sciekow”, pomimo pewnych uwag_ krytycznych, 

stwierdzam, ze podjeta przez Habilitantke problematyka badaweza jest istotna zarowno 

z naukowego jak i utylitarnego punktu widzenia. Opisane w publikacjach zagadnienia byty od 

poczatku planowane i sformulowane jako rozszerzenia lub uzupelnienia kolejnych etapow 

badan. Uwazam, ze wyniki przedstawione w publikacjach uzupelniaja wiedze dotyczaca 

mozliwosci wykorzystania odpadowych surowcow mineralnych jako sorbentow wybranych 

zanieczyszcezen organicznych i nieorganicznych. Do najwazniejszych osiagnie¢ Habilitantki 

zaliczam: 

e wykazanie, ze pogornicze skaly ilaste, stanowiace niezagospodarowane surowce 

odpadowe, moga z powodzeniem by¢ wykorzystane w procesach sorpcji i koagulacyi 

do oczyszczania wod i Sciekow, a ich odpowiednia modyfikacja chemiczna lub termiczna 

moze poprawic ich wiaSciwosci sorpcyjne lub koagulacyjne, 

e wykazanie, ze odpadowe skaly ilaste moga byé wykorzystane jako substancje 

wspomagajace koagulacje wody, szczegolnie o niskiej metnosci stanowigc  zarodki 

krystaliczne dla tworzacych sie ktaczkow, zwiekszaja liczbe kontaktow przyspieszajac 

powstawanie ktaczkow, obciazajq je 1 utatwiaja ich sedymentacje,
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e gruntowng analize struktury porowate] pokopalnianych skal ilastych z roznych lokalizacji 

i poddanych r6znym modyfikacjom chemicznym lub termicznym; 

e wykazanie, ze obrobka termiczna badanych substancji mineralnych w zakresie 450-600 °C 

skutkuje rozktadem  materii organicznej zalegajace; w porach, co zwieksza liczbe 

dostepnych miejsc adsorpcyjnych i poprawia ich zdolnosci sorpcyjne w odniesieniu do 

wybranych adsorbatow, natomiast dalszy wzrost temperatury skutkuje degradacjq 

mikrostruktury 1 pogorszeniem wlasciwosci sorpcyjnych oraz wspomagajacych koagulacje, 

e wykazanie, ze badane naturalne ity pokopalniane z powodzeniem moga wykorzystane jako 

sorbenty jonow Cr(IID, Cr(V1), Cu(1), Ni(I}, Pb(ID) oraz fenolu z roztworow wodnych. 

Przedstawione badania maja charakter przekrojowy, dotycza zarowno badan podstawowych jak 

i stosowanych w inzynierii srodowiska. Uzyskane wyniki maja wptyw na rozwoj dyscypliny 

iprzyczyniaja sie do glebszego rozpoznania mozliwosci wykorzystania pokopalnianych 

surowcow mineralnych jako tanich i skutecznych sorbentow, jak rowniez czynnikow 

wspomagajacych proces koagulacji. Zaprezentowane podejscie jest zgodne z aktualnymi 

kierunkami rozwoju dyscypliny inzynieria srodowiska, gornictwo i energetyka. Omdwione 

osiagniecia wnosza do dyscypliny nowe technologie oczyszczania sciekOw 1 usuwania 

zanieczyszczen organicznych i nieorganicznych ze srodowiska wodnego. 

Habilitantka wykazata sie samodzielnoscia 1 kreatywnosciq oraz dobrym przygotowaniem 

merytorycznym, a uzyskane wyniki sa oryginalne i stanowia znaczny i wartosciowy wktad 

w rozwoj dyscypliny inzynieria srodowiska. 

Przedstawiony cykl publikacji jako osiagniecie naukowe (habilitacyjne) posiada znacznq 

wartos¢é poznawcza i praktyczna oraz wnosi znaczacy wklad w rozwoj dyscypliny inzynieria 

srodowiska, gornictwo i energetyka, a tym samym spelnia wymagania okreslone w art. 219 

ustawy z dnia 5 lipca 2018. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz.U.2020r. poz.85 z 

poz.zm.) 

Oméwienie catosci osiqgnieé naukowo-badawczych 

Analizujac calosciowo osiagniecia naukowo-badaweze Pani dr inz. Beaty Jablonskiej 

obejmujace zarowno przedstawiony jako dzielo naukowe cykl publikacji jak i pozostaly 

dorobek nalezy stwierdzi¢, ze dotyczqa one badan koncentrujacych sie na zagadnieniach 

usuwania zanieczyszczen z wod i sciekOw. Tematyka pracy magisterskiej dotyczyla 

oczyszczania wody z jondw Fe i Mn na zlozu piaskowym i weglowym z wykorzystaniem 

procesow sorpcyjnych, natomiast praca doktorska dotyczyla usuwania zanieczyszczen z wod 

kopalnianych. Po uzyskaniu stopnia doktora Habilitantka kontynuowala badania zwiqzane 

z oczyszczaniem sciekOw przemystowych koncentrujac sie na sciekach poszlifierskich z hut 

szkta oraz wodach kopalnianych, ale rowniez prowadzac badania nad zagospodarowaniem 

odpadow z roznych galezi przemystu w tym odpadow wydobywezych, osadow sciekowych, 

odpadow powstajacych po procesach recyklingu butelek PET, odpadowego weglika krzemu. 

W szczegolnosci problematyka badaweza dotyczyta: 

e zagospodarowania kopalin towarzyszacych poktadom zloz wegla  brunatnego 

i kamiennego (itow pliocenskich, tupkow ilastych, mulowcow, itowcow oraz skal plonnych



— surowych i modyfikowanych do usuwania zanieczyszczen ze Sciekow - wyniki tych badan 

stanowig przedmiot glownego osiggniecia naukowego, 

® opracowania innowacyjnej technologii oczyszczania sciekow przemystowych opornych na 

biodegradacje, zanieczyszczonych duzq iloscia zawiesiny, substancjami powierzchniowo- 

ezynnymi, alkaliami, mydtami oraz naturalnymi olejami, pochodzacymi z zakladow 

recyklingu mieszanych tworzyw sztucznych, w szczegolnosci odpadowego politereftalenu 

etylenu (PET). 

e badan wlasciwosci fizyczno-chemicznych odpadow po recyklingu butelek PET jako 

komponentow paliw stalych, stanowiac zrodio energii odnawialnej w procesach spalania. 

e badan hydrochemicznych rzek bedacych pod wptywem zrzutowych wod dolowych 

odprowadzanych z kopaln wegla kamiennego w celu opisania zmian jakosci wody, ze 

szezegolnym uwzglednieniem wskaznikow  okreslajacych zawartos¢ — substancji 

organicznych i mineralnych, 

© opracowania innowacyjnej technologii odzysku weglika krzemu ze sciekow poszlifierskich 

z hut szkla powstajacych w trakcie obrobki mechanicznej zwlaszcza szkla krysztalowego, 

© opracowania innowacyjnej technologii wytwarzania wypelniacza mineralno-szklanego 

z odpadow poszlifierskich hut szkla, kt6re moga by¢é stosowane do lakierow, farb, gumy 

i tworzyw sztucznych, 

® opracowania innowacyjne] technologii odzyskiwania sktadnikow uzytecznych gtownie litu, 

wodoru, tworzyw sztucznych, stali, wegla i manganu ze zuzytych pierwotnych baterii 

litowych jednorazowego tadowania, 

e badan wspdlnego zagospodarowania osadéw sciekowych i dolomitowych odpadéw 

poflotacyjnych poprzez tworzenie mieszanek glebowych, 

e badan dotyczacych anizotropii optycznej mieszanin cyjanobifenylu umieszczonych 

w rownolegtych nanokanalach w membranach z tlenku glinu i krzemionki. 

Podsumowujac calosciowy dorobek naukowo-badawezy Pani dr inz. Beaty Jablonskiej nalezy 

stwierdzi¢, ze obejmuje on autorstwo lub wspolautorstwo: 

e 10 publikacji w czasopismach z listy JCR (Journal of Environmental Management (3), 

Minerals (1), Desalination and Water Treatment (1), International Journal of Mineral 

Processing (1), Annual Set. The Environment Protection (1), Energies (1), Physical 

Review E (1), 1 rozdziat w monografii konferencyjnej indeksowanej w bazie WoS), 

wszystkie opublikowane po uzyskaniu stopnia doktora, 

e@ 28 publikacji w czasopismach nie posiadajacych IF, w tym 9 opublikowanych przed 

uzyskaniem stopnia doktora, 

e 15 referatow konferencyjnych na liczacych sie krajowych i miedzynarodowych 

konferencjach naukowych, w tym 3 przed doktoratem, 

e 3 patenty krajowe (Sposob oczyszczania sciekow przemyslowych opornych na 

biodegradacje PL 234842 Bl, Sposdb odzysku weglika krzemu ze sciekOw 

poszlifierskich PL 227000 B1, Sposob wytwarzania wypelniacza mineralno-szklanego 

PL 226185 Bl, | zgtoszenie patentowe (Sposob odzyskiwania czesci uzytecznych ze 

zuzytych baterii litowych P-416902) i 1 wzor uzytkowy (Fluid distribution equipment, 

Office for Harmonization in the Internal Market No 00238465 1-0001).



Laczny IF, obejmujacy publikacje zgloszone jako dzielo oraz pozostate publikacje, wynosi 

23,744. Liczba cytowan wg bazy Web of Science 106, a bez autocytowan 91, wedlug bazy 

Scopus 128, a bez autocytowan 115. Indeks Hirscha Habilitantki wg WoS oraz Scopus wynosi 

5. Laczna liczba punktow MNiSW wynosi 783 (638 za publikacje i 145 za patenty 1 wzor 

uzytkowy), a z uwzglednieniem podzialu na wspdlautorow 593,9 (521,4 za publikacje 1 72,5 za 

patenty oraz wzor uzytkowy). 

Przedstawiony punktowany dorobek naukowo-badawezy Pani dr inz. Beaty Jablonskiej 

wskazuje na bardzo duzqa aktywnos¢ naukowa, szczegolnie widocznga po doktoracie. Prace 

Habilitantki maja wzrastajace tempo cytowan w bazie WoS oraz Scopus, co dowodzi duzego 

zainteresowania srodowiska naukowego wynikami badan realizowanych przez Pania Doktor 

oraz rozpoznawalnos¢ w srodowisku branzowym. 

Ponadto dorobek Habilitantki stanow1: 

e udziat w realizacji 5 projektow badawezych, w tym 3 po doktoracie (Projekt PARP nr 

POIR.02,03.02-10-0022/18, NCN nr 312729, POIR.04.01.04-00-0110/17) oraz 2 przed 

doktoratem (KBN nr 7T09C01220, KBN promotorski nr 4T09D02023), jako 

wnioskodawea i wykonawca, 

e 3-miesieczny staz naukowy - Faculty of Engineering, Department of Quality and 

Engineering Technologies, Slovak University of Agriculture in Nitra, Slowacja, 

e 3 nagrody Rektora Politechniki Czestochowskiej za prace naukowa, dydaktyczna 

i organizacyjna, 

e udziat w realizacji 8 projektow badawezych w ramach badan wiasnych 1 statutowych 

finansowanych przez MNiSW, jako wykonawca i raz jako kierownik (Analiza 

i optymalizacja procesOw sorpcyjnych w wodach, sciekach i srodowisku glebowym, 

Innowacyjne rozwigzania w inzynieril srodowiska i energetyce, Nowe technologie 

wochronie i  rewitalizacji terenow zdegradowanych, Unieszkodliwianie 

1 zagospodarowanie odpadOw mineralnych i odpadow organicznych, Ochrona 

iremediacja gruntow i wod podziemnych na terenach objetych antropopresja, 

Mikrozanieczyszczenia w gruncie, wodach podziemnych i osadach dennych, 

Wykorzystanie wlaSciwosci odpadowego dolomitu. w inzynierii srodowiska, 

Identyfikacja zanieczyszczen olejowych i koloidalnych wod kopalnianych), 

e uzyskanie 5 nagrod miedzynarodowych: Zloty medal oraz Nagrode specjalng na 

miedzynarodowej wystawie International Exhibition of Technology and Innovation 

IPITEK 2018 w Bangkoku (Tajlandia), Srebrny medal na miedzynarodowej wystawie 

EUROINVENT 2018 - 10 Edition European Exhibition of Creativity and Innovation w 

Jassy (Rumunia), Zloty medal na miedzynarodowej wystawie INVENT ARENA 2018 

- 2™ International Inventors Exhibition of Technical Innovation, Patents and Inventions, 

w Tiinec (Czechy), Brazowy medal na Miedzynarodowej Warszawskiej Wystawie 

Wynalazkow IWIS 2019, 

® wyroznienie “Certificate of Outstanding Contribution in Reviewing” za dzialalnos¢ 

recenzencka dla czasopisma Microporous and Mesoporous Materials,



W oparciu o powyzsze informacje, nalezy jednoznacznie stwierdzi¢, ze wskazniki 

bibliometryczne opisujace poziom merytoryczny dorobku naukowego, udziat w projektach, 

konferencjach i inne osiagniecia Pani dr inz. Beaty Jablonskiej sq znaczace i wskazuja, 

ze dorobek Habilitantki spetnia kryteria stawiane kandydatom ubiegajacym si¢ o uzyskanie 

stopnia doktora habilitowanego. Catosciowy dorobek naukowo-badawczy oraz utylitarny 

Pani dr inz. Beaty Jablonskiej znaczaco przyczynia sie do rozwoju dyscypliny inzynieria 

srodowiska, gornictwo i energetyka. 

Ocena dorobku dydaktycznego, popularyzatorskiego oraz wspélpracy migdzynarodowej 

Znaczacemu dorobkowi naukowemu Pani dr inz. Beaty Jablonskiej towarzyszy rownie 

obszerny i znaczacy dorobek dydaktyczny, popularyzatorski oraz w zakresie wspolpracy 

miedzynarodowe] obejmujacy: 

e aktywny udziat w liczacych sie krajowych i miedzynarodowych konferencjach naukowych 

— 12 wystapien po doktoracie i 3 przed uzyskaniem stopnia doktora, 

e staz naukowy. Faculty of Engineering, Department of Quality and Engineering 

Technologies, Slovak University of Agriculture in Nitra, Stowacja, od 29.06.2017r. do 

29.09.2017 r., opiekun naukowy: Doc. Ing. Maro’ Korenko, PhD, 

e wspolprace z naukowcami z zespolu Prof. Dr. rer. Nat Patricka Hubera z Institute of 

Materials Physics and Technology, Hamburg University of Technology (TUHH), 

e wspodlprace z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kollataja w Krakowie, Wydziatu 

Inzynierit Produkeji i Energetyki, 

e wspolprace z Instytutem Ekologii Terenow Uprzemystowionych z siedziba w Katowicach 

e cztonkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma Inzynieria i Ochrona Srodowiska, jako 

sekretarz redakcji, 

e czlonkostwo w organizacjach branzowych, takich jak: Zwiazek Nauczycielstwa Polskiego 

oraz Polskie Zrzeszenie Inzynierow i Technikow Sanitarnych, 

e wykonanie recenzji 25 publikacji naukowych dla _ liczacych sie czasopism 

miedzynarodowych (International Journal of Environmental Research and Public Health, , 

Minerals, Applied Sciences, International Journal of Environmental Science and 

Technology, Water, Journal of Water Process Engineering, Nanomaterials, International 

Journal of Water and Wastewater Treatment, Journal of Chemistry, Microporous & Mes 

oporous Materials, International Conference on Residuals Science and Environmental 

Engineering, Chemical Papers, International Journal of Mineral Processing), 4 artykulow 

dla czasopisma krajowego i 2 zagranicznych spoza listy JCR oraz 2 referatow 

konferencyjnych, 

e udzial w licznych szkoleniach: Prowadzenie weryfikacji technologii srodowiskowych 

zgodnie z Ogolnym Protokolem Weryfikacji ETV UE wersja 1.3, norma ISO 14034:2016 

oraz ISO 17020: 2012 oraz procedurami operacyjnymi SZJ JWT, System zarzadzania wg 

normy PN-EN ISO/IEC 17025:2008-2 w laboratorium badawezym, odpowiedzialnosé 

i obowiazki Kierownika ds. Jakosci, szkolenie jezykowe, Procedury weryfikacji technologii 

srodowiskowych na podstawie ogolnego Protokotu Weryfikacji EU ETV wersja 1.3 

iwytyeznych Roboczych Grup Technicznych z elementami wymagan normy PN-EN 
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ISO/IEC 17020:2012 oraz normy ISO 14034, Seminarium EU Industry Days 2019 pt. 

Oczyszczalnie SciekOw komunalnych waznym ogniwem SMART cities, LCA 

w gospodarce sciekowo-osadowej, Project Management, Data mining w_ programie 

Statistica, szkolenia dotyczace programu HORYZONT 2020, e-Nauczanie w praktyce 

szkoly wyzszej, szkolenia dotyczacego rozwiniecia kompetencji pracownikow naukowo- 

dydaktycznych, Statistica kurs podstawowy, 

e aktywna wspolprace z sektorem gospodarczym jako wykonawca prac zleconych (BZ—401-— 

03/2017 ,,Opracowanie wstepnych badan z zakresu. mozliwosci zastosowania 

innowacyjnych tkanin do zasiedlania zywych organizmow wykorzystywanych do 

oczyszczania srodowiska”, BZ-3-300-1/2019/R ,,Badania mikrobiologiczne — ocena 

redukcji zanieczyszczen biologicznych na wybranych prototypach systemu”, BZ-3-300- 

1/2019/R ,,Przygotowanie finalnej wersji projektu dzianiny dystansowej ze zintegrowanym 

systemem do redukcji mikrobiologicznej”), 

e udzial jako ekspert zewnetrzny w ramach Pilotazowego Programu Weryfikacji Technologii 

Srodowiskowych Unii Europejskiej (ETV). 

Dziatalnos¢ dydaktyczna i organizatorska obejmuje: 

e prowadzenie zajec dla studentow kierunku inzynieria srodowiska, ochrona srodowiska 

oraz biotechnologii z przedmiotow: Hydrologia oraz nauki o Ziemi, Geologia 

i geomorfologia, Gleboznawstwo i ochrona gleby, Zaopatrzenie w wode i ochrona wod, 

Wybrane zagadnienia utylizacji odpadow, Techniki bioinformatyczne, Techniki 

bioinformatyczne z elementami genomiki, Powstawanie i unieszkodliwianie odpadow, 

Gospodarka odpadami, Wybrane zagadnienia z gospodarki odpadami, Ochrona wad, 

Ochrona gleby, Rekultywacja terenow zdegradowanych, Zarys nauk o Ziemi, Procesy 

jednostkowe w inzynierii Srodowiska, Hydrologia, Bezpieczenstwo w biotechnologii, 

Gospodarka odpadowa w przemysle, Biotechnologia odpadow, Ergonomia i BHP, 

Technologie wybranych odpadow, Podstawy bioinformatyki, Geologia inzynierska, dla 

wiekszosci z prowadzonych przedmiotow Kandydatka opracowala autorskie programy 

nauczanta, w tym rowniez e-kursy, a dla zajec laboratoryjnych instrukcje i stanowiska 

do ¢wiczen, 

© organizacje wizyt studyjnych, zaje¢ terenowych oraz warsztatow dla studentow 

w zaktadach, ktorych dzialalnos¢ powiazana z inzynieria Srodowiska, 

© opieke naukowa wizyty studyjnej Wydziatowego Kola Studenckiego Nasza wspolna 

Ziemia do PGE Energia Odnawialna S.A. Oddziat ZEW Porabka-Zar i Porabka 

w Miedzybrodziu Bialskim, 

e promotorstwo 9 prac magisterskich 1 11 inzynierskich oraz recenzowanie 7 prac 

dyplomowych, 

e koordynacje studidw podyplomowych niestacjonarnych Technologiczne i prawne 

aspekty gospodarowania odpadami, 

© prowadzenie warsztatow dla ucznioOw szkol licealnych w ramach ,,III warsztatow 

naukowych Inzynier-Zawod XXI wieku” oraz szkolenia w zakresie wydzialowego 

systemu zapewnienia jakosci ksztalcenia (WSZJK) dla studentow II roku kierunku 

Biotechnologia, 
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e przewodniczenie Wydzialowej Komisji Rekrutacyjnej w roku akademickim 2020/21, 

e pelnienie licznych funkcji, w tym: wspoltkoordynatora ds. POL-on, czlonka 

Wydzialowej Komisji ds. Zapewnienia Jakosci Ksztatcenia, czlonka Wydzialowej 

Komisji Rekrutacyjnej, czlonka Zespolu ds. Jakosci Ksztalcenia na kierunku Inzynieria 

Srodowiska, cztonka Wydzialowej Komisji ds. Ankietyzacji, 

e® udziat w pracach zwiazanych z dostosowaniem programow studidw na Wydziale 

Infrastruktury i Srodowiska do Krajowych Ram Kwalifikacyjnych, opracowania 

Wydzialowej Ksiegi Jakosci Ksztalcenia, Raportu Rocznego 1 Raportu Samooceny na 

kierunku Inzynieria Srodowiska, 

e udziat w akcjach promocyjnych Wydzialu Infrastruktury i Srodowiska dla roznych 

kierunkow studidw, organizowanych main. dla szkolt ponadgimnazialnych 

i ponadpodstawowych. 

Przedstawione powyzej osiagniecia popularyzatorskie, dydaktyczne i organizacyjne oraz 

zzakresu wspolpracy miedzynarodowej Pani dr inz. Beaty Jablonskiej wskazuja, na bardzo 

aktywny udziat Habilitantki w zakresie wspolpracy naukowej krajowej i miedzynarodowej oraz 

wspolpracy z przemystem jak rowniez wlaczanie sie w dziatalnos¢ na rzecz Wydziatu 

Infrastruktury i Srodowiska Politechniki Czestochowskiej i prowadzonych kierunkow 

ksztatcenia. Dorobek ten nalezy uzna¢ za ponadprzecietny, znacznie wykraczajgcy poza 

wymagania stawiane kandydatom do stopnia doktora habilitowanego. 

Podsumowanie i wnioski koicowe 

Podsumowuyjac calos¢ dorobku naukowego, dydaktycznego oraz organizacyjnego Pani 

dr inz. Beaty Jablonskiej stwierdzam, ze: 

e przedstawiony cykl publikacji pod wspolnym tytutem ,Nafuralne i modyfikowane 

odpadowe  skaly pokopalniane jako adsorbenty i substancje wspomagajqce 

oezyszezanie wod i Sciekow” jest osiagnieciem naukowym stanowiacym podstawe do 

ubiegania sie o stopien doktora habilitowanego. Przestawione wyniki badan wlasnych 

opublikowane zostaty w liczacych sie czasopismach z listy JCR i wnoszqa znaczacy 

wkiad w rozwoj dyscypliny inzynieria srodowiska, gornictwo i energetyka; 

e calosciowy dorobek naukowy Habilitantki, obejmujacy publikacje w liczacych si¢ 

czasopismach krajowych jak i zagranicznych, patenty oraz referaty konferencyjne, jest 

imponujacy, wskazujacy na duzqa aktywnos¢ naukowa jak i rozpoznawalnos¢ 

w Srodowisku naukowym zajmujqacym sie inzynieria srodowiska; 

e Pani dr inz. Beata Jablonska wykazala sie zarowno umiejetnoscia samodzielnego 

prowadzenia badan jak i praca w zespolach; 

e dorobek dydaktyczny, organizacyjny, popularyzatorski oraz wspolpraca zagraniczna 

Habilitantki znacznie wykraczajqa poza wymagania kandydatom do stopnia doktora 

habilitowanego. 
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W konkluzji stwierdzam, ze przedstawiona dokumentacja dorobku naukowego, dydaktycznego 

i organizacyjnego Pani dr inz. Beaty Jabtonskiej oraz cykl publikacji stanowiacy osiagniecie 

naukowe pt. ,,Naturaine i modyfikowane odpadowe skaty pokopalniane jako adsorbenty 

i substancje wspomagajgce oczyszczanie wod i Sciekéw”, spetniaja wymogi okreslone w art. 

219 ustawy z dnia 5 lipca 2018. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz.U.2020r. poz.85 

Z poz.zm.) Tym samym przedkladam Radzie Dyscypliny Naukowej Inzynieria srodowiska, 

gornictwo i energetyka Politechniki Czestochowskiej wniosek o nadanie Pani dr inz. Beaty 

Jablonskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych, 

w dyscyplinie inzynieria Srodowiska, gornictwo i energetyka. 
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