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RECENZJA

rozprawy doktorskiej Pani mgr inz. Claudii Jacaszek

pt. "Metoda doboru technologii urabiania zlóz zwirowo-piaskowych spod wody"

pod kierunkiem prof. dr hab. Inz. Wieslawa Koziola jako Promotora.

1. Podstawy formalne opracowania recenzji

Recenzje opracowano na zlecenie Wydzialu Górnictwa i Geoinzynierii, Katedry Górnictwa

Odkrywkowego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanislawa Staszica w Krakowie, pismo

z dn. 27.03.2015. Przedmiotem recenzji jest praca doktorska mgr inz. Claudii Jacaszek

pt. "Metoda doboru technologii urabiania zlóz zwirowo-piaskowych spod wody"

Recenzowana praca sklada sie z 6 rozdzialów oraz 4 zalaczników i spisu literatury

(113 pozycji). Lacznie obejmuje 225 stron, w tym 195 stron tekstu wraz z rysunkami

i tabelami.

Poza trescia rozprawy praca zawiera zlacznik obejmujacy dane i wyniki obliczen rentownosci

wydobycia kruszyw przy zastosowaniu róznych rodzajów maszyn urabiajacych dla czterech

wybranych zlóz oznaczonych jako A do D.

2. Uwagi ogólne dotyczace rozprawy

Rozprawa dotyczy problematyki wydob.ycia kruszyw a w szczególnosci technologii ich

urabiania w zróznicowanych warunkach eksploatacji, uzaleznionych w pierwszej kolejnosci

od czynników zlozowych i ekonomicznych. Na tej podstawie Autorka skoncentrowala sie na

opracowaniu najbardziej skutecznej ekonomicznie metodzie doboru maszyn do urabiania

surowca. Poniewaz - jak twierdzi w pracy - obecnie dobór maszyn urabiajacych w przemysle

kruszyw opiera sie na zasadzie "prób i bledów" Autorka postawila sobie cel do osiagniecia,
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który sformulowala nastepujaco: "Celem pracy jest analiza czynników zlozowych

i ekonomicznych, pod kqtem doboru odpowiedniej i mozliwie korzystnej technologii urabiania

kruszyw ze zlóz zawodnionych, czyli eksploatacji spod lustra wody". Przyjeta teza pracy jest

rozbudowana i brzmi: "Na wybór technologii urabiania zlóz Kruszyw zwirowo-piaskowych

spod wody podstawowy wplyw maja czynniki zlozowe i ekonomiczne. Do czynników

zlozowych zaliczono:

• glebokosc zalegania,

• strukture i urabialnosc zlóz,

• wielkosc zasobów i ich lokalizacje,

• jakosc kopaliny.

Podstawowymi czynnikami ekonomicznymi sa:

• wydajnosc eksploatacji,

• koszty eksploatacji

• ceny zbytu kruszywa,

• popyt na frakcje drobne kruszyw (piaski).

Dla osiagniecia postawionego celu i udowodnienia tezy pracy Pani mgr inz. Claudia Jacaszek

wykonala nastepujacy zakres prac:

• dokonala przegladu literatury, dotyczacej prac z zakresu stosowanych technologii

i maszyn do wydobycia kruszyw z uwzglednieniem stosowanych metod ich

doboru do okreslonych warunków ekonomiczno-zlozowych. W konkluzji tej czesci

pracy Autorka stwierdzila, ze dotychczasowe prace nie zawieraja analiz,

dotyczacych technologicznego funkcjonowania tych maszyn, a takze nie

opracowano metod doboru technologii urabiania w tym analiz wydajnosciowych

tych maszyn w zaleznosci od typów zlóz.

• W dalszej czesci pracy Autorka przedstawila przeglad produkcji kruszyw

naturalnych w Europie i ich znaczenie dla gospodarki z uwzglednieniem przepisów

prawa dot. wydobycia.

• W trzecim rozdziale pracy przedstawiono i przeanalizowano stosowane

technologie wydobycia kruszyw zwirowo-piaskowych spod lustra wody. Na tej

podstawie dokonano wstepnej oceny i klasyfikacji technologii urabiania spod

lustra wody. Posluzyla ona Autorce do przeprowadzenia analizy porównawczej
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stosowanych technologii i maszyn urabiajacych. Wykonano ja dla czterech

wybranych zlóz w zaleznosci od takich parametrów jak: wydajnosc, wielkosc

wydobycia a takze parametrów technicznych maszyny. Dla kazdej

z analizowanych maszyn, uwzgledniajac warunki zlozowe wybranych zlóz,

dokonano ich analizy rentownosci.

Efektem pracy jest opracowanie metody identyfikacji wizualnej, jako metody wyboru

najbardziej korzystnej (technicznie i ekonomicznie) technologii urabiania, w zaleznosci od

zmieniajacych sie warunków eksploatacji przy obiektywnych i porównywalnych (jak okreslila

Autorka) parametrach.

3. Uwagi szczególowe

Podstawowym zadaniem recenzenta jest odpowiedz na kilka podstawowych pytan:

1. czy w swietle omawianych przez Autora danych literaturowych, teza rozprawy wnosi

element nowosci i stanowi oryginalne rozwiazanie problemu naukowego lub

(bardziej w przypadku tej pracy doktorskiej) technologicznego tzn. spelnia warunki

okreslone wart. 13 ust. 1 ustawy z dn. 14 marca 2003 r. (z pózniejszymi zmianami)

o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki,

2. czy zakres przeprowadzonych badan i analiz upowaznia Autora do stwierdzenia

o udowodnieniu postawionej tezy pracy i w jakim zakresie,

3. czy i w jakim zakresie zrealizowany zostal cel pracy i w jaki sposób jest on zwiazany

z teza pracy.

Ustosunkowujac sie do pierwszego postawionego pytania nalezy stwierdzic, ze wedlug

recenzenta, przeglad aktualnego stanu wiedzy to nie tylko rozdzial 1.2. ale równiez

rozdzial 2, dot. wydobycia kruszyw zwirowo-piaskowych a takze rozdzial 3, zawierajacy

przeglad technologii i maszyn do wydobycia kruszyw spod lustra wody.

Stan wiedzy przedstawiono glównie na podstawie literatury polskiej i niemieckiej.

Bibliografia niemiecka jest duzo bogatsza i obszerniejsza od polskiej, poniewaz Niemcy sa

glównym producentem wielu typów poglebiarek do eksploatacji kruszyw. Wiekszosc

stosowanych w Polsce poglebiarek jest produkcji niemieckiej.
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W rozdziale 2 przedstawiono wydobycie kruszyw w Polsce, Niemczech i Unii Europejskiej.

Szczególnie interesujace jest porównanie produkcji kruszyw w Polsce i w Niemczech.

Rozdzial 3 dotyczy analizy stosowanych technologii wydobycia kruszyw zwirowo-piaskowych

spod lustra wody. Analize te przeprowadzono korzystajac glównie z publikacji niemieckich

i polskich oraz z praktycznych doswiadczen zakladów górniczych, jak równiez producentów

maszyn. Na wstepie rozdzialu 3 przedstawiono syntetyczny podzial stosowanych technologii

eksploatacji, przyjmujac jako podstawowe kryterium klasyfikacji sposobów urabiania

kopaliny. W oparciu o zaproponowany podzial technologii wydobycia przedstawiono

nastepnie opis i ocene eksploatacyjna poszczególnych typów poglebiarek. Efektem analizy

jest syntetyczne, wstepne zestawienie mozliwosci zastosowania róznych typów poglebiarek

i innych maszyn (koparek, zgarniarek linowych) do eksploatacji spod lustra wody

w zaleznosci od warunków geologiczno-górniczych zlóz. Zestawienie to (tablica 3.22.) zaliczyc

nalezy do oryginalnego dorobku pracy doktorskiej, przydatnego szczególnie dla praktyków

zajmujacych sie eksploatacja kruszyw spod lustra wody. Wazne jest równiez to, ze omawiane

zestawienie opracowane zostalo na podstawie bogatych doswiadczen zakladów górniczych

i producentów maszyn w Niemczech, dzieki czemu uwzglednia takze niektóre technologie

wydobycia nie stosowane lub sporadycznie stosowane w Polsce. Zaliczyc do nich nalezy

zastosowanie poglebiarek ssacych z glowica tnaca lub kolem tnacym, poglebiarek ssacych

lancuchowych, poglebiarek glebinowych.

Przeglad literatury i dotychczasowej wiedzy, pomimo swej obszernosci (51 stron) tylko

w pewnym zakresie dotyczy tematyki rozprawy doktorskiej. Zawarty jest on w rozdziale 1. 1.

i w rozdziale 3, w których Autorka omawia stosowane obecnie technologie i rodzaje maszyn

urabiajacych. Pozostaly material jest luzno zwiazany z tematyka pracy (przeglad wydobycia

kruszyw). Niestety, zawiera on równiez kilka bledów i niescislosci m.in. z zakresu

nazewnictwa i podzialu kruszyw, specyfikacji normowych, itp. Nie maja one jednak istotnego

wplywu na wynik pracy, stad tez nie beda one szczególowo analizowane.

W omówieniu literaturowym nie znalazlem informacji ani wniosków Autorki dot. sposobów

(metod) stosowanych obecnie dla doboru odpowiednich maszyn wydobywczych. Potwierdza

to Autorka stwierdzajac, w podsumowaniu przegladu literatury, ze najczesciej odbywa sie to
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obecnie metoda prób i bledów (rozdzial 1.1., str. 7 pracy). Nie stosuje sie wiec obecnie

zadnych zunifikowanych czy racjonalnych metod doboru maszyn do warunków zlozowych,

ekonomicznych jak i zakladanej wielkosci produkcji w tym asortymentowej. W kontekscie

tego stwierdzenia w pelni uzasadniona jest postawiona teza pracy o wplywie

zróznicowanych czynników zlozowo-ekonomicznych na sposób doboru maszyn do

eksploatacji zlóz a takze postawiony cel: doboru odpowiedniej technologii (metody) dla

realizacji wlasciwej eksploatacji zlóz kruszyw. Stanowi to oryginalny i nowy element, który

moze byc stosowany w praktyce przemyslowej zakladów górnictwa odkrywkowego. Mozna

uznac wiec, ze teza rozprawy wnosi element nowosci i stanowi nowe rozwiazanie problemu

technologicznego.

Podstawowymi rozdzialami pracy, w których przeprowadzono badania analityczne sa

rozdzialy 4 i 5. W rozdziale 4 zawarto porównawcza analize techniczno-ekonomiczna

wybranych szesciu technologii wydobycia dla róznych typów zlóz kruszyw zwirowo

piaskowych. Analize te opracowano na podstawie przykladów z eksploatacji czterech zlóz

kruszyw w Polsce i w Niemczech.

Przedstawiona kompleksowa analiza obejmuje:

• charakterystyke techniczno-technologiczna zastosowanych poglebiarek,

• charakterystyke wybranych czterech typów zlóz, oznaczonych jako zloza A, B, C,

D,

• okreslenie i analize wskazników techniczno-ekonomicznych eksploatacji czterech

zlóz,

• obliczenie i analize wskazników rentownosci eksploatacji wybranych zlóz.

W charakterystyce techniczno-technologicznej uwzgledniono 6 róznych typów poglebiarek

branych pod uwage do zastosowania:

• poglebiarki ssace z systemem Jet,

• zgarniarke linowa,

• poglebiarke ssaca z kolem tnacym,

• poglebiarke ssaca z glowica tnaca,

• wieloczerpakowa poglebiarke lancuchowa,

• poglebiarke chwytakowa.
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Dokonana analiza dotyczyla glównie okreslenia parametrów i wskazników techniczno

technologicznych oraz wydajnosci poglebiarek przyjetych w dalszej czesci pracy do

eksploatacji przykladowych zlóz kruszyw.

W dalszej czesci rozdzialu przeprowadzono analize porównawcza eksploatacji

poszczególnych zlóz. Analiza ta dotyczyla okreslenia i porównania wskazników techniczno

ekonomicznych eksploatacji kazdego zloza (A, B, C, D) za pomoca dwóch róznych typów

poglebiarek, wstepnie przyjetych do zastosowania. Analizowanymi wskaznikami sa

wydajnosc eksploatacji oraz koszty pracy poglebiarek. W pracy, dla kazdej analizowanej

poglebiarki, podano strukture technicznych kosztów eksploatacji wraz z obliczeniem

jednostkowego kosztu eksploatacji. Dane te (przeliczone w euro), zebrane w zakladach

kruszyw w Polsce i w Niemczech sa cennym materialem, umozliwiajacym ekonomiczna

ocene pracy róznego typu poglebiarek.

Koncowe wyniki analizy porównawczej dla poszczególnych zlóz i poglebiarek przedstawiono

w rozdziale 4.3.5. (podsumowanie). Ogólnie mozna stwierdzic, ze zmiana technologii

urabiania dla trzech zlóz (A, B, D) znaczaco wplynela na wzrost wydajnosci i wydobycia

rocznego, co przyczynilo sie do zmniejszenia jednostkowych kosztów wydobycia

(tablica 4.22.). Uzyskane w pracy wskazniki sa bardzo waznymi danymi publikowanymi

w takim zakresie po raz pierwszy i moga stanowic podstawe do bardziej wnikliwych ocen

zastosowania poglebiarek w róznych typach zlóz kruszyw zwirowo-piaskowych.

Wykorzystujac wyniki analizy techniczno-ekonomicznej w dalszej czesci (rozdzial 4.4.)

przeprowadzono obliczenie i analize wskazników "efektywnosci (rentownosci) eksploatacji

czterech typów zlóz. Do analizy wykorzystano przyjmowane wedlug standardów swiatowych

wskazniki, a to:

• próg rentownosci (Break-Even-PoiAt, BEP),

• wartosc zaktualizowana netto (Net Present Value, NPV),

• sredni wazony koszt kapitalu (Weighted Average Cost of Capital, WACC),

• wewnetrzna stope zwrotu (Internal Rate of Return, IRR).
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Wartosci w/w wskazników analizowano dla kazdego ze zlóz i kazdej przyjetej poglebiarki

w zaleznosci od popytu na frakcje drobne kruszywa (przyjmujac, ze frakcje zwirowe beda

sprzedane w calosci), ceny kruszyw, okresu amortyzacji poglebiarki oraz uzyskiwanej

wydajnosci. Zmiana wartosci przyjmowanych parametrów umozliwila ocene wrazliwosci

obliczanych wskazników efektywnosci.

Podsumowaniem pracy jest rozdzial 5, w którym w innowacyjny, graficzny sposób

przedstawiono wyniki analizy technicznej i ekonomicznej zastosowania szesciu typów

poglebiarek w zaleznosci od warunków zlozowych, a to:

• glebokosci zalegania i eksploatacji,

• struktury i urabialnosci zlóz (zloza sypkie, pólzwiezle, zwiezle),

• lokalizacji zlóz i ich jakosci (duze zanieczyszczenia, zaleganie warstw ilastych,

znaczny udzial duzych ziaren - nadgabarytów).

Praktyczna zbiorcza ocene przydatnosci analizowanych poglebiarek przedstawiono na

przykladzie zloza A, to jest zloza piaskowo-zwirowego (PP 60%), o zmiennej miazszosci

(3 - 20,4 m) i budowie czesciowo zanieczyszczonej przerostami gliniastymi.

Ocena techniczna wskazala, ze dla eksploatacji tego zloza przydatne jest zastosowanie

poglebiarki ssacej z systemem Jet lub poglebiarki z glowica tnaca. Pozostale 4 typy

poglebiarek wykazuja jedynie ograniczona przydatnosc. Ocena ekonomiczna, uwzgledniajaca

szczególnie wskazniki amortyzacji, NPV i IRR potwierdzila najlepsza przydatnosc poglebiarki

ssacej z systemem Jet. Pozostale typy poglebiarek ocenione zostaly jako przydatne

warunkowo (poglebiarki z glowica tnaca lub kolem tnacym) lub jako nieprzydatne (zgarniarki

linowe, poglebiarki chwytakowe, poglebiarki wieloczerpakowe-lancuchowe).

Podsumowaniem analizy jest zbiorcze zestawienie oceny technicznej i ekonomicznej

(rysunek 5.11.) przydatnosci poglebiarek do eksploatacji zloza A.

Z zestawienia jednoznacznie wynika,' ze najbardziej odpowiednia poglebiarka jest

poglebiarka ssaca z systemem Jet, natomiast najmniej korzystne byloby zastosowanie

zgarniarki linowej.

Przedstawiony graficznie zbiór parametrów ekonomicznych, w tym obliczonych wskazników

efektywnosci ekonomicznych a takze zróznicowanych parametrów zlozowych i wykazanie
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wplywu tych czynników na mozliwosc zastosowania odpowiedniego rodzaju maszyny

poglebiajacej, mozna przyjac jako nowy skuteczny sposób (metode) doboru maszyny

i optymalnej technologii urabiania zloza. Na podstawie otrzymanych wyników Autorka

potwierdzila, ze na dobór wlasciwej technologii urabiania zloza maja wplyw wybrane

(i przeanalizowane w pracy) czynniki zlozowe i ekonomiczne. Dowodzi to slusznosci

przyjetych zalozen i tezy pracy.

4. Podsumowanie i wnioski

Temat pracy jak i jej zakres wynika z praktycznych doswiadczen eksploatujacych zloza

kruszyw jak równiez producentów i sprzedawców maszyn (poglebiarek). Nie znane sa

metody analitycznego doboru typu poglebiarki do danych warunków zlozowych i brak jest

publikacji na ten temat.

Przyjeta metoda badawcza dotyczy analizy efektywnosci inwestycji produkcyjnych wedlug

standardów swiatowych. Przedstawiona w rozdziale 4 analiza wskazników techniczno

ekonomicznych przeprowadzona zostala na podstawie zebranych przez Autorke pracy

danych z kilku zakladów wydobycia kruszyw zwirowo-piaskowych w Polsce i Niemczech i ich

opracowaniu. Proponowana metoda doboru poglebiarek do warunków zlozowych

znamienna jest miedzy innymi okresleniem eksploatacyjnych (przemyslowych) wskazników

techniczno-ekonomicznych pracy maszyn w zaleznosci od warunków zlozowych oraz

podanym sposobem kompleksowej techniczno-ekonomicznej analizy i oceny.

Oryginalnosc metody polega na tym, ze podano ja w sposób kompleksowy (analiza

techniczna i ekonomiczna). Najczesciej dobór typu poglebiarki odbywa sie na podstawie

ofert producenta i sprzedawcy maszyn a glównym kryterium wyboru jest cena maszyny.

Z wielu doswiadczen praktycznych wynika, ze dopiero po uruchomieniu wydobycia

inwestorzy modyfikuja oczekiwania, cO" skutkuje koniecznoscia zmian jezeli nie calej

poglebiarki to glównych jej parametrów roboczych np. rodzaju i mocy pomp (glówny

element poglebiarki), konstrukcji glowicy, srednicy przewodów rurowych itp.

Praca jest próba okreslenia analitycznej metody doboru typu i parametrów poglebiarki na

etapie projektowania inwestycji, a nie w trakcie eksploatacji (co jest bardziej kosztowne

i czasochlonne).
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Istotne jest równiez uwzglednienie w pracy niektórych typów poglebiarek nie stosowanych

dotychczas w Polsce lub stosowanych próbnie, np. poglebiarki z glowica lub kolem tnacym,

poglebiarki ssace lancuchowe. Poglebiarki te przystosowane sa do eksploatacji trudno

urabialnych zlóz kruszyw zwirowo-piaskowych, które na ogól zalegaja w warstwach

spagowych zlóz i wiele kopaln ma obecnie trudnosci z ich urabianiem i wydobyciem.

Wnioski koncowe pracy pomimo, pewnej swej ogólnosci, potwierdzaja zrealizowanie badan

i uzyskane wyniki. Praca nie stanowi teoretycznych rozwazan i obliczen lecz podaje

konkretne przyklady analiz, wykonanych na podstawie danych przemyslowych (bardzo

trudne do zebrania), dostosowanych do rzeczywistych warunków zlozowych eksploatacji.

Do szczególnie waznych aspektów pracy nalezy zaliczyc:

1. zebranie i analize wskazników eksploatacyjnych (wydajnosc, koszty) róznych typów

poglebiarek, niektórych nie stosowanych w Polsce lub stosowanych sporadycznie,

2. przeprowadzenie obszernej analizy efektywnosci pracy poglebiarek dla róznych zlóz

i dokonanie oceny wplywu wybranych parametrów na wskazniki efektywnosci,

3. przyjecie nowej, pogladowej metody wizualizacji wielowariantowych wyników analizy

i oceny.

Majac na uwadze zmiennosc i róznorodnosc zlóz kruszyw piaskowo-zwirowych i czesto

wykluczajace sie czynniki, przedstawiona metode doboru technologii wydobycia kruszyw

spod lustra wody traktowac nalezy jako próbe analitycznego sposobu podejmowania

odpowiednich decyzji przez przedsiebiorców, korzystniejsza, mniej kosztowna i czasochlonna

od czesto dotychczas stosowanych metod praktycznego sprawdzania w warunkach

zlozowych wstepnie proponowanych typów poglebiarek.

Uwzgledniajac brak publikacji z zakresu doboru poglebiarek i osiaganych w róznych

warunkach eksploatacyjnych wskazników proponuje Autorce przygotowanie szerszej

publikacji (np. w formie poradnika lub instrukcji) przedstawiajacej wyniki analizy.
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Podsumowujac, stwierdzam co nastepuje:

• na podstawie przeprowadzonej analizy pracy, teza rozprawy wnosi element nowosci

i stanowi oryginalne rozwiazanie problemu naukowego lub (bardziej w przypadku tej

pracy doktorskiej) technologicznego,

• zakres przeprowadzonych badan i analiz upowaznia Recenzenta do stwierdzenia

o udowodnieniu postawionej tezy pracy w pelnym zakresie, oraz zrealizowaniu celu

pracy,

• recenzowana praca spelnia warunki Ustawy z dn. 14 marca 2003 r. o stopniach

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U.

Nr. 65, poz. 595, z pózno zm.) wymienione wart. 13.1 i 3 stawianym pracom

doktorskim.

-

Warszawa dnia 25.04.2015 roku
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