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Recenzja rozprawy doktorskiej ,

Pani mgr inz. Eweliny Kasinskiej-Pilut pt. Wplyw charakterystyk nadaw na efekty przy

gotowania polskich rud miedzi do procesów wzbogacania

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inz. Eweliny Kasinskiej-Pilut zostala wykonana na

zlecenie Dziekana Wydzialu Górnictwa i Geoinzynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra

kowie z dnia 4. czerwca 2014, wynikajace ze stosownej Uchwaly Rady Wydzialu. Promoto

rem recenzowanej rozprawy jest prof. zw. dr hab. Tadeusz Tumidajski z Katedry Inzynierii
Srodowiska i Przeróbki Surowców AGH.

Charakterystyka rozprawy

Rozprawa doktorska Pani mgr inz. Eweliny Kasinskiej-Pilut zawiera 109 stron, na które

sklada sie dziewiec podstawowych rozdzialów zawierajacych w sumie 13 podrozdzialów oraz

spis literatury z 64 cytowanymi pozycjami, a takze dwa zalaczniki: spisy tabel i rysunków.

Rozprawa zawiera 28 rysunków i 32 tabele. Zasadnicza problematyka, sformulowana w tytu

le rozprawy i krótko przedstawiona we wstepie w rozdziale 1.1, zawarta jest w rozdziale trze

cim pt. Cel i zakres pracy, po 44 stronach wprowadzenia literaturowego oraz opisu istnieja

cych uwarunkowan technologicznych procesu wzbogacania rud miedzi w zakladach prze

róbczych KGHM. Celem rozprawy, jak napisala doktorantka, bylo okreslenie hierarchii wyty

powanych zmiennych pod wzgledem ich wplywu na wlasciwosci oceny procesu oraz przeba

danie modeli matematycznych wiazacych charakterystyki petrograficzno - mineralogiczne z

efektami przebiegu procesów. Pomimo skomplikowanego sformulowania brzmienia celu pra

cy, jej istota i zakres zostaly wczesniej wyjasnione we wstepnym rozdziale 1.1. (problematy

ka pracy i jej zakres), z którego wynika, ze autorka zamierzala wykonac eksperymenty labo

ratoryjne mielenia scisle zdefiniowanych pod katem skladu litologicznego nadaw, co pozwoli

loby jej na opracowanie modelu matematycznego procesu pozwalajacego na przeniesienie

skali na rzeczywisty proces przemyslowy mielenia rudy. Ustalona w warunkach laboratoryj

nych hierarchie wplywów glównych czynników zamierzala autorka wykorzystac w ekspery

mencie pozwalajacym okreslic hierarche wplywu na efekt procesu okreslonych czynników w

skali przemyslowej mielenia. Po polaczeniu wstepnych informacji z rozdzialów 1.1 i 3. zawar-
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tosc tematyczna dalszych rozdzialów uklada sie w logiczna calosc zmierzajaca do wypelnie

nia postawionego w pracy celu oraz opracowania metody rozwiazania problemu optymaliza

cyjnego postawionego w rozdziale 1.1, który mozna uznac jako wprowadzenie zawierajace

niesformulowana teze rozprawy.

Uklad pracy, zawartosc tematyczna poszczególnych rozdzialów, opis materialów zró

dlowych, prezentowane wyniki badan ukladaja sie w usystematyzowany ciag zadan od sfor

mulowania problemu, przez jego analize, opracowanie metody rozwiazania problemu oraz

jego weryfikacje, do podsumowania i wniosków. Nie oznacza to, ze praca jest latwa w czyta

niu. Niewatpliwie trudne zadania, jakie postawila sobie doktorantk? w koncepcji badan eks

perymentalnych tzw. eksperymentów czynnikowych w laboratorium i czynnych eksperymen

tów przemyslowych odbily sie miejscami na przejrzystosci tekstu.

Zawarty w rozprawie obszerny material informacyjny oraz szeroka dyskusja dotyczaca

zarówno podstaw procesów rozdrabniania jak i wykorzystanie tej wiedzy do analizy róznych

aspektów zwiazanych z operacjami przygotowania rud do wzbogacania, dobrze dokumentuja

problematyke rozwiazywana przez doktorantke w pracy oraz wiedze zaczerpnieta z publiko

wanych opracowan, co w sumie dodatkowo potwierdza celowosc podjecia przez doktorantke

tej tematyki.

Ocena wyboru problematyki badawczej

Praca dotyczy waznego, z punktu widzenia praktyki, okreslenia wplywu procesu miele

nia na efektywnosc technologiczna i ekonomiczna wzbogacania. Zalozeniem doktorantki jest

sformulowanie odpowiedniej metodologii prowadzenia badan w skali laboratoryjnej i przenie

sienia jej na skale przemyslowa, której wynikiem bedzie opis matematyczny zaleznosci wy

stepujacych pomiedzy poszczególnymi czynnikami wplywajacymi na efektywnosc procesu

mielenia. Model matematyczny procesu mielenia uzyskany jako efekt laboratoryjnych do

swiadczen czynnikowych, pozwoli na ustalenie hierarchii wplywów zmiennych czynników na

skutki procesu opisane odpowiednimi równaniami oraz powinien okreslic stopien oddzialy

wania tych wplywów. Ten sposób identyfikacji procesu stanowi podstawe wyboru zmiennych

oraz opracowania metodyki analogicznych badan dra warunków przemyslowych.

Realizacje celu rozprawy oparla autorka o teze, co prawda niewyartykulowana jedno

znacznie, ze odpowiednio zaprojektowane eksperymenty laboratoryjne czynnikowe i czynny

przemyslowy - pozwola na opis zaleznosci wskazników oceniajacych przebieg procesów

przygotowania nadawy do flotacji od szeroko rozumianych wlasciwosci nadawy i mierzalnych

parametrów technologicznych mielenia przemyslowego.

Cecha charakterystyczna procesów przygotowania rudy do wzbogacania w warunkach

przeróbki rud miedzi z LGOM jest koniecznosc "zbuforowania" wyjatkowej zmiennosci nada

wy wynikajacej z osadowego charakteru rud, skladajacych sie z drastycznie róznych mecha

nicznie i mineralogicznie oraz zmiennych ilosciowo skladników petrograficznych i doprowa

dzenie do optymalnego uwolnienia mineralów nosników metali. Uwolnienie musi gwaranto-
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wac osiagniecie optymalnych wskazników uzysku i zawartosci metali w koncentratach kiero

wanych do hut w ramach calego ciagu technologicznego KGHM wydobycie - wzbogacania 

hutnictwo.

Druga cecha charakterystyczna procesów przygotowania rudy do wzbogacania w wa

runkach przeróbki rud miedzi z LGOM jest wyposazenie maszynowe ukladów rozdrabniania

zaprojektowane i zainstalowane w zakladach wzbogacania na przelomie lat 60. I 70. Uklady

te pracuja do dzis, od niemal pólwiecza w zasadzie w nieznacznie zmienionej postaci, po

mimo wydobywania i przerabiania znaczaco zmienionej pod wieloma wzgledami rudy. Ukla

dy te dzieki personelowi ZWR spelniaja jeszcze swoja role, jednak wiadomo od dluzszego.
czasu, ze praktycznie zblizyly sie juz do granic swoich mozliwosci. Obserwowane pogarsza-

nie sie jakosci i wzbogacalnosci wydobywanych rud stawia przed kadra inzynierska coraz to

trudniejsze wyzwania. Doktorantka przedstawiona w dysertacji koncepcja badawcza i zakre

sem jej realizacji, mocno wpisuje sie wlasnie w te istotne potrzeby technologii.

W warunkach KGHM koszty rozdrabniania (kruszenia i mielenia) w zaleznosci od rejo

nu wynosza od 45 do 50% calkowitych kosztów wytwarzania finalnych koncentratów mie

dziowych. Wobec tego faktu oraz faktu bardzo wysokich kosztów jednostkowych wydobycia

krajowych rud miedzi, poszukiwanie nowych dróg podwyzszenia wskazników wzbogacania

w kierunku, jaki obrala doktorantka, wychodzi naprzeciw pilnym potrzebom technologii. Na

tej podstawie uwazam, ze zarówno wybór obszaru badawczego, jak i sformulowanie proble

matyki rozprawy sa uzasadnione i trafne.

Ocena zastosowanej metodyki badan procesów przygotowania rud do procesów

wzbogacania

Doktorantka w swojej dysertacji opracowala i zastosowala unikalna metodyke prowa

dzenia eksperymentów laboratoryjnych i przemyslowych pozwalajacych na okreslenie wply

wu wybranych parametrów na proces mielenia. Zastosowana metodyka pozwolila okreslic

ilosciowy wplyw na wychody klasy ziarnowej ponizej 0,1 mm w produkcie mielenia Uako pod

stawowego wskaznika efektu mielenia) takich parametrów, jak zawartosc ziaren grubych

w nadawie, zageszczenie czesci stalych w mielonej zawiesinie, ilosc i sklad granulometrycz

ny mielników oraz wplyw niezwykle waznego czynnika - skladu litologicznego nadawy.

Przyjeta w pracy metoda badania czynnikowego do analizy procesów mielenia, której

glównym efektem bylo ustalenie hierarchii wplywów poszczególnych zmiennych parametrów

na wyniki procesu pozwolily na ustalenie skladowych nieliniowych równan regresji w anali

zowanych w nastepnym etapie pracy procesów przemyslowych. Biorac pod uwage zlozo

nosc wplywu wielu czynników na proces mielenia, zastosowanie doswiadczen czynnikowych

jest z natury bardzo trudnym i skomplikowanym procesem, z czego doktorantka w pelni zda

wala sobie sprawe, a dzieki doskonalej znajomosci i obserwacji badanych procesów oraz

wieloletniej praktyce technologicznej, doprowadzila wywody do wywazonych i dobrze udo

kumentowanych wniosków. Zastosowana metodyka badan procesu mielenia jest rzadko sto-



sowana do badania procesów przeróbczych, ze wzgledu na bardzo wiele skomplikowanych

czynników, czesto trudno mierzalnych, nie do konca dajacych sie kontrolowac i wymagaja

cych duzego doswiadczenia technologicznego. Ten aspekt stanowi glówny element naukowy

rozprawy i wypelnia istotna luke w obszarze wiedzy, a zwlaszcza metodologii na styku badan

laboratoryjnych i przebiegu procesów w skali przemyslowej, w szczególnosci procesów mie

lenia decydujacych o finalnym efekcie wzbogacania.

Badania laboratoryjne procesu mielenia wykonane w formie eksperymentów czynniko

wych pozwolily nie tylko na optymalizacje niezbednej ilosci badan, ale przede wszystkim

okreslily hierarchie i sile oddzialywania poszczególnych parametr~w procesu. Umozliwilo to
w nastepnym etapie badan wybór najbardziej istotnych czynników do zbadania w skali prze

myslowej w trakcie eksperymentu czynnego wykonanego na rzeczywistym obiekcie przemy

slowym pracujacym w rzeczywistych warunkach produkcyjnych zakladu przeróbczego.

Uzyskane wyniki w obu skalach badan pozwolily na opracowanie zaleznosci staty

stycznych oraz stworzenie podstawowych modeli matematycznych wiazacych glówne para

metry i efekty procesu mielenia w mlynach kulowych z charakterystyka litologiczno

petrograficzna nadaw. Analiza wyników eksperymentów laboratoryjnych doprowadzila autor

ke do stwierdzenia, ze kluczowa role w procesie mielenia odgrywa kolejno: wypelnienie

mielnikami, zageszczenie zawiesiny i sklad litologiczny nadawy. W zrealizowanych ekspery

mentach przemyslowych analizami statystycznymi nie potwierdzono istotnego wplywu tego

ostatniego czynnika. Jak podkresla doktorantka, niemozliwym bylo biezace okreslanie skladu

litologicznego nadaw. Ale przeciez pobierane podczas eksperymentu przemyslowego próbki

produktów sa zanalizowane i wykorzystane w ocenie procesu i na potrzeby przyjetej przez

doktorantke koncepcji badan, jednoznacznie potwierdzaja wplyw skladu litologicznego, na co

doktorantka jako doswiadczony technolog zwraca uwage w omówieniu wyników przemyslo

wych. Jednak ostroznosc kazala jej we wnioskach koncowych w zasadzie poddac w watpli

wosc ten fakt, gdyz tak wskazuja formalnie analizy statystyczne.

Uwagi krytyczne, ocena strony jezykowej i redakcyjnej rozprawy

Rozprawa ma prawidlowy, spójny i logiczny tJklad, choc troche budzi moja watpliwosc

pojawienie sie celu pracy dopiero w polowie tekstu dysertacji.

W zasadzie nie mam wiekszych zastrzezen do strony redakcyjnej, rozprawa zostala

bowiem starannie przygotowana. Poza drobnymi niekonsekwencjami (np. komentowanie

wyników z czesci badawczej dysertacji w czesci literaturowej), rozprawa napisana jest zro

zumialym choc czasami trudnym jezykiem, wskazujacym jednak na duze doswiadczenie

technologiczne doktorantki i umiejetnosc operowania zlozonymi pojeciami z zakresu mode

lowania i statystyki inzynierskiej. Nie ustrzegla sie jednak miejscami od sformulowan napisa

nych bardzo trudnym jezykiem wskazujacych raczej na unikanie jednoznacznych stwierdzen

wynikajacych z badan i wlasnych obserwacji, a zwlaszcza jej wielkiej praktyki przemyslowej,

co sugeruje daleko posunieta ostroznosc autorki w formulowaniu waznych stwierdzen.
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W odniesieniu do cytowania pozycji literaturowych zauwazylem kilka miejsc w rozpra

wie, w których przy opisywaniu faktów powszechnie znanych i oczywistych, gdzie doktorant

ka niemal "na sile" zamieszcza zródlo, (np. fakt zmniejszenia energochlonnosci mielenia

przez zmniejszenie uziarnienia nadawy jest tak oczywisty, ze sugerowanie, ze akurat cyto

wani autorzy to wymyslili jest watpliwe). Brak mi w opracowaniu literaturowym tematu odnie

sienia sie do podobnych eksperymentów czynnikowych dotyczacych mielenia opisanych

w literaturze. Metoda ta nie zostala zarzucona, jak twierdzi doktorantka i w literaturze mozna

spotkac prace na ten temat.

Najbardziej dyskusyjnym elementem pracy moim zdaniem jest przyjeta metodyka wy-
l

korzystania analiz mineralogicznych i sugestie, ze brak dostepu do badan MLA nie pozwolil

na lepsze lub nawet prawidlowe zbadanie wplywu czynników mineralogiczno-litologicznych,

jest moim zdaniem nie do konca prawda. Klasyczne analizy mikroskopowe, jakie doktorantka

zastosowala sa technika jak najbardziej poprawna i dostarczajaca poprawnych danych, je

dynie dyskusyjna moze byc ich wiarygodnosc w sensie statystycznym. Ale akurat do przyje

tej z tego punktu widzenia przez doktorantke metodyki nie mozna miec zastrzezen. Dysku

syjne moze byc przede wszystkim przyjecie analiz uwolnienia jedynie dla klas ziarnowych

+0,1 mm. Jednak biorac pod uwage, ze w zasadzie najwazniejszym elementem, czy doklad

niej efektem tej oceny byla zawartosc, a nastepnie wplyw frakcji litologicznych, to w tym

swietle jest to w pelni do zaakceptowania.

Zamieszczenie w dysertacji rozdzialu "Metody wykorzystania analiz mineralogicznych

w warunkach przemyslowych" uwazam za zbedne, przynajmniej w rozdzialach podsumowu

jacych dysertacje. Tresc tego rozdzialu niewiele ma wspólnego z analizami mineralogicznym

wykorzystywanymi w dysertacji. Jesli autorka koniecznie chciala zwrócic uwage na ten te

mat, to moim zdaniem, lepiej bylo to zrobic w czesci literaturowej.

Wnioski koncowe

Oceniajac przedlozona do recenzji prace doktorska Pani mgr inz. Eweliny Kasinskiej

Pilut stwierdzam nalezyte rozpoznanie problematyki stanowiacej przedmiot rozprawy zarów

no w warstwie naukowej jak i aplikacyjnej. Wybór -obszaru badawczego i tematyki uwazam

za trafne i wychodzace naprzeciw potrzebom praktyki. Wybrana w rozprawie metodologia

rozwiazywania problemów optymalizacji procesu przygotowania rudy do wzbogacania, po

zwala opisywac wplyw czynników technologicznych, w tym wlasciwosci nadaw do procesów

mielenia. Z tego wzgledu dysertacja stanowi oryginalny wklad w tworzenie przydatnych mo

deli procesów technologicznych stwarzajacych podstawy racjonalnego wykorzystania rud

w specyficznych warunkach technologicznych ich naturalnej zmiennosci. Zaprezentowany

w rozprawie tok postepowania i dyskusja zaproponowanych metod modelowania pozwalaja

na stwierdzenie, ze doktorantka ma dobrze opanowany warsztat badawczy Doktorantka nie

watpliwie wykazala sie umiejetnoscia samodzielnego rozwiazywania trudnych interdyscypli

narnych problemów naukowych na styku badan laboratoryjnych i technologii przemyslowej.
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Przedlozone uwagi krytyczne i sugestie recenzenta wskazuja glównie na koniecznosc

bardziej precyzyjnego i jednoznacznego formulowania opisów dokonan autorki, nie wplywaja

na poziom jej rozprawy. Jak mozna zauwazyc nie maja one takze wplywu na istote rozwazan

i obliczen oraz wniosków jakie doktorantka przedstawila.

Podsumowujac stwierdzam, ze rozprawa doktorska mgr inz. Eweliny Kasinskiej-Pilut

jest dysertacja wysokiej klasy. Jest dobrze zrealizowana od strony koncepcyjnej, ekspery

mentalnej i interpretacyjnej. Po zapoznaniu sie z rozprawa doktorska napisana przez mgr

inz. Eweline Kasinska-Pilut pl. Wplyw charakterystyk nadaw na efekty przygotowania pol

skich rud miedzi do procesów wzbogacania moge stwierdzic, ze dotyczy ona zagadnien

z obszaru nauk technicznych, dyscypliny górnictwo i geologia inzynierska. W oparciu o moja

wiedze o rozprawie oraz ustawy i rozporzadzenia dotyczace prac doktorskich moge stwier

dzic, ze tresci zawarte w recenzowanej pracy swiadcza o ogólnej wiedzy teoretycznej i prak

tycznej doktorantki, a takze o umiejetnosci samodzielnego prowadzenie pracy naukowej

w dyscyplinie górnictwo i geologia inzynierska. W mojej opinii rozprawa odpowiada warun

kom okreslonym w Ustawie z dnia 18 marca 2011 r. "O zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie

wyzszym. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w za

kresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw". Wnioskuje o dopuszczenie doktorantki

do dalszych etapów przewodu doktorskiego oraz wyróznienie pracy.

Dr hab. inz. Andrzej Luszczkiewicz, prof. nadzw.
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