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rozprawy doktorskiej mgr. inz. Eweliny Kasinskiej-Pilut pt.:

Wplyw charakterystyk nadawy na efekty przygotowania polskich rud miedzi

do procesÓw wzbogacania

1. Ogólna charakterystyka tresci rozprawy

Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska mgr inz. Eweliny Kasinskiej-Pilut pt. "Wplyw

charakterystyk nadawy na efekty przygotowania polskich rud miedzi do procesów

wzbogacania" sklada sie z osmiu rozdzialów, zawiera l 06 stron tekstu, 59 nienumerowanych

pozycji literaturowych, 33 tabel oraz 28 rysunków. Autorka cytuje 7 pozycji zagranicznych

oraz 2 prace wlasnego autorstwa i wspólautorstwa, w tym jedna posiadajaca /mpact Factor.

We wstepie Autorka krótko charakteryzuje proces technologiczny wzbogacania urobku w

Oddziale Zaklady Wzbogacania Rud KGHM, ze szczególnym uwzglednieniem operacji

przygotowania nadawy do procesu flotacji, obejmujace przesiewanie, kruszenie i mielenie.

Nastepnie przedstawiona jest krótka charakterystyka poszczególnych typów litologicznych

wchodzacych w sklad wzbogacanych w KGHM rud miedzi. W koncowej czesci

wprowadzenia wyjasniona zostala problematyka pracy, polegajaca na badaniu wplywu

glównych czynników zwiazanych z wlasciwosci~mi nadawy oraz przebiegiem procesu

mielenia na jego efektywnosc. Jak pisze Autorka, wynikiem bedzie "model matematyczny

procesu mielenia ( ... ) pozwalajacy m.in. na ustalenie hierarchii wplywu zmiennych na efekty

procesu, oraz sile tych wplywów". Wykorzystany zostanie w tym celu eksperyment

czynnikowy.

W rozdziale drugim zaprezentowana jest analiza ukladów wzbogacania rud miedzi w KGHM

oraz ich zwiazek z charakterystyka rud, obejmujaca sklad litologiczny i mineralogiczny oraz

okruszcowanie. Kolejno zostaly omówione parametry wplywajace na proces mielenia takie

jak: rodzaj i masa mielników, gestosc i uziarnienie nadawy oraz jej sklad litologiczny.
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W rozdziale trzecim Doktorantka przedstawia cel pracy, którym jest okreslenie hierarchii

wytypowanych zmiennych pod wzgledem ich wplywu na wlasciwosci oceny procesu oraz

przebadanie modeli matematycznych wiazacych charakterystyki petrograficzno

mineralogiczne z efektami przebiegu procesów. Jak zaznacza Autorka powinno to pozwolic

na uzyskanie wskazówek odnoszacych sie do strategii prowadzenia procesów przygotowania

nadawy do wzbogacania. Cel ten bedzie zrealizowany poprzez przeprowadzenie odpowiednio

zaprojektowanego programu badan w skali przemyslowej, czyli eksperymentu czynnikowego

i przemyslowego. ,

W rozdziale czwartym zostala omówiona metodyka przeprowadzonych badan oraz ich

przebieg obejmujacy badania wstepne i zasadnicze w skali laboratoryjnej oraz glówne

badania przemyslowe. Szczególowo zostaly przedstawione warunki prowadzenia

doswiadczen laboratoryjnych i przemyslowych a nastepnie wyniki badan laboratoryjnych

prezentujace sklad granulometryczny uzyskanych produktów mielenia w zaleznosci od czasu

mielenia, zmiennej zawartosci klasy powyzej 7, I mm w nadawie, zróznicowanego skladu

litologicznego nadawy (zmienne proporcje udzialu piaskowca i dolomitu, przy stalym udziale

lupka), gestosci zawiesiny w mlynku oraz zmiennym wypelnieniu mlynka mielnikami i

zmiennym udziale kul duzych.

Rozdzial piaty dotyczy analizy wyników eksperymentu czynnikowego. Po zwiezlym

przedstawieniu podstaw teoretycznych dotyczacych zasad przeprowadzania eksperymentu

czynnikowego Autorka prezentuje zbiorcze zestawienie wyników uzyskanych w wyniku

realizacji zalozonego programu badawczego wedlug procedury eksperymentu czynnikowego.

Przy wykorzystaniu regresji wielokrotnej zostaly wyznaczone modelowe wartosci wychodu

klasy ziarnowej ponizej O,I mm (zmienna niezalezna) wraz z wybranymi parametrami i

wielkosciami statystycznymi. Na koncu Autorka dokonuje wstepnej oceny przebiegu

eksperymentu.

Rozdzial szósty zawiera ocene wyników przeprowadzonego eksperymentu w warunkach

przemyslowych. Autorka podkresla istotnosc analiz mineralogicznych i litologicznych a w

dalszej czesci prezentuje modele statystyczne uzyskane z wykorzystaniem regresji krokowej

dla: wychodu klasy ziarnowej ponizej O,I mm w wylewie mlyna kulowego, wychodu

uwolnionych ziaren kruszcowych w wylewie mlyna kulowego, wychodu klasy ziarnowej

ponizej 0,1 mm w przelewie hydrocyklonu oraz wychodu uwolnionych ziaren kruszcowych w

przelewie hydrocyklonu.
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W rozdziale siódmym Autorka podkresla znaczacy wplyw zróznicowanego skladu

litologicznego urobku na przebieg oraz uzyskiwane efekty w technologicznym procesie

wzbogacania miedzi w KGHM. Przedstawia takze ogólna charakterystyke technik

opomiarowania nadawy pod katem jej skladu mineralogicznego takich jak: MLA,

QEMSCAN, MQi Slurry Analyser, obrazowanie hiper-spektralne. Na koniec w skrócie

podjeto próbe przedstawienia zarysu strategii dla wzbogacania rud miedzi w oparciu o wyniki

analiz mineralogicznych.

W rozdziale ósmym Autorka na podstawie wczesniej przedstawio,llych wyników i analiz

formuluje siedem wniosków, które uogólniaja uzyskane w procesie przeprowadzenia

eksperymenty czynnikowego wyniki.

2. Ocena merytoryczna rozprawy

Glównym osiagnieciem naukowo-badawczym pracy jest opracowanie modelu procesu

mielenia w mlynie kulowym, wiazacego charakterystyki litologiczno-mineralogiczne rudy z

uzyskiwanymi efektami przebiegu procesu mielenia. Efekt ten zostal zrealizowany poprzez

przeprowadzenie odpowiedniego programu badawczego w skali przemyslowej, co bylo

ambitnym i skomplikowanym przedsiewzieciem oraz, co nalezy tutaj podkreslic, nie bylo

dotychczas przedmiotem badan w tak szerokim zakresie.

Cel pracy definiuje Autorka jako: "okreslenie hierarchii wytypowanych zmiennych pod

wzgledem ich wplywu na wla.~ciwosci oceny procesu oraz przebadanie modeli

matematycznych "wiazacych charakterystyki petrograficzno-mineralogiczne z efektami

przebiegu procesów". Wsród wytypowanych zmiennych znalazly sie: ilosc ziaren grubych w

nadawie, gestosc metów, ilosc mielników, sklad ziarnowy mielników oraz sklad litologiczny

nadawy mierzony zmiennym udzialem piaskowców oraz polaczonych lupków i dolomitów

przy stalym udziale lupków. Autorka nie postawila formalnie tezy swojej pracy, jednak po

dokladnej analizie tresci rozprawy, zwlaszcza podsumowania i wniosków, tresc tezy w

zasadzie nasuwa sie sama.

Realizacja celu rozprawy zostala osiagnieta poprzez przeprowadzenie cyklu doswiadczen

obejmujacego badania laboratoryjne oraz badania przemyslowe. Celem badan

laboratoryjnych, przeprowadzonych na urobku wzbogacanym w O/ZWR Polkowice, bylo

ustalenie poziomów wybranych czynników w zasadniczej czesci badan, co zostalo

przedstawione w zbiorczej tabeli 4.8 na str. 59 rozprawy. W pierwszej kolejnosci przebadany

zostal wplyw czasu mielenia na uziarnienie otrzymanego produktu. Analizujac uzyskane
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wyniki oraz opierajac sie na warunkach przebiegu procesu mielenia w skali przemyslowej,

Doktorantka postanowila przyjac w dalszych doswiadczeniach laboratoryjnych czas mielenia

równy 15 minut. W dalszej czesci eksperymentu przebadano nastepujace czynniki: stosunek

ruda-woda (czyli gestosc mielonej zawiesiny), zawartosc ziaren grubych w nadawie,

wypelnienie mlyna mielnikami, zawartosc kul duzych w ladunku mielników oraz sklad

litologiczny nadawy. Wyniki przedstawiono kolejno w tabelach 4.2 - 4.7 oraz na rysunkach

4.4 - 4.8. Watpliwosci budzi podany w powyzszych tabelach czas mielenia - 20 minut - gdyz

wczesniej Autorka podala, ze do dalszych badan zostanie przyjety czas 15 minut.,

Czesc przemyslowa badan przeprowadzono w formie eksperymentu czynnego, w którym

badaniom poddano masowe natezenie przeplywu nadawy przez mlyn (przerób), gestosc

mielonej zawiesiny oraz wypelnienie mlyna mielnikami. Swój wybór Autorka uzasadnia

ograniczeniami wynikajacymi ze specyfiki przebiegu przemyslowego procesu mielenia rudy

miedzi, co nie budzi watpliwosci. Badania przemyslowe przeprowadzone byly na l-szym

ciagu technologicznym w O/ZWR Polkowice.

Praca jest napisana poprawnym jezykiem, jej konstrukcja jest dosc przejrzysta a uklad

rozprawy jest spójny i w logiczny sposób prezentuje poszczególne jej zagadnienia. Autorka

swobodnie porusza sie w opisywanej tematyce i wykazuje sie duza wiedza z zakresu

technologii przeróbki rud miedzi oraz zagadnien zwiazanych z technikami analiz

mineralogicznych rud. W pracy mozna spotkac jednostkowe potkniecia jezykowe lub zargon

przemyslowy.

Pewne zastrzezenia moze budzic nieco rozbudowane wprowadzenie, w którym czesc

przedstawionych zagadnien sprawia wrazenie nieuporzadkowanych. Trafniej byloby najpierw

przedstawic informacje dotyczace charakterystyki zloza, potem scharakteryzowac urobek

kierowany do wzbogacania, by nastepnie przejsc do roli O/ZWR w ukladzie produkcji miedzi

i ogólnej charakterystyki technologii wzbogacania. Odzwierciedlaloby to naturalna kolej

rzeczy w technologii produkcji miedzi: zloze - urobek - przeróbka.

Na str. 11 Autorka slusznie zwraca uwage na wazki temat dotyczacy potrzeby glebokiego

mielenia materialu w mlynie, oraz zwiazanego z tym potencjalnego ryzyka przemielenia

materialu. Z kolei na str. 75 zaznacza, ze: "Uznano. ze material o uziarnieniu ponizej 0, l mm

jest prawidlowo przygotowany do .flotacji (. ..)". Moze byc to stwierdzenie dyskusyjne, biorac

pod uwage fakt, ze ruda dolomitowa wzbogacana w O/ZWR Polkowice wymaga glebokiego

mielenia w celu uwolnienia mineralów miedzionosnych wystepujacych w postaci drobnych
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wprysniec. Dla porzadku nalezaloby tutaj doprecyzowac informacje, podajac orientacyjny

rozmiar ziarna uwazanego za przemielone oraz zakres wielkosci ziaren zdolnych do flotacji.

Oryginalnym rozwiazaniem zastosowanym w rozprawie jest wykorzystanie metodyki

eksperymentu czynnikowego przy badaniu wplywu wybranych parametrów na przebieg

procesu mielenia w mlynie. Zgodnie z metodologia przebadano dla kazdego czynnika poziom

powyzej i ponizej wartosci podstawowej, co dla 5-ciu niezaleznych czynników dalo w efekcie

liczbe doswiadczen równa 25. Nasuwa sie jednak pytanie, czy nie byloby celowym

uwzglednienie w programie badawczym takze podstawowej wartosci Zjo dla kazdego

czynnika? Zwiekszyloby to oczywiscie liczbe eksperymentów, jednakze uzyskane

charakterystyki bylyby dokladniejsze.

Porównujac wyniki modelowania dla eksperymentu czynnego i przemyslowego mozna

stwierdzic, ze model dla eksperymentu czynnikowego dal bardzo logiczna i sensowna

odpowiedz, która podkresla role poszczególnych czynników tzn. najwazniejsze sa czynniki

technologiczne (gestosc zawiesiny oraz obciazenie mielnikami) oraz charakterystyki nadawy

(udzial warstw litologicznych). W eksperymencie przemyslowym w sposób istotny wystapily

gestosc nadawy oraz jej przerób i obciazenie mielnikami. W modelach okreslajacych wychód

klasy ponizej O, l mm nie udalo sie potwierdzic wplywu skladu litologicznego nadawy.

Wydaje mi sie, ze jest to wynikiem sporych bledów w analizach mineralogicznych

okreslajacych sklad litologiczny nadawy oraz wzglednie niewielkiej liczby doswiadczen

branych pod uwage w obliczeniach (dwadziescia zestawów danych). Slusznym jest wiec

postawienie dosc ogólnych wniosków koncowych, przy czym mozna tez stwierdzic, ze

modele uzyskane dla stopni uwolnienia mineralów potwierdzaja mozliwosc uzyskania

dokladniejszych informacji w przypadku gdyby wykonana byla wieksza liczba doswiadczen i

zastosowano by poprawna analize bledu dla analiz mineralogicznych, co wymaga wiekszych

nakladów na badania.

Autorka w sposób swobodny porusza sie w zagadnieniach statystycznych, poprawnie stosuje

wybrane statystyczne testy parametryczne i nieparametryczne, oraz dokonuje trafnej

interpretacji otrzymanych wyników obliczen. Pozwolilo jej to na trafne wyciagniecie

wniosków koncowych.

W dyskusji nad ocena uzyskanych modeli matematycznych Doktorantka nie pominela bardzo

istotnego zagadnienia a mianowicie weryfikacji jednorodnosci wariancji. Nalezy podkreslic,

ze zdarza sie w praktyce, ze prowadzacy badania dokonuja milczacego zalozenia o

jednorodnosci wariancji bez uprzedniej weryfikacji tego faktu, co jest bledem
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merytorycznym. Nalezy pochwalic Ooktorantke, ze nie zaniedbala tej waznej kwestii

zwiazanej z ocena statystyczna modeli, co dowodzi jej dobrego warsztatu naukowego.

Autorka umie wykazac sie krytycyzmem w stosunku do niektórych swoich badan,

komentujac dobór wartosci czasu mielenia do badan przemyslowych, co jest bardzo pozadana

cecha badacza. W komentarzu slusznie stwierdzono, ze czas mielenia móglby byc dluzszy.

Analizujac uzyskane wyniki mozna uznac, ze czas ten powinien zawrzec sie nawet w

przedziale (15, 20) minut a nie jak sugeruje Autorka w przedziale (10, 15) minut. Niemniej

jednak wazne jest, ze Doktorantka ma pelna swiadomosc problemu i wie jak go rozwiazac ..

3. Uwagi krytyczne

Niezaleznie od oceny merytorycznej rola recenzenta jest zwrócenie uwagi na niescislosci czy

bledy w rozprawie. Ponizej przedstawiam najistotniejsze z nich, z których czesc ma charakter

dyskusyjny:

- dlaczego w analizie korelacji przyjeto wspólczynnik istotnosci a=O,O l? Co uzasadnia

zmiane wartosci a z przyjmowanej najczesciej w praktyce wartosci 0,05 do 0,01?

- w rozdziale szóstym przedstawiono modele statystyczne dla wychodu klasy ziarnowej

ponizej O, l mm oraz stopnia uwolnienia mineralów miedzionosnych w zaleznosci od

warunków prowadzenia procesu technologicznego. Wykorzystano w tym celu metode

regresji wielorakiej, jednak nie podano, jaki typ regresji wykorzystano. Argumentacja

Autorki odnosnie przyczyny nie przedstawienia formy równan regresji nie budzi

watpliwosci, jednak nalezalo podac, jaki typ regresji wykorzystano;

- analizy mineralogiczne charakteryzuja sie sporymi bledami a w pracy nie zwrócono

uwagi na analize ich bledów;

na str. 83 podano dwie wartosci krytyczne wspólczynników korelacji ale podano jedna

wartosc wspólczynnika istotnosci. Prawdopodobnie brakuje wartosci 0,05;

zawarty w rozdziale siódmym podrozdzial 7.1. Metody wykorzystania analiz

mineralogicznych w warunkach przemyslowych jest swojego rodzaju przegladem

dostepnych nowoczesnych technik analiz mineralogicznych i bardziej pasowalby do

jednego z poczatkowych rozdzialów teoretycznych;

- jak w ocenie Autorki wplyneloby uzycie metody MLA w analizie wyników pracy?

- w pracy zdarzaja sie nieliczne potkniecia jezykowe i drobne bledy edycyjne, które

nalezy poprawic przy ewentualnych publikacjach
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4. Konkluzja koncowa

Doktorantka wykazala w swojej rozprawie, ze na drodze przeprowadzenia eksperymentu

czynnikowego przemyslowego jest mozliwe okreslenie hierarchii wplywu wybranych

czynników technologicznych oraz czynników zwiazanych z charakterystykami

mineralogicznymi rudy na przebieg i efektywnosc procesu mielenia rudy miedzi w mlynie

kulowym. Zrealizowano tym samym sformulowany w rozdziale trzecim cel pracy. Uzyskane

rozwiazania maja bardzo istotne znaczenie praktyczne ze wzgledu na realizacje badan w skali

przemyslowej, czyli w pelni odzwierciedlajacej specyfike, prowadzenia procesu

przygotowania rudy do flotacji w KGHM PM S.A.

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

Wplyw charakte,ystyk nadawy na efekty przygotowania polskich rud miedzi do procesów

wzbogacania spelnia wymogi stawiane pracom doktorskim zawartymi w Ustawie z dnia 14

marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie

sztuki (Dz. U. 2003 nr 65 poz. 595) oraz w Ustawie z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy

- Prawo o szkolnictwie wyzszym, usta"wy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o

stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U 2011 nr 84

poz. 455) i wnioskuje o dopuszczenie jej do publicznej obrony.
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