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RECENZJA

rozprawy doktorskiei mgra ini. faroslawa Reterskiego

pod B/tutem: ,,Zastosowanie wybranych procesdw odrysku cyny z powlok zlomowanych

stal owy ch p u s z ek ko ns erw owY ch"

opracowana na zlecenie Dziekana Wydzialu Intynierii Produkcji i Technologii Material6w

Politechniki Czqstochowskiej [R-WIP|TM-ZB4 / 2 0 1B) z dn. 23 kwietnia 20 1B r.

Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska zostala zrealizowana pod kierunkiem

Promotora prof. dr hab. in2. ferzego Siwki oraz Promotora pomocniczego dr Bernadety Gajdy

w Katedrze Ekstrakcji i Recyrkulacji Metali na Wydziale In2ynierii Produkcji i Technologii

Material6w Politechniki Czqstochowskiej.

Wstqp
W dobie szybkiego rozwoju technologicznego coraz wigkszy nacisk w krajach Unii Europeiskiej

kladzie siq na wprowadzanie gospodarki obiegu zamkniqtego, opieraj4cej siq

na zagospodarowaniu odpad6w i pozyskiwaniu z nich cennych surowc6w, m.in. metali

strategicznych [krytycznych) dla gospodarki. Do takich metali, ze wzglqdu naWczerpuj4ce siq

naturalne zasoby i wysok4 cenq, naleLy cyta, wykorzystywana np. do pokrywania blach

stalowych przeznaczonych do wytwarzania opakowari (puszek). St4d bardzo istotn4 l<westiq,

podyktowan4 zar6wno wzglqdami ekonomicznymi, jak i wptywem na Srodowisko, jest

opracowanie metod skutecznego odzysku cyny i mo2liwo5ci jej ponownego wykorzystania

w przemy6le.

Recenzowana praca doktorska pod tytulem: ,,Zastosowanie wybranych proces6w odzysku cyny

z powlok zlomowanych stalowych puszek konserwowych" wpisuje siq wwa2n4 Swiatowq

tendencjq poszukiwania skutecznych metod ponownego wykorzystania odpad6w

w gospodarce. Istotna z praktycznego punktu widzenia tematyka pracy jest kontynuacj4 badarl

prowadzonych w zespole Promotora i dotyczy badari eksperymentalnych z zakresu u?ycia

operacji mechanicznych i hydrometalurgicznych w celu odzysku cyny z odpadowych puszek

konserwowych.

Ocena formalna
Rozprawa doktorska mgra. in2. faroslawa Reterskiego liczy 134 strony, zwiera 59 rysunk6w i 36

tabel. Uktad rozprawy jest typowy dla tego rodzaju prac, Autor podzielil pracQ na piq6 czq5ci.

W pierwszych dw6ch czq6ciach - Wprowadzeniu i CzqSci.literaturowej [54 strony, B rozdziatiw

zpodrozdziatami) - Autor przedstawia rys historyczny oraz aktualny stan wiedzy dotycz4cy

zastosowania cyny, technologii produkcji puszek i metod odzysku cyny z odpadowych



opakowaf. Nastqpnie Autor formuluje tezq i cel pracy. Metodykq badari oraz wyniki
przedstawiono w czqsci zagrtutowanej Badania wlasne sktadaj4cej siq z 5 rozdzial6w z

podrozdziatami [56 stron). Ostatnia czq6(, rozprawy zawiera wnioski i obserwacje dotycz4ce

przedstawionych wynik6w badari. Na koricu pracy znalazly siq spisy rysunk6w, tabel i literatury.

Cytowana literatura obejmuje BB pozycji, gl6wnie polskojqzycznych artykul6w naukowych

i ksi42ek [48 pozycjiJ, artykul6w w zagranicznych czasopismach [21 pozycji), patent6w i norm

(4 pozycje), a tak2e akt6w prawnych (7 pozycii) i 2r6del internetowych [B pozycji) z lat 1960-

2018.

Rozprawa zredagowana jest w poprawny spos6b, a kolejno poruszane tematy tworz4 logiczn4

calo56. Uwa2am, 2e pewn4 niedogodno6ci4 podczas czytania pracy jest brak wyralnego

wyodrgbnienia Czqici doiwiadczalnej zawierajEcej charakterystykq odczynnik6w, aparatury

metodyki badafi i Wynikdw badafi zawierajqcych wyniki, ich interpretacjq, obliczenia oraz

dyskusjq.

Ocena merytoryczna
Na podstawie ciekawego przeglqdu literatury, opartego o dane dotycz4ce eksploatacii z162

surowc6w mineralnych, wymagari jako(ciowych w stosunku do ocynowanych blach stalowych

przeznaczonych do produkcji opakowaf, skladu odpad6w komunalnych z uwzglqdnieniem

udzialu metali oraz metod odzysku cyny zodpadow5rch blach, Autor formuluje tezq pracy.

Zaklada, 2e kombinacja metod mechanicznego i hydrometalurgicznego przerobu odpad6w

puszek konserwowych pozwala na odzysk cyny i ponowne u2ycie zlomowej blachy stalowej

w procesie stalowniczym. Cel pracy zaktada okre6lenie parametr6w przebiegu odzysku cyny

z uwzglqdnieniem zar6wno poprawy efektywno6ci tego procesu w stosunku do obecnie

proponowanych rozwi1zan, jak i aspekt6w Srodowiskowych zwiqzanych ze zmniejszeniem

emis j i zanieczy szczefi .

Informacje zawarte w Czqici teoretycznejw logiczny spos6b wskazujE na problemy zwi4zane

z recyklingiem ocynowanych blach stalowych i sE wprowadzeniem do wynik6w badari

zaprezentowanych w rozdziale Badania wlasne.

W rozdziale Badania wlasne mgr in2. faroslaw Reterski opisuje zastosowane metody

na przemian z wynikami uzyskanymi za pomoc4 tych metod. Metodyka prowadzonych badari

jest adekwatna do zalo2onego celu i poprawna. Autor opisuje pr6by standaryzacji materiafu

badawczego, a takie techniki zastosowane w celu scharakteryzowania pr6bek tj. badania

mikroskopowe, analizq fluorescencji rentgenowskiej [XRF) i dyfrakcji rentgenowskiej [XRD),

pomiar gruboSci.

Doktorant podejmuje siq trudnego zadania standaryzacji odpadowych puszek

wyselekcjonowanych z odpad6w komunalnych, jednak ze wzglqdu na duie zr62nicowanie

material6w odpadowych [grubo56 i rodzaj powlok lakierniczych, grubo$i warstwy cyny)

standaryzacja tego typu blach okazala siq niemo2liwa. W zwi4zku z tym, jako material

do dalszych badafl wykorzystano ocynowane blachy o znanym skladzie chemicznym i o znanej

gramaturze pokrycia cynowego, z naniesionymi warstwami lakier6w ochronnych i/lub
litografii. Blachy pochodzily od jednego z czolov'rych producent6w puszek przeznaczonych

do produkt6w spo2yw czy ch.



Pr6bki materialu w postaci krq2k6w o Srednicy 6 mm poddano badaniom maj4cym na celu

skuteczne usuniqcie warstw lakier6w. Wykorzystano zar6wno obr6bkq mechanicznE -
w mlynku udarowym, jak i chemiczn4 - dzialanie roztworem reakcyjnym. Niestety

nie okreSlono ani skladu, ani odczynu pH stosowanego roztworu. Doktorant stwierdzit tylko,

2e jest to ,,nowatorska metoda chemicznego usuwania powlok lakier6w". Mo2na siq domy6lad,

2e prawdopodobnie ta metoda jest w trakcie procesu patentowania i z tego powodu nie podano

szczeg6l6w.

Nale2y podkre$lii, ie badanie chemicznego usuwania lakier6w przeprowadzono w skali

laboratoryjnej nie tylko w malej objqto6ci [60 cm3 roztworu, 6 g pr6bki), ale r6wniei
w chemicznym reaktorze laboratoryjnym [450 cm3, 100 g pr6bki). Wyniki usuwania warstr,nryr

lakier6w wskazaty przewagQ obr6bki chemicznej nad mechanicznq, gdy2 calkowicie usuniqto

lakiery w postaci latwo sedymentui4cej zawiesiny, jednocze5nie nie powoduj4c strat cyny.

Kolejnym bardzo wainym etapem obr6bki ocynowanych blach, zar6wno lakierowanych, jak

ipo mechanicznym oraz chemicznym usuniqciu lakier6w, bylo lugowanie 1M roztworami
NaOH, HCI lub HzSO+ w celu rozpuszczenia warstw cyny. Na podstawie wynik6w tych badaf
stwierdzono, 2e najbardziej skutecznym czynnikiem lugujqcym jest roztw6r NaOH, a najwy2sze

stq2enia cyny w roztworze uzyskuje siq z lugowania blach po chemicznym usuwaniu lakier6w
Dodatkowo na podstawie badania wptywu temperatury k4pieli lugujqcej [1 M NaOH)

na roztwarzanie cyny, Doktorant ustalil, 2e lugowanie najbardziej korzystnie przebiega

wtemperaturze 90 oC. Ostatnim etapem procesu odzysku cyny bylo przeprowadzenie

elektrolizy z roztworu zawieralEcego 0,615 g/dm3 cyny po lugowaniu 1 M NaOH

w temperaturze 90 oC pr6bki blachy po chemicznym usuwaniu lakier6w. Elektrolizq

prowadzono w temperaturach 20, 60 i 90 'C przy natqieniu pr4du 0,15 A, napiqciu 2,5 V

i gqsto$ci 148,2 A/mz. Najwiqcej metalicznej cyny wydzielono w temperaturze 9A "C.

Dob6r parametr6w poszczeg6lnych etap6w procesu usuwania cyny uzupelniono o badania

kinetyki lugowania cyny z blachy po chemicznym usuniqciu lakier6w. Dziqki tym badaniom

Wz\aczono stale szybkoSci reakcji lugowania tk ) cyny w r62nych temperaturach

i stwierdzono, 2e podniesienie temperatury lugowania z 20 do 90 "C powoduje trzykrotny
wzrost warto6ci stalej k". Ponadto, na podstawie warto6ci energii aktywacji }ugowania

(L4,7 kllmol), wyznaczonej za pomocE r6wnania Arrheniusa, rrulnvnioskowano, ie
roztwarzanie ryny w 1 M roztll/orze NaOH jest kontrolowane przez dyfuziq jon6w w czynniku

lugujqcym.

Bardzo duZym atutem recenzowanej rozprawy jest praktyczne znaczenie przeprowadzonych

eksperyment6w majEcych na celu rozwi4zanie rzeczywistego problemu. Moim zdaniem, naleLy

podkre6lii, ie zaprezentowane w pracy wyniki badari stanowi4 istotn4 podstawq

do rozwiniqcia i opracowania nowoczesnej technologii odzysku cyny i recyklingu blach

stalowych obejmuj4cej chemiczne usuwanie lakier6w,lugowanie cyny do roztworu NaOH oraz

wydzielanie metalu w wyniku elektrolizy.

Uwagi krytyczne
Obowiqzkiem recenzenta jest polemika z Autorem dysertacji, przytoczenie uwag krytycznych,

czy zwr6cenie uwagi na blqdy.

1. Cytowana literatura i jej dob6r Swiadcz4 o tym, 2e Doktorant dobrze orientuje siq

w obecnym stanie wiedzy w zakresie Wtwarzania opakowafi z ocynowanych blach,



2.

3.

4.

5.

6.

metod odzysku cyny i recyklingu blach stalowych oraz kinetyki przebiegu proces6w
hydrometalurgicznych. Pewnym niedopatrzeniem Autora jest to, 2e wiqkszoSi
opisywanych aspekt6w dotyczy Polski - w Czqici teoretycznej podano dwa przyktady
usuwania cyny z puszek w polskich zakladach. Nale2aloby przytoczy( przyklady
proces6w aktualnie stosowanych w innych krajach (np. UE, Stany Zjednoczone, kraje
azjatyckie), 2eby w petni zobrazowat, skalq problemu, a tak2e nowatorstwo rozwi1zania
proponowanego przez Autora. W tym przypadku bardzo dobrym rozwiEzaniem byloby
zestawienie w postaci tabeli przykladowych technologii stosowanych na Swiecie

do usuwania cyny z blach stalowych.
Moim zdaniem wyniki badarl i wyplywaj4ce z nich wnioski nie w petni odpowiadajq
zalo2onemu celowi pracy, poniewa2 nie wskazuj4 konkretnych warto5ci dotycz4cych
zmniejszenia emisji zanieczyszczeir. Uwa2am, 2e przy tak sformulowanym celu
nale2aloby w podsumowaniu wynik6w badari podai wyliczenia dotycz4ce zmniejszenia
emisji zanieczyszczefiprzy zalo2eniu np. B0% recyklingu blach po odzyskaniu cyny.
Bardzo istotne, z praktycznego punktu widzenia, bytoby por6wnanie wynik6w odzysku
cyny z blach standaryzowanych i odpad6w rzeczywistych. Dlatego ostatnim etapem
badari powinno byi przeprowadzenie wszystkich etap6w proponowanego procesu
z wykorzystaniem pr6bek zmieszanych blach z rzeczywistych odpad 6w przy najlepszych
parametrach ustalonych dla blach standaryzowanych.
Uwa2am, 2e najlepszym podsumowaniem przedstawionych wynik6w badari bytoby
przedstawienie schematu proponowanego procesu wrazz przeptywem masy (bilansem)
cyny w poszczeg6lnych etapach. Na podstawie takiego schematu obliczenia
zaproponowane w punkcie 2 niniejszych uwag powinny byd latwe do wykonania. Moim
zdaniem zabraklo wla5nie takiego calo6ciowego spojrzenia na proponowany proces,
a zamiast tego Autor skupil siq na szczeg6lowym om6wieniu kolejnych etap6w.
Na str. 5 w6r6d pigciu kraj6w wydobywaj4cych cynq wymienione jest Peru, kt6rego nie
wymieniono w6r6d dziewiqciu kraj6w posiadaj4cych najwiqksze zloia. Warto byloby
wspomnie6, jakimi zasobami cyny dysponuje Peru.

Na str. 37 Autor stwierdza, 2e chlor jest gazem cieplarnianym. Na podstawie jakich 2r6d,el

tak zaklasyfikowano gazory chlor? W dostqpnej literaturze w6r6d gaz6w cieplarnianych
wymienia siq parq wodn4, ozon, COz, CH+, NzO, freony fCapehart 8.L., Turner W.C., Kennedy
W.l. (2016). Guide to Energy Management (Bth Ed). Fairmont Press, Inc.; Cheremisinoff N.P. (2016).

Pollution Control Handbookfor Oil and Gas Engineering - General Description. John Wiley &Sons.].

Na str. 47 pojawia siq wielkoS6 C,.o. okre6laj4ca teoretycznie mo2liwe stqZenie
wylugowanego czynnika [rozumiem,2e dogczy to cyny) w roztworze po zakoficzeniu
procesu. W jaki spos6b '',{lznaczono Ct"o,, jakq wartoS t. przyjqto do obliczefi?
Moim zdaniem zbyt szczeg6lowo opisano spos6b vtyznaczania energii aktywacji
na podstawie r6wnania Arrheniusa [strony 47, 49); s4 to informacje powszechnie znane
i na tak zaawansowanym poziomie, jakim jest rozprawa doktorska, nie trzeba ich tak
szczeg6lowo p rz e dstawia i.
W opisie procedury chemicznego usuwania lakier6w [str. 76) brakuje informacji, czy
pr6bki zalane roztworem reakcyjnym byly mieszane. Natomiast, na stronie 82 brakuje
wyja6nienia, na jakiej podstawie zdecydowana, 2e powierzchnia badanych pr6bek ma
wynosii 25 cmz i odpowiadat. ,,liczbie kr42k6w BB,5 32t.". Czy to znaczy,2e osiemdziesi4ty
dziewiEty kr42ek dzielono na p6l? Nale2aloby takze wyjaSnii, dlaczego lugowanie
prowadzono 3 godziny, a nie kr6cej lub dlu2ej. Krzywe kinetyczne [str. 100) sugerujq, 2e

7.

B.

9.



/
gdyby lugowanie trwalo dluiej, moZna by zwiqkszyd ilo56 cyny rozpuszczonej w
czynniku lugujqcym.

10. Na stronie 78 Autor stwierdza: ,,fak wida6 na rysunku 36 [...] usuniqciu ulegty wszystkie
warstwy lakier6w ochronnych ..." - zdanie to nie jest precyzyjne, poniewa2 na podstawie
wspomnianej fotografii zupelnie nie mo2na ocenid stopnia usuniqcia lakier6w z pr6bek.

11. Podczas opisywania wynik6w lugowania pr6bek Autor stwierdza [str. 93J: ,,Povvyilszy
stan spowodowany moie by(, pasywacj4 cyny ...". |ednak wczesniej nie pisze o 2adnym

,,stanie", nie wiadomo, jaki ,,stan" ma na my6li.
12. Omawiaj4c wyniki przedstawione w tabelach 2B-3L [str. 100) Doktorant powolal siq

nawz6r (22), czyli r6wnanie Arrheniusa, ale ostatecznie w tabelach 28-31nie umieScil
wynik6w tych obliczeri.

13. Pod wzglqdem edycji praca jest sformatowana starannie, jednak w wielu miejscach
niekonsekwentnie stosowane s4 wciqcia akapit6w: czqil( z nich jest,,wciqta", a czgsi nie.

14. Drobne blqdy:

Przytoczone powy2ej uwagi kryryczne nie umniejszaj4znaczenia osiqgniqtych wynik6w badafl
i warto$ci merytorycznej tej pracy. Oczekujq, 2e Doktbrant w trakcie publicznej obrony
rozprawy doktorskiejustosunkuje siq do uwag 1-4, 6,7 ig.

Strona Jest Powinno byd
11 w miesiqcu kwietniu w kwietniu
17 zasob6w cyny na ziemi zasob6w cyny na Ziemi
1.4 inny anglik innyAnglik
15 w zdaniu zaczynaj4cym siq od ,,Frakcja ..." bardzo czQsto powtarza siq slowo ,,odpady"
t6 Gl6wnymi procesami ... puszek sE: Gi6wnymi procesami ... puszek s4lpodat

irddla literaturowe]:
L8,21 przedstawia poni2sza tabela 2

przedstawia rysunek 3, itp.

przedstawiono w tabeli 2

przedstawiono na rysunku 3

20, tabela 4 nle wymagane nlewymagane
22 tzw. topnieniu chyba chodzilo o,,topienie"
23 Topienie jest osi4galne Topienie jest osiEgane

23 pomiqdzy dwiema przew odz4cymi walkami dwoma
34 wyjmowanie sito wyjmowane sito
37 lakier6w epoksydo-fenylowych epoksydowo-fenolowych
47 Moor'a Moora [jeSli nazwisko koriczy sie

na sp6lgloskq, nie u2ywa siq apostrofu)
49 von't Hoffa van't Hoffa

60 Najwiqksz4 zmierzon4 grubo3ciE warstw
lakier6w stwierdzono .-.

gruboSi

60 Niezgodnosi dotycz4ca grubosci wewnQtrznej powloki lakieru w tekscie ,,18,09 pm"
i tabeli 9 ,,L7,09 pm"

BO Niezgodno66 numeru tabeli w tekScie ftabela 39) ztabel4?}.
93 otrzymanym stq2eniem zelaza otrzymanym stq2eniem j on6w ilela.za

100 EXEL 2013 EXCEL 2013
108 W CZACIC w czasie

113 nie zorganizowany nrezorganlzowany
125 (spis lit.) L. Nandbook,19970 L. Handbooh rokl99T lub 1970?
Spis lit. Ka2da pozycja literaturowa powinna koficzyi siq kropk4.



I
Wniosek kofcowy
Recenzowan4 rozprawq doktorskq pana mgra Iaroslawa Reterskiego oceniam bardzo
pozytywnie, gdy2 praca ta wnosi istotny wklad w zakresie poznawczym w rozw6j metody
lugowania cyny obejmujqcy wptyw temperatury na wydajnoS6 tej operacji oraz kinetykq
roztwarzania cyny, a takZe w zakresie utylitarnym daj4c podstawy do rozwoju i opracowania
nowoczesnej technologii odzysku cyny i recyklingu blach stalowych obejmuj4cej chemiczne
usuwanie lakier6w, lugowanie cyny do roztworu NaOH oraz Wdzielanie metalu w wyniku
elektrolizy.

Efektem zaanga2owania badawczego mgra in|. |arostawa Reterskiego jest nie tylko
recenzowana praca, ale takZe 4 artykuty w czasopismach krajowych z listy MNiSW, 7 rozdzial6w
w monografiach oraz materialach konferencyjnych.

Podsumowuj4c uwa2am, 2e rozprawa doktorska mgra inl. faroslawa Reterskiego
pt.:,,Zastosowanie wybranych proces6w odzysku cyny z powlok zlomowanych stalowych puszek
konserwowych" dowodzi dojrzalo6ci naukowej Autora, dobrego opanowania warsztatu
badawczego, a tak2e umiejqtnofci prezentowania i omawiania uzyskanych wynik6w oraz
wyci4gania z nich konstruktywnych wniosk6w. W zwiqzku z tym, stwierdzam,
2e przedstawiona mi do recenzii rozprawa spelnia nrymagania stawiane pracom
doktorskim zawarte w art. 13, ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych
i tytule naukowym oraz o stopniach i t5rtule w zakresie sztuki (Dz, U. nr 65, poz. S9S
zp6inieiszymi zmianami) i wnioskujq o dopuszczenie iej do dalszych etap6w przewodu
doktorskiego.

W tu'rt"x

?oznai1lB maja 2018 r.


