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 Przedłożona do recenzji rozprawa doktorska składa się z pięciu rozdziałów 

zawierających w części zasadniczej 125 stron tekstu, 36 tabel oraz 59 rysunków. Bibliografia 

obejmuje 88 pozycji literaturowych. Dodatkowo, rozprawa zawiera 3 załączniki w formie 

tabel oraz streszczenie w języku polskim i angielskim. 

 

1. Ocena istotności problemu oraz wyboru tematu rozprawy 

 W związku z wyczerpywaniem się surowców pierwotnych zawierających cynę oraz 

prognoz o wyczerpywaniu nadających się do wydobycia znanych pokładów rud cyny w 

perspektywie kilkudziesięciu lat oraz braku złóż tego metalu na terenie Unii Europejskiej, 

podjecie badań dotyczących odzysku cyny z surowców wtórnych należy uznać za całkowicie 

uzasadnione, zwłaszcza, że tylko nieliczne zakłady w naszym kraju prowadzą działalność 

związaną z odzyskiem tego metalu. 

 Dodatkowym argumentem przemawiającym za wybranym tematem rozprawy 

doktorskiej, są bardzo wysokie ceny tego metalu (wg. Londyńskiej Giełdy Metali w dn. 

30.05.2018 r. cena 1 Mg tego metalu wynosiła 20.655 $) oraz duży popyt na cynę.  

 Jak wiadomo, cyna znajduje zastosowanie min. do pokrywania blach stalowych 

wykorzystywanych do produkcji opakowań do przechowywania żywności. Przepisy Unii 

Europejskiej, jak również przepisy krajowe (min. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 

grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych załącznik 1)  wymuszają działania 
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poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, tworzyw sztucznych i 

metali  na poziomie 50% wag. do dnia 31.12.2020. 

 Liczne opracowania naukowe świadczą o niekorzystnym wpływie zawartości cyny w 

żelazie na właściwości wyrobów stalowych. W związku z tym, w normach amerykańskich 

(np. AMS, ASME, ASTM), brytyjskich (B.S.), niemieckich (DIN) dotyczących zawartości 

domieszek w niektórych gatunkach stali pojawiły się dopuszczalne zawartości cyny. 

 Ostatnim argumentem jest fakt, niemożności usunięcia cyny ze stali podczas klasycznych 

procesów metalurgicznych (najczęściej EAF ), wykorzystywanych do produkcji stali z 

surowców wtórnych.  

 

2. Ocena merytoryczna rozprawy doktorskiej 

 W rozdziale drugim dysertacji, zatytułowanym "Część literaturowa" Autor rozprawy 

przedstawia informacje dotyczące występowania cyny w przyrodzie, zastosowania cyny, 

ekonomicznych aspektów odzysku i recyklingu, historię powstania ocynowanych puszek 

stalowych, charakterystykę odpadów zawierających cynę, technologie produkcji puszek 

konserwowych oraz metody odzysku cyny z blach ocynkowanych.  

Po przeczytaniu w/w rozdziału Recenzentowi nasuwają się następujące uwagi: 

 Na str. 18 Autor pisze że " Stale służące do produkcji blach przeznaczonych do 

wytwarzania puszek opakowaniowych zawierać również mogą inne pierwiastki, 

których maksymalny udział masowy w zależności od zastosowanego gatunku stali 

zestawiono w tabeli 3". Natomiast w tabeli 3 zamieszczono tylko dopuszczalne 

zawartości pierwiastków dla blach białych w gatunku A i B. Proszę o wyjaśnienie. 

 Na str. 20 zawartość tabeli 4 nie odpowiada opisowi w tekście powyżej. Dlaczego 

zaznaczono wiesz 4 w tabeli na kolorowo. Proszę o wyjaśnienie. 

 Jaki związek z tematyką pracy ma akapit 1 na str. 26 dotyczący negatywnego wpływu 

bisfenolu A na organizm ludzki -? 

 Treść rozdziału 2.6 nie odpowiada jego tytułowi. 

 Tekst od str. 31 do początku str. 37 nie odpowiada tytułowi rozdziału 2.7 "Metody 

odzysku cyny z odpadowych blach białych" 

 Tytuł rozdziału 2.8 na str. 51 "Proponowane metody elektrolityczne odzysku cyny w 

skali przemysłowej" jest nieadekwatny do treści rozdziału. 

 Recenzent ma odczucie, że za dużo miejsca zajmują encyklopedyczne informacje 

dotyczące np. właściwości cyny, występowania jej w przyrodzie, czy też historii powstawania 
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ocynowanych wyrobów stalowych, a za mało miejsca poświecono współczesnym metodom 

odzysku cyny z blach pokrytych tym metalem.  

 Co do rozdziału 3 "Teza i cel pracy", zdaniem Recenzenta formuowanie tezy pracy 

doktorskiej "za wszelka cenę" nie jest konieczne. Wystarczającym jest sformuowanie jej celu. 

 W rozdziale 4 " Badania własne" Autor podejmuje próbę standaryzacji materiału 

badawczego w postaci stalowych puszek ocynkowanych i podejmuje próby usuwania warstw 

lakierów z ich powierzchni. Następnie prowadzi badania nad procesem ługowania cyny, 

podejmuje próbę oceny kinetyki tego procesu, jak również bada przebieg procesu elektrolizy 

cyny z wykorzystaniem roztworów po ługowaniu. 

Po przeczytaniu w/w rozdziału nasuwają się następujące pytania i uwagi: 

 Autor pracy typuje do badań 9 rodzajów puszek stalowych, dlaczego wśród nich nie 

ma, chyba, najbardziej popularnej, owalnej puszki po rybach.? 

 Na str. 60 w tabeli 9 Autor zestawia wyniki pomiarów warstw lakierów na badanych 

próbkach pobranych ze ścianek puszek. Brak informacji w pracy w jaki sposób została 

zmierzona grubość tej warstwy ? 

 W podrozdziale 4.1.2. Autor pisze "W związku z uzyskanymi wynikami badań próbek 

ocynowanych blach stalowych, pochodzących z odpadowych puszek konserwowych 

pokrytych cyną, wykazującymi brak możliwości standaryzacji badanego materiału, w 

dalszej części prac odstąpiono od badań nad tym materiałem". Taki tok postępowania 

oczywiście ułatwia prowadzenie dalszych badań, ale nie rozwiązuje do końca 

problemu. Zdaniem Recenzenta należało prowadzić równoległe badania na co 

najmniej jednym odpadzie rzeczywistym. Proszę o wyjaśnienie. 

 Na str. 75 Autor pisze "W wyniku badań organoleptycznych stwierdzono również, że 

pył powstały z oderwanych powierzchni lakierów posiadał zabarwienie ciemnoszare, 

co wskazywać może na zawartość w jego składzie cyny pochodzącej z powłok 

znajdujących sie na poddawanych obróbce blachach". W opracowaniu naukowym 

należałby dokonać analizy składu tego pyłu.  

 Na str. 76 w podrozdziale 4.2.2. "Chemiczne usuwanie warstw lakierów"  Autor pisze: 

"Proces przeprowadzono w szklanym naczyniu, w którym umieszczono 

60 cm
3 

odpowiednio przygotowanego roztworu reakcyjnego." Charakterystyka 

roztworu trawiącego przy pomocy słowa "odpowiednio przygotowany" nie przystoi 

opracowaniom naukowym. Autor w rozdziale "Wnioski i stwierdzenia" pisze, iż 

roztwór ten będzie przedmiotem zgłoszenia patentowego. Nie zwalnia Go to jednak 
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przy redagowaniu rozprawy doktorskiej z podania przynajmniej przybliżonego składu 

tego roztworu.  

 Na str. 76 i 77 Autor podaje parametry prowadzenia procesu usuwania warstw 

lakierów. Co decydowało o wyborze takich parametrów?? 

 Na str. 82 napisano "Oczyszczony drogą filtracji roztwór reakcyjny może zostać 

ponownie wykorzystany w kolejnym procesie usuwania warstw lakierów" . Ile razy 

taki roztwór może zostać wykorzystany i co ewentualnie dalej z tym roztworem?? Jaki 

jest skład powstałego osadu i na jakiej podstawie w rozdziale "Wnioski i stwierdzenia 

(wniosek 11) Autor stwierdza, że osad ten może zostać zagospodarowany ? 

 Na str. 86 Autor pisze " Jak widać na rys. 43 po 2 godzinach ługowania próbek 3, 5 ,8 

w roztworze ługującym cyny nie przybyło........."' natomiast z rys. 43 i tabeli 23 wynika 

co innego. Proszę o wyjaśnienie. 

 W podrozdziale 4.3.1 dla zbadania wpływu temperatury na efektywność ługowania 

cyny Autor wytypował do badań próbkę oznaczoną symbolem 3-Ch. Skąd taki wybór 

i dlaczego tylko jeden rodzaj próbki.  

 W podrozdziale 4.3.2 pt."Wpływ czynnika ługującego na efektywność procesu" 

sytuacja jest analogiczna jak w podrozdziale 4.3.1.  

 W podrozdziale 4.3.3 poświęcony stopniu wyługowania cyny z badanych próbek 

blach" do jego obliczenia Autor wykorzystuje równanie 28. W tabeli 27 zestawia 

wyniki obliczeń. Jako jednostkę stopnia wyługowania cyny R Autor podaje procent, 

podczas gdy z w/w równania jednostka ta nie wynika.  

 W kolejnym rozdziale (4.4 "Odzysk cyny w procesie elektrolizy") Autor opisuje 

proces elektrolizy mający na celu wydzielenie cyny z roztworu po ługowaniu. 

Konsekwentnie jak w przypadku badań opisanych w podrozdziałach 4.3.1, 4.3.2 do 

badań wykorzystano tylko i wyłącznie jeden roztwór pochodzący z próbki 3-Ch. 

Dlaczego? 

 Proszę o uzasadnienie, tak małej ilości elektrolitu wynoszącej 0,06 dm
3
 do 

przeprowadzenia badań elektrolizy oraz tak "mikroskopijnych" elektrod (fi=6 mm). 

Dlaczego jako elektrody zastosowano grafit? Dlaczego kształt katody był okrągły? 

Skąd wybór gęstości prądu na poziomie 148 A/m
2
 ? 

 Na str. 109 Autor pisze, że otrzymane przez Niego wyniki dotyczące poziomu 

odzysku cyny zgodne są z doniesieniami literaturowymi w tym zakresie. Proszę podać 

te pozycje literaturowe. 
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 Na str. 111 Autor przedstawia widmo analizowanej próbki gąbki cyny uzyskane przy 

uzyciu dyfraktometu rentgenowskiego Bruker D8 Advance. Czy na tej podstawie 

możemy zakładać, iż osad katodowy składa się w 100% z cyny?  

Ostatnim rozdziałem dysertacji są "Wnioski i spostrzeżenia", w których Autor 

podsumowuje swoje badania. W świetle tak rozbudowanych wniosków tj. 12, na trzech 

stronach maszynopisu, rozdział 4.5 pt. "Podsumowanie" wydaje się być niepotrzebny.  

Po przeczytaniu w/w rozdziału nasuwa się następujące spostrzeżenie: 

 Proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie Autor wysunął wniosek 12.  

 

Uwagi dodatkowe: 

 Brak konsekwencji przy podawaniu jednostek: raz cm
3
, raz dm

3
, raz m

3
, raz Kelwiny 

raz stopnie Celsjusza, raz sekundy, raz godziny, a  raz minuty. Utrudnia to lekturę 

pracy', podobnie jak umieszczenie w załącznikach wyników badań, których nie było 

aż tak wiele. 

 

3. Wniosek końcowy 

 Przedstawione w mojej opinii uwagi lub pytania, w większości przypadków należy 

traktować jako inspirację do wyjaśnienia przez Doktoranta zagadnień, które moim zdaniem, 

nie zostały do końca wyjaśnione w rozprawie doktorskiej. Dlatego, mimo uwag stwierdzam, 

że praca doktorska mgr inż. Jarosława Reterskiego pt: "Zastosowanie wybranych procesów w 

odzysku cyny z powłok złomowanych stalowych puszek konserwowych" spełnia wymagania 

stawiane przez Ustawę z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie 

wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w 

zakresie sztuki oraz zmianie niektórych innych ustaw, wobec czego wnioskuję do Rady 

Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej o 

dopuszczenie Kandydata do publicznej obrony.  

 

 


