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RECENZJA 

rozprawy doktorskiej mgr. inż. Adam Burkiewicza 

pt. Badania procesu otrzymywania ekstrakcyjnego kwasu fosforowego w zależności 

od sposobu rozkładu surowców fosforowych.  

Promotor: prof. dr hab. inż. Barbara Grzmil 

Recenzja została sporządzona na podstawie decyzji Senatu Zachodniopomorskiego 

Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie o powołaniu recenzentów pracy doktorskiej 

mgr. inż. Adama Burkiewicza na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2022, oraz pisma Dziekana 

Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, prof. dr. hab. inż. Rafała Rakoczego, znak 

WTiICh/A/95/2022, z dnia 6 lipca 2022r. 

Ogólna charakterystyka rozprawy doktorskiej 

Rozprawa doktorska obejmowała badania procesów otrzymywania ekstrakcyjnego kwasu 

fosforowego metodą dwuwodzianową w zależności od sposobu rozkładu fosforytów. 

Badania prowadzono w skali przemysłowej wykorzystując cztery rodzaje surowców 

fosforonośnych oraz dwie instalacje produkcyjne Zakładów Chemicznych „Police” S.A. 

Wykonane badania pozwoliły przedstawić rekomendacje do wdrożenia w Zakładach 

Chemiczne „Police” S.A nowych rozwiązań technologicznych w tym zakresie opartych 

na opracowanych bilansach procesu i obliczonych ich efektach ekonomicznych.  

Niezależnie od przedstawionej niżej szczegółowej oceny pragnę podkreślić przeprowadzenie 

pełnego cyklu badań w skali przemysłowej, opracowanie koncepcji technologicznej jego 

zastosowania w skali przemysłowej. Koncepcje technologiczne opracowanej na podstawie 

własnych badań technologii, z analizą ekonomiczną, właściwie wykonane, weryfikują 
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i podkreślają wartość opracowanych nowych rozwiązań technologicznych, co ma miejsce 

właśnie w przypadku recenzowanej pracy doktorskiej. 

Trzeba też pozytywnie ocenić dobór zakresu badań własności fizykochemicznych stosowany 

w recenzowanej rozprawie doktorskiej i zastosowanie odpowiednich technik badawczych do 

badań przemian i reakcji zachodzących w opracowywanych procesach technologicznych. Co 

ważne, wszystkie zastosowane techniki badawcze uzupełniają się, co świadczy o starannym 

planowaniu badań i umiejętności odpowiedniego całościowego ujęcia ich wyników. 

Praca doktorska liczy 132 strony, oraz zawiera 128 pozycji cytowanej literatury, 56 rysunków 

i 23 tabele. Praca jest właściwie zredagowana, czyta się ją dobrze. Należy też podkreślić 

dobry układ i opracowanie graficzne tekstu. Pewnym mankamentem jest spora ilość błędów 

gramatycznych. Przydałaby się staranna korekta tekstu. 

Pod względem merytorycznym pracę można podzielić na dwie części. Część referatowa 

obejmuje wstęp, oraz punkty 1-4. W punkcie 5 przedstawiono cel pracy. Część 

doświadczalna obejmuje natomiast punkty 1-4. Obliczenia bilansowe i propozycje wdrożenia 

przedstawiono w punktach 5 i 6. Wnioski zawiera punkt 7.  

W krótkim wstępie omówiono światowe zdolności produkcyjne kwasu ortofosforowego(V), 

jego główne kierunki zastosowań stanowiąc i tendencje rozwojowe globalnej konsumpcji 

tego kwasu.  

W punkcie 1 przedstawiono przegląd problematyki związanej z występowaniem związków 

fosforu w przyrodzie, zasobów surowców fosforowych, eutrofizacją, regulacjami prawnymi 

dotyczącymi stężeń fosforu w oczyszczonych ściekach. W stosunkowo obszernym punkcie 2 

omówiono główne surowce stosowane w produkcji ekstrakcyjnego kwasu fosforowego, 

przedstawiając obszerną charakterystykę surowców fosforonośnych, w szczególności ich 

własności fizykochemicznych, a także wielości produkcji i światowe zasoby fosforytów. 

Przedstawiono także dane o rodzajach surowców fosforonośnych używanych do produkcji 

kwasu fosforowego w ZCH Police S.A. i ich charakterystykę. W punkcie 3 omówiono metody 

produkcji kwasu fosforowego, w tym proces termiczny otrzymywania kwasu 

ortofosforowego(V) termicznego, proces mokry otrzymywania kwasu ortofosforowego(V) 

ekstrakcyjnego, otrzymywanie ekstrakcyjnego kwasu fosforowego przez roztwarzanie rudy 
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fosforanowej kwasem azotowym(V), otrzymywanie kwasu ortofosforowego(V) przez 

roztwarzanie fosforytów kwasem chlorowodorowym, oraz otrzymywanie ekstrakcyjnego 

kwasu fosforowego w reakcji roztwarzania rudy fosforanowej kwasem siarkowym(VI). 

W punkcie 4 przedstawiono podstawy fizykochemiczne głównych procesów podczas 

produkcji kwasu ortofosforowego(V) metodą siarczanową, w szczególności proces 

krystalizacji fosfogipsu, przegląd rodzajów reaktorów i układów technologicznych, proces 

filtracji fosfogipsu Punkt 5 opisuje obszernie otrzymywanie ekstrakcyjnego kwasu 

fosforowego w Z.CH. Police S.A. 

Całość części referatowej oceniam pozytywnie, gdyż udało się w stosunkowo niezbyt 

obszernym materiale przedstawić w interesujący sposób obszerną problematykę związaną 

pośrednio i bezpośrednio z tematem opiniowanej pracy doktorskiej. 

Celem pracy doktorskiej było porównanie efektywności ekstrakcji 4 typów surowców 

fosforonośnych o różnym składzie chemicznym na dwóch wybranych instalacjach 

produkcyjnych, tzn. pracującej w układzie pięciu reaktorów oraz w systemie 

jednoreaktorowym. Priorytetem było określenie w zależności od typu instalacji i parametrów  

procesowych: stopnia rozkładu wybranych surowców fosforonośnych, właściwości 

otrzymanych ekstrakcyjnych kwasów fosforowych, strat fosforu w odprowadzanych 

fosfogipsach i pokroju kryształów CaSO4·H2O. Miało to umożliwić wskazanie, na podstawie 

rezultatów z uzyskanych badań, typu surowców fosforonośnych, które powinny być 

przerabiane na odpowiednim układzie technologicznym danej instalacji produkcyjnej 

w ZCh Police SA. 

Część doświadczalną otwiera punkt 1, w którym scharakteryzowano surowce, zwłaszcza 

fosforonośne, stosowane do badań roztworów modelowych i ścieków rzeczywistych. 

W punkcie 2 przedstawiono sposób prowadzenia procesu. Punkt 3 opisuje metodykę badań 

i stosowane metod analityczne, w tym oznaczanie: ortofosforanów(V) metodą 

spektrofotometryczną, fosforanów(V) metodą wagową, siarczanów(VI), jonów fluoru 

metodą potencjometryczną, emisyjną spektrometrię atomowa ze wzbudzeniem plazmowym 

(ICP-AES) stosowaną w oznaczaniu składu chemicznego fosforytów, gęstości, wilgotności, 

ciężaru nasypowego, oraz określenie jakości kryształów fosfogipsu. Omówienie wyników 
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badań przedstawia pkt 4, obliczenia bilansowe, pkt 5, propozycje wdrożenia opracowanych 

rozwiązań technologicznych pkt 6.  

Wnioski omawiające wyniki badań przedstawiono w punkcie 7 Najważniejsze z nich 

pozwalają stwierdzić, że kształt oraz rozmiar kryształów dwuwodzianu siarczanu(VI) wapnia 

ma znaczny wpływ na zawartość całkowitych ortofosforanów(V) w fosfogipsie, czyli na straty 

fosforu w procesie ekstrakcji fosforytów; ekstrakcyjny kwas fosforowy o zbliżonym stężeniu 

można uzyskać, niezależnie od układu reakcyjnego, jednak chcąc otrzymać EKF o wyższym 

stężeniu z fosforytów bardziej zanieczyszczonych, należy prowadzić proces na instalacji E 

w reaktorze zbudowanym z komory centralnej i komór peryferyjnych najwyższą sprawność 

fosforanową procesu ekstrakcji uzyskano ekstrahując fosforyt algierski w jednym reaktorze, 

wytwarzając EKF o najwyższym stężeniu (26,7% mas. P2O5), i fosfogips zawierający 1,28% 

mas. P2O5 całkowitego i 0,10% mas. P2O5 nierozpuszczalnego w wodzie; rekomendowanym, 

pod kątem sprawności fosforanowej procesu, surowcem do przerobu na instalacji D 

(5 reaktorów) jest surowiec marokańsko senegalski, gdyż zawartość całkowitego P2O5 

w odprowadzanym fosfogipsie była najniższa (1,36% mas.); kolejno, biorąc pod uwagę ten 

parametr, zaleca się zastosowanie surowca mieszaniny algiersko senegalskiej i czystego 

fosforytu marokańskiego. Surowcami rekomendowanymi do wykorzystania na instalacji E 

(układ jednoreaktorowy) są mieszanina fosforytów marokańsko senegalskich i czysty 

Surowiec algierski (w fosfogipsie 1,22-1,28% mas. P2O5 całkowitego. 

Na podstawie wykonanych obliczeń bilansowych, z uwzględnieniem wskaźników przyjętych 

w ZCh Police, SA, biorąc pod uwagę zawartość fosforu w odprowadzanym fosfogipsie oraz 

ortofosforanów(V) w surowym EKF stwierdzono, że zysk związany z kosztami: zakupu 

surowców łącznie z kosztami zatężania EKF można osiągnąć od największego do najniższego 

wdrażając roztwarzanie surowców kolejności MaSe/E>Al/E>AlSe/D>MaSe/D>AlSe/E>Al/D 

Podsumowując można stwierdzić, że prezentowane wyniki badań przemysłowych wnoszą 

istotny wkład w poszerzenie wiedzy zwłaszcza w zakresie wpływu rodzaju stosowanych 

surowców fosforonośnych na efektywność i koszty procesu produkcji EKF w ZCH Police SA 

i pozwoliły zaproponować nowe rozwiązania technologiczne tego procesu. 
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Uwagi ogólne 

Cele pracy zostały osiągnięte i poparte bardzo szerokimi i starannie opracowanymi wynikami 

badań. Zrealizowany został też przedstawiony zakres badań. Tym samym spełnione zostały 

warunki do pozytywnej oceny merytorycznej przedstawionej rozprawy doktorskiej. 

Analizując szczegółowo recenzowaną pracę doktorska pozwolę sobie na sformułowanie 

następujących uwag:  

Uwagi szczegółowe 

1. Str. 11, 4 akapit - zawartość Ln nie jest w pełni spójna z danymi z tab. 2.  

2. Str. 15 - należy podać pełną nazwę polską i angielską skrótu MER. 

3. Str. 16, 1 akapit - pierwsze 3 zdania są kopią tych z 2 akapitu str.9 

4. Str. 16 pkt. 3.1. – punkt 3 sformułowano błędnie. P jest spalany do P2O5 w wieży, 

której wewnętrzne ściany są pokryte warstwą spływającego grawitacyjnie kwasu 

fosforowego.  

5. Str. 22 – rys.1 jest nieczytelny  

6. Str. 28, ostatni akapit - powinno być chyba SO4 zamiast H2SO4  

7. Str. 53, pkt. 3 – opis powinien być bardziej szczegółowy. 

8. Str. 54, pkt. 3.6 - opis powinien być bardziej szczegółowy. 

9. Str. 57, pkt. 3.7 - opis powinien być bardziej szczegółowy. Czy rzeczywiście stosowano 

temp. 50oC ? 

10.  Str. 105-106, 108, 109, 111, 112, 114, 115 – tabele 16-23 są niejasne, wymagałyby 

przeformatowania 

Wymienione wyżej uwagi nie obniżają wartości recenzowanej rozprawy doktorskiej. 

Doktorant wykazał się umiejętnościami samodzielnego planowania i wykonywania 

eksperymentów przy wykorzystaniu nowoczesnych metod analitycznych. Należy podkreślić 

wykonanie dużej ilości eksperymentów, które zostały właściwie zinterpretowane 

i podsumowane, na podstawie których doktorant potrafił zaproponować nowe rozwiązania 

technologiczne badanego procesu. Stad też recenzowaną rozprawę doktorską oceniam 

pozytywnie. 
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Wniosek końcowy  

W podsumowaniu stwierdzam, że recenzowana rozprawa doktorska mgr inż. Adam 

Burkiewicza pt. Badania procesu otrzymywania ekstrakcyjnego kwasu fosforowego 

w zależności od sposobu rozkładu surowców fosforowych spełnia warunki określone 

w art. 187 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 

poz. 1668 z późniejszymi zmianami). Wnioskuję o przyjęcie rozprawy i o dopuszczenie 

mgr. inż. Adama Burkiewicza do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

Zygmunt Kowalski 
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