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Praca zawodowa w Polsce
1972 - 1981
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Praca zawodowa w Polsce



Wielki piec –
produkcja surówki

• ruda żelaza (spiek)
• kamień wapienny
• koks

gorące powietrze (tlen)

żużel wielkopiecowy
ciekła 
surówka

400 °C

1800 °C



o Materiały:  ruda żelaza, spiek, koks, 
dolomit, kamień wapienny, żużel 
wielkopiecowy, materiały ogniotrwałe, 
surówka (Fe), żelazo i stopy

o Strategia: zastąpić metody analizy 
chemicznej (mokrej) metodami 
instrumentalnymi

Zakres pracy w HiL



Zakres pracy w HiL

o Etap 1: zaprojektować i zbudować 
nowe laboratorium wyposażone w 
spektrometry do określania składu 
chemicznego materiałów 
surowcowych i produktów
wielkopiecowych

o Etap 2:  zakupić właściwe urządzenia 
do przygotowywania próbek i 
analizy

o Etap 3: uruchomić serwis 
laboratoryjny i przeszkolić personel

o Mandat: rozwój metodologii 
analitycznej do charakteryzowania 
(analizy) materiałów surowcowych i 
produktów
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Praca zawodowa w Kanadzie
1982 - 2011
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Hamilton, ON



Stelco R&D Centre, Burlington, Ontario



Ottawa



Manoir de Saguenay



W 1983 roku Alcan był drugą największą firmą na świecie w przemyśle aluminiowym





Mój adres przez 3 dekady

Przeprowadzka z Ottawy do prowincji Quebec była naszą kolejną emigracją



Saguenay = Jonquiere + Chicoutimi + Grande Baie

Arvida

Grande Baie Alma

Laterrière



Arvida



Chicoutimi



Rzeka Saguenay



Rzeka Saguenay





Alcan - Arvida R&D Centre (ARDC)



W biurze



o Mandat: rozwój metodologii 
analitycznej do charakteryzowania 
(analizy) materiałów surowcowych i 
produktów

o Materiały:  boksyt, błoto czerwone, 
alumina, elektrolit, koks, smoła, 
surówka (Fe), aluminium i stopy

o Strategia: zastąpić metody analizy 
chemicznej (mokrej) metodami 
instrumentalnymi + automatyzacja

Zakres pracy w ARDC



Mandat



W laboratorium



Ewaluacja i rozruch
urządzeń

Ciągły postęp, eksploatacja i 
starzenie się istniejącego sprzętu 
wymagały częstych interwencji w 

różnych miejscach na świecie



Automatyzacja procesu analizy



Automatyzacja procesu analizy



Automatyzacja procesu analizy



Publikowanie 
raportów 
technicznych z 
prac badawczych



Publikowanie metod
analitycznych z prac 
badawczych



Udział w 
konferencjach 
wewnętrznych i 
zewnętrznych



Publikowanie prac 
badawczych
w literaturze 
zewnętrznej
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Determination of alpha 

alumina in ceramic 

alumina by X-ray 

diffraction 

Aluminas may have a variety of morphological forms for

which there are marked differences in relative intensities

of their major XRD reflections (the preferred orientation

effect). Comparing intensities of selected reflections from

a sample with those of a reference material may cause a

serious analytical error.



Produkcja i atestowanie wzorców różnych materiałów



Wdrażanie nowych technologii



Szkolenie personelu



Audit (Rewizja)



Rola analizy w eksploracji i wydobyciu boksytów

Bauxite jest to ruda bogata w aluminium
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Skład 

pierwiastkowy i 

mineralogiczny

CONTROLA 

PROCESU

HANDEL

EKSPLORACJA

WYDOBYCIE

Potrzeba analizy boksytów

• W większości operacji związanych z górnictwem, pierwiastkowe
i mineralne składniki muszą być znane w czterech różnych etapach

• Właściwości fizyczne i chemiczne boksytu oraz w rezultacie jego
wartość handlowa zależy od skladu mineralogicznego.

ICSOBA



Eksploracja (poszukiwanie) boksytów

Po wykryciu złoża boksytów materiał musi być analizowany w celu oceny jego przydatności



3 km

806 drill holes (200 m x 200 m grid)

1932 core meters of bauxite

3741 bauxite samples

Poszukiwania boksytów – plan

Odstęp między otworami może wynosić 25 - 200 m.



core barrel

1 m

W przeszłości każdy otwór stanowił jedna próbkę (kompozyt)

Poszukiwania boksytów- wiercenia

Dzięki szybkiej analizie instrumentalnej materiałów każdy metr odwiertu jest nową próbką 



LOM Al2O3 SiO2 Fe2O3 TiO2

L 15 35 0.05 0.5 0.1

H 32 60 20 30 10

Gibbsite        Al2O3 · 3H2O
Boehmite      Al2O3 · H2O
Kaolinite       2SiO2 · Al2O3 · 2H2O
Goethite       (Alx,Fe1-x)2O3 · H2O
Hematite Fe2O3 

Anatase TiO2

Typowy skład chemiczny (%)

Informacja z analizy chemicznej o rozmieszczeniu (koncentracji) Al2O3 w 
minerałach ma dużą wartość komercyjną



Dziękuję Państwu za uwagę


