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RECENZJA

rozprawy doktorskiej mgr łni. Jolanty Telengł -Kopyczyń s kłej p.t.:

" Doskonalenie doboru najlepszych dostępnych technik (Best AvalUłble Technląues
BAT) w zaldadach koksowniczych"
Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż . Jolanty Telengi-Kopyczyńskiej opracowana
została na podstawie uchwały Rady Dyscypliny Inżynie rii Mechanicznej Politechniki Śląskiej

w Gliwicach z dnia 28 kwietnia 2021 r. Recenzja zawiera
1)

ogólną charakterystykę

2)

charakterystykę

n astępują ce

punkty:

rozprawy,

tem atu oraz celu pracy,

3) ocenę rozwiązani a przez Autor1<ę problemu naukowego,
4) uwagi mery1oryczne, kwestie dyskusyjne oraz uwagi szczegółowe ,
5)

ocenę

rozprawy doktorskiej,

6) wnioski końcowe.

1.

Ogólna charakterystyka rozprawy
Promotorem recenzowanej pracy jest dr hab. i nż . Izabela Jonel<-Kowalska, prof. PŚ a

promotorem pomocniczym dr i nż. Aleksander SobolevJSki.
Praca podzielona została na 3 rozdzi ały, nie licząc wstępu, streszczeń w j ęzyku polskim i
ang ielskim, podsumowania, spisu tabel i rysunków, załączników oraz wykazu cytowanej literatury. Rozprawa liczy 232 strony i zawiera: 10 rysunków, 71 tabel, 29 formuł matematycznych i 4 za lączniki. Autorka cytuje 220 pozycje, przy czym są to głównie książki, monografie
naukowe, artykuły opublikowane w czasopismach naukowych i materiały konferencyjne.
We wstępie Autorka sch arakteryzowała uwarunkowania formalno-prawne funkCjonowania przemysłu koksowniczego i wynikające z nich imperatywy dla dzialań inwestycyjnych i
remontowych tej branży. Przedstawiła też jej specyfikę determinującą wybór rozwiązań w zakresie spełnienia wymogów BAT i w tym kontekście sprecyzowała istotny problem tej branży
jakim jesl: "sposób identyfikacji, selekcji i wyboru BAT przy

uwzględnieniu wielo em i syjnośc i

produkcji koksowniczej i wielokry1erialności podejmowanych w tym zakresie decyzji (kryteria
techniczne, środowiskowe i ekonomiczne). W tym kontekście Autor1<a zdefin iowała cel swojej
dysertacji, tj.: "opracowanie algory1mu postępowania umOŻliwiającego dobór najlepszych
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dostępnych

zakład u

technik ograniczania emisji z

występowania

wielu

źródeł

emisji z

koksowniczego (koksowni) w warunkach

uwzględni eni e m

kryteriów technicznych,

środowiskowyc h

i ekonom icznych".
Dla realizacji tego kluczowego celu Autorka
1.

charakterystykę

2.

określenie

3.

ide ntyfik ację

4.

ana lizę

cząstkowe:

procesu produkcji koksu,
m i ędzynarodowej,

oddzia1ywania procesu produkcji koksu na środowi sko naturalne,
uregulowań środowiskowych

wplywu unijnych
za kładów

na przebieg produkcji koksu

koksowniczych,

zaprojektowanie przebiegu poszczególnych etapów w algorytmie doboru BAT w
zakładach

6.

cele

roli polskich producentów koksu w gospodarce krajowej i

funkcjonowania
5.

z d efin iowała poniższe

koksowniczych,

wykorzystanie opracowanego algorytmu doboru BAT w warunkach rzeczywistych dla
danej instalacji koksowniczej.
W rozdziale pierwszym

zatytułowa nym:

techniczn o-środowiskowych uwarunkowań
wcześniej

pierwsze z wymienionych
węg l a ,

Autorka

celów.

Przedstawiła

dane

krajowego koksownictwa na
i rodzaje em isji

zwi ąza ne

zdefin iować źródla

środowi skowych

Europejskiej Autorka
zanieczyszczeń

koksowniach.

świ atowym

strukturę

cz1ery

ogólny opis procesu koksowania

organizacyjną

produkcji koksu w Polsce i

rynku koksu. W sposób

i

główne

świecie

oddzialy
pozycję

oraz

szczegółowy omówiła źródla

z poszczególnymi operacjami technologicznymi. Pozwolilo to
emisji niezorganizowanej i zorganizowanej
oddzia łów

nowania poszczególnych
przegląd

dotyczące

szczegółowo scharakteryzowała

Przedstawiła

kluczowe operacje technolog iczne,

koksowni.

Autorce

Charakterystyka procesu produkcji koksu i jego

koksowni.

uregulowań

wyspecyfikowała

Następni e

wyn i kaj ącej

z funkcjo -

w oparciu o przeprowadzony

prawnych w zakresie produkcji koksu w Unii
dopuszczalne wg konkluzji BAT poziomy

stężeń

dla wybranych substancji z poszczególnych procesów realizowanych w

Przedstawiła także obowiązuj ące

standardy

j akości

powietrza

wynikające

ze

stosownej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (tzw. dyrektywa CAFE). W kolejnym
kroku w oparciu o przeprowadzony
cyfikowała

przeg ląd

zapisów zawartych w konkluzjach I:!AT wyspe-

proponowane metody (techniki) ograniczenia emisji z koksowni w odniesieniu do

poziomu emisji oraz stosowanej technologii.
W rozdziale drugim zatytułowanym : "Metodyka badawcza w tym autorski algorytm
doboru technik ograniczenia em isji" Autorka przedstawila uzasadnienie
stanowi ącej

przedmiot Jej dysertacji. Uzasadnienie to oparte

zostało

podjęcia

tematyki

na zidentyfikowanej

"luce badawczej", sforml,Jłowa n ej w n astępl,Jj ący spOSÓb: ... (i stn i ej ące) ... sposoby
wyliczania skutków zastosowania wybranej techniki
emisji dla pojedynczego
calości

na

jakość

źród la

powietrza i

emisji, ale nie

możliwości

og ran i czaj ą się

do Id entyfikacji spadku

uwzg lędn i ają oddziaływania

zastosowania innych technik,
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instalacji jako

często tańszych,

a

zapewn i ających

kontekście przedstawiła trudności

podobny efekt ekologiczny. W tym

w

zakresie doboru technik ograniczenia emisji w przypadku występowania wielu emltorów, a z
taką sytu acją

mamy do czynienia w przypadku koksowni.

należ y id e ntyfikować, sele kcjonować

dylematu, w jaki sposób
licznych

źród eł

em isji a także

wiełu

sprowadzają się

środowiskowych

BAT w sytuacji

kryteriów podejmowania decyzji. W tych

okoli czno ściac h

przyjęła

i

postępowania

opracowanie algorytmu

uwzgl ędni e nie m kryteńów

technicznych,

i ekonomicznych. Dla potrzeb realizacji tego celu Autorka

zaadoptowała

metodę scenari uszową

wielu

źródeł

połączeniu

w

emi sji z

analizą wielokryteri alną.

z

obejmowa ł

Autorski algorytm doboru technik og raniczenia emisji w koksownictwie
n astępuj ące

do

wybór najlepszych dostęp nych technik ograniczenia emisji z koksowni w

występowa ni a

warunkach

te

wybierać

Autorka jako cel swojej pracy doktorskiej
umożliwiaj ącego

Trudno ś ci

etapy: opracowanie

scena ńusza

bazowego, przygotowanie zestawienia technik

ograniczenia emisji oraz opracowanie scenariuszy ograniczenia em isji. Scenariusze te
Autorka
teńa lną

pOdd ała n astęp ni e

a konkretnie

analizę opartą

przedstawione zostały

wyko rzystuj ąc

analizie porównawczej,

też szczegółowe założenia

rozwiązania

i

niane

są

każdego

dane dot.

poziomu tła,

róży

są dostępne

z emitorów i

ob owiązujących

w

wyjściowe

każd ej

Autorka

czeń

oddzi aływania

i przewidywanych standardów

czysto ści

powietrza,

uciążliwości

jak i stopniu

stężeń , wielkość

informują

zarówno

(ilość

przekro-

danego zanieczyszczenia

emisji z daneg o procesu). Wyniki te

są

punktem

do opracowania różnych scenariuszy ograniczenia emisji.

Waż nym

elementem opracowanej przez

technik ograniczenia emisji i autorskie
od dzi aływania

dla scenariusza bazowego

kowych i ekonomicznych. przy wyborze
czególnych kryteriów, których

ułatwi a podjęcie

metodyki jest identyfikacja
powiąza niu

ich oceny. W

pozwalają

uwzg l ędni eniu kryteńów

scen ańu sza

jest wskazanie

możliwyc h

z wynikami oceny

na utworzenie scenańuszy ograniczenia

Autorka

wartości mogą być okreś lon e

postępowa nia możliwe

znacznie

Autorkę

kryteń a

emisji i wybór najbardziej korzystnego przy

takiego

uwzg lęd

z koksowni. Ponadto

wiatrów itp.

dopuszczalnych

wyj śc ia

wykorzystała

do tego modelu obej-

Prezentowane graficznie wyniki modelowania dla wariantu bazowego
o zakresie

wielokry-

wykorzystane przez Autorkę.

się za nieczyszcze ń

program COPDIMO (Coke Plant Dispersion Model). Dane
parametry

anal izę

na metodach matematycznych. W omawianym rozdziale

Dla potrzeb modelowania rozprzestrzeniania

mują

do tego

scenańusza

technicznych,

zapropon owała

np.
o

środowis

wagi dla posz-

metodą ekspe rcką.
n ajwyższej ilości

W wyniku

punktów, co

racjonalnej decyzji co do wyboru sposobu rozwiązania problemu.

W rozdzi,lIe trzecim Autorka przed stawiła efekty zastosowania opracowanego wcześni ej
algorytmu doboru technik ograniczenia emisJI na
jącej

wszystkie elementy

nie mieszanki wsadowej,

występ ujące
n a pełnia nie

przykładzie

w rzeczywistej instalacji

modelowej koksowni obeJmuprzemysłowej,

tj. przygotowa-

komór wsadem, opalanie baterii, koksowanie mieszan-
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ki, wypychanie wsadu, gaszenie koksu czy sortowanie koksu. Dla tej modelowej koksowni
jako analizowane w dalszej

części rozważa ń

został szczegółową analizą,

N0 2 i 502' Wybór ten poprzedzony
w tabeli 3.1 . Zanieczyszczenia te
Uwzg lędni ając

technologicznych.
ws każniki

zanieczyszczenia Autorka

zostały n astępni e

przyj ęła:

SaP, PM10,

której wyniki podane zostaly
określonych

przypisane do

procesów

stan techniczno-technologiczny instalacji Autorka

u sta l~a

emi sji w odniesieniu dla poszczególnych procesów technologicznych. W kolejnym

kroku w oparciu o parametry emitor6w i

wielkość

się za nieczyszczeń (ilustrujące

przestrzeniani

za nieczyszcze ń)

rozpatrywanYCh
substancji. Tak

powstał

opracowała

ich emisji, Autorka

zakres

oddziaływania

jak i

em isyjności

oraz charakterystyki

mapy roz-

stopień uciążliwośc i

dla poszczegÓlnych

scenariusz bazowy stan owiący punkt wyjścia do dalszych anatiz.

W kolejnym kroku dla poszC2:ególnych procesów technologiC2:nych wariantu bazowego
Autorka

podała

sieniu do
n akład y

dostępne

k ażdego

techniki ograniczenia emiSJI i

z rozpatrywanych

ich

skuteczność

za nieC2:yszC2:eń. N astępnie określiła

scenariuszy ograniC2:enia em isji,
związanych

nia inwestycyjne lub remontowe) i
stopniem

spełn ieni a wym agań

tych scenariuszy Autorka
każdego

C2: yszcze ń,

za mieściła

przekro cze ń

N astęp nie

opis

dane te

10

nakładów

jak

też różn ym

przewidzianych w ramach

w tabeli 3.42.
wyzn aczyła wielkości

najwyższe stężen ie

i

dzi ała ń

opracowała

dzi ałań (działa

charakterem

z tym poziomem

$zC2:egółowy

ze scenariuszy Autorka

punkty

inwestycyjne .

SAT.

różniących się

w odnie-

dla tych technik

finansowe i czas eksploatacji. W oparciu o wyniki tych analiz Autorka

przykład owych

Dla

określiła

poddała

emisji rozpatrywanych za niea także roczne

n a kłady

analizie porównawczej przy wykorzystaniu

wcześ

poza

koksownią

niej sprecyzowanych kryteriów wyboru. W celu wyboru najkorzystniejszego scenariusza
zastosowała ,

jak

jUż wC2:eśn i ej

wspomniano,

metodę matematy czną
metodą ekspercką

hierarchii kryteriów w postaci wag ustalonych

uwzględni e niem

z

(kryterium

środowi skowe:

45%; techniczne: 30% i ekonomiczne: 25%). W wyniku tak przeprowadzonej oceny opracowano

li stę rankingową

analizowanych scenariuszy, omówiono ich zalety i wady.

Część merytoryczną

pracy

kończy rozdział zatytułowany:

Podsumowanie. Zawiera on

syntetyC2:ne omówienie wyników analiz rozpatrywanych scenariuszy jak
opracowanego przez

Autorkę

też

prezentuje zalety

algorytmu podejmowania decyzji dot. ograniczenia emisji z

koksowni. Podaje też przykłady innych jeszcze m ożliwości jego praktycznego wykorzystania.

2.

Charakterystyka tematu oraz

cełu

pracy

Z uwagi na posiadane zasoby węgli koksowych o berdzo dobrych włesnościech koksotwórczych,

I nfrastrukturę produkcyjną

oraz bogate

doświadczenie

budowy i eksploatacji baterii koksowniczych nasz kraj jest
tem i eksporterem koksu a koksownictwo jest

ważną

4

w zakresie projektowania,

li czącym się

w

świecie

dla naszej gospodarki

producen-

gałęzią

przemy-

względu

siu. Ze
nowanie

jednak na

wywierają

uwarunkowania
Spełnienie

w konkluzjach BAT.
sienia

znaczących

decyzji w zakresie

działań

prawno-środowiskowe,
wymagań

tych

na

na jego funkcjo-

szczególności

wiąże się

zazwyczaj

z

te zdefiniowane

koniecz ności ą

ukierunkowanych na ograniczenie niekorzystnego

ważnego

ponie-

szereg innych jej efektów, takich jak

wielkość

oddziaływania

praktycznego zastosowania efektów pracy Autorki

dzialań

emisji poszczególnych

id entyfikacj ę oddziaływania

środowisko

koksowania i jego poszczególnych operacji na
wpływu

w

wpływ

posiada trudne do przecenienia znaczenie aplikacyjne.

Oprócz tego bardzo
też wymienić

stosowanej technologii istotny

wydatków, dlatego opracowanie metody racjonalizacji podejmowanych

środowisko

koksowni na

specyfikę

naturalne,

n a leży

procesu

kompleksową ocenę

inwestycyjnych, modernizacyjnych i

remontowych jak też stworzenie n arzędzi a wspomagającego proces pozyskiwania środków
na realizacjI: inwestyCji w

przemyśle

koksowniczym.

Sama koncepcja opracowanego przez

Autorkę

algorytmu jest uniwersalnym

podejściem

do procesu decyzyjnego w zakresie wyboru technik BAT i dlatego, po stosownej adaptacji,
może znal eźć

zastosowanie także w innych gałęziach

Po zapoznaniu

s ię

treścią

z

niego zadania badawCze
żeń

zostały

rozprawy stwierdzam,
zdefiniowane przez

a zastosowana metodyka stanowi Jej oryginalne

naukowego. Jest to zarazem istotny

wkład

poświęcona

Inżyni eria

3.

przemysłu .

jest rozprawa doktorska tj.

że

cel rozprawy jak

Autorkę

w sposób nie

podejście

też wynikające
budzący

z

zastrze-

do rozpatrywanego problemu

Autorki w rozwój dyscypliny naukowej, której
Produkcji

(Inżynieria

Mechaniczna).

Ocena rozwiązan i a przez Autorkę problemu naukowego
Problem naukowy zostal zdefiniowany przez

szym Autorka
ściowe

przedstawiła

spOSÓb jeg o

Autorkę j uż

rozwiązania

a

czyszcze ń

przyjętych

dzialań

W rozdziale pierw-

i kluczowe

założeni a

przedstawiła szczegółowe

wyj-

wyniki

ukierunkowanych na ograniczenie emisji zanie-

z modelowej koksowni.

Postawiony przed
dobór najlepszych
runkach

scenariuszy

wstępie.

metodykę

w rozdziale drugim. W rozdziale trzecim Autorka

analiz dla 10

we

Autorką ceł,

dostępnych

występowania

wielu

tj. opracowanie algorytmu

technik ograniczenia emisji z zakladu koksowniczego w wa-

źródeł

emisji z

wiskowych i ekonomicznych zostal w

pełni

metodę scenariuszową

z

matycznych. Cel ten

w

połączeniu

osiągnęła

postępowania um ożliwiaj ąceg o

uwzględ nieniem

kryteriów technicznych,

zrealizowany. W tym celu Autorka

analizą wielokryterialną opartą

środ o

wykorzystała

na metodach mate-

w efekcie realizacji kolejnych etapów, tj. opracowania scena -

riusza bazowego, przygotowania zestawu technik ograniczania emisji, opracowania scenariuszy ograniczenia emisji z modelowej koksowni oraz ich oceny z wykorzystaniem analizy
wielokryterialnej i metody eksperckiej . Taki tok
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postępowania należy uzn ać

za

właściwy

dla

realizacji

załatanych

celów. Przedstawione w rozprawie zagadnienia naukowe sprecyzowa-

ne zostały w sposób zrozumialy, poddane krytycznej analizie a sformułowa n e na tej podstawie wnioski posiadają istotne znaczenie aplikacyjne a także walor poznawczy.
Jako istotne
najlepszych

osiągn ięcie

dostępnych

zanieczyszczeń

do

Autorki nalety

technik w

środowi ska .

wymien ić

zakład ach

autorski, uniwersalny algorytm doboru

koksowniczych celem ograniczania emisji

Sama koncepcja tego modelu ma charakter uniwersalny i po

stosownych adaptacjach m oże być wykorzystywana dla wspomagania procesu decyzyjnego
w zakresie wyboru technik BAT
autorską sp ecyfikację

także

gałęzi ach przemysłu. N ależy też wymie nić

w innych

determinujących ocenę

czynników

poziomu emisji z poszczególnych

instalacji I procesów koksowniczych w odniesieniu do poszczególnych zanieczyszczeń .

4.

Uwagi I kwestie dyskusyjne
Uwagi

dotyczące

recenzowanej rozprawy podzielono na dwie grupy, tj.:

uwagi merytoryczne I kwestie dyskusyjne,
uwag i szczególowe.
dotyczą

Te ostatnie,
ustosunkowania

się

niej asności

drobnych

Autorki.

Mogą być

jak

też

nielicznych

błędów

wym agaj ą

i nie

wykorzystane w przypadku publikacji wyników pracy.

Uwagi mef}'tolytzne i kWestie dyskusyjne

Poruszone poni.tej kwestie nie
opracowanego algorytmu.
oraz

Dotycz ą

dzi alań uwzg lędnionych

szczegółowe dzi ałanie
części

w empirycznej

dotyczą

one

zasadniczego efektu pracy Doktorantki, czyli

przyjętego

dla wariantu bazowego modelu koksowni

w kolejnych rozpatrywanych scenariuszach, Poniewaz jed nak

autorskiego algorytmu Autorki przedstaWiony
pracy, gdzie

także

Autorka

szczegółowo

został

bardzo obszernie

analizuje poszczególne sce-

nariusze i formułuje na tej podstawie liczne wnioski, to Recenzent zwraca się z prośbą o
ustosunkowanie
1.

się

do

n astępujących

kwestii:

W przeprowadzonej analizie scenariuszy Autorka
czyszczeń

uwzględni a

Jedynie efekty emisji zanie-

do powietrza. Z uwagi na specyfikę procesu technologicznego koksownia jest

teZ źródlem zanieczyszczenia wód czy gleby. Czy ich

pomini ęci e

nie

wpłyn i e

na trafność

doboru technik ograniczania emisji w oparciu o opracowany algorytm? Z kolei po stronie
korzyści uwzględniono

konkretnie te
korzyści

tylko

korzyści środowiskowe.

uwzgled niające budowę

Tymczasem pewne scenariusze, a

nowej infrastruktury

przynosić będą także

np. w zakresie redukcji kosztów napraw, remontów, eksploatacji czy

nia zysków z tytulu
tego typu

sprzed aży

rozwiązania

tańszymi działa niami

nie

będą

produktów.
w sposób

Uwzględn iając

właściwy

remontowymi.
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tylko

istotne

zwiększe

korzyści środowi skowe

ocenione w porównan iu ze znacznie

2.

Nie

negując

prawa Autorki do wyboru modelu koksowni dla potrzeb scenariusza bazoMaj ąc

wego uzasadnienia wymaga jednak kilka kwestii.
nej in stalacji modelowej (5 baterii koksowniczych

k ażda

na uwadze

wielkość

o zdolności produkcyjnej ok. 730

tys. ton koksu czyli odpowiednik infrastruktury produkcyjnej Koksowni
ryzykowne jest

założenie

mogła by funkcjonowa ć

braku instalacji odsiarczania gazu. Czy tej

w Polsce bez odsiarczania gazu? Czy

dla wariantu bezowego nie
wyboru? Ponadto w

wpłynęło

świetl e

na wynik

końcowy

Przyj aźń) dość

wielkości

przyj ęci e

koksownia

takiego modelu
d ecyzj ę

oceny scenariuszy i

braku instalacji od siarczania gezu

otrzymany dla wariantu bazowego wynik dot.

analizowa-

do ść zask akujący

stężeń ś redniorocznych

jest

w przypadku 5 0 2

(strona 97). CZy Autorka mogłaby szerzej skomentować te wątpliwości?
3.

W przypadku u względnionych w poszczególnych scenariuszach n a kładów inwestycyjnych Istome znaczenie posiada zakres

dzi ała ń

Inwestycyjnych. W

szczególn ości

dotyczy

to działań na których real izację wymagane są n ajwiększe nakłady , takich jak budowa
baterii czy budowa instalacji odsiarczania surowego gazu. Przykladowo w przypadku
budowy nowej baterii
część i stniejącej

wspomnianych

pracującej

konstrukcji (np.

n akładów.

sokość n akładów

w systemie zasypowym
płytę fundamentową)

4.

może mieć wpływ

na

wielkość

wpływ

na wy-

inwestycyjnych ma wybór technologii tego procesu. Dla oceny

wię c uzupełni ające

inwestycyjnych we wspomnianych obszarach po-

informacje.

Recenzent prosi też o wyj aśn ien ie przyczyn pomin ięci a dość istotnej z punktu widzenia
tematyki pracy inwestycji

ja ką

uwaga dotyczy pominięci a w
5.

wyko rzystać

bowiem

Z kolei w przypadku instalacji odsiarczania gazu

wi arygOdności przyjętyCh nakładów

trzebne są

co

można

jest InstalaCja Suchego Chtodzenia Koksu. Podobna

rozważa niach działań

We wstępie (strona 11) Autorka wspomina, że

w obszarze

węglopochodnych.

podjęła także próbę określenia

kierunków

dalszych ba da ń w obszarze ś rodowi skowych aspektów funkcjonowania koksowni. Czy
Autorka

może poda ć,

jakie

są

wyniki tej próby?

Uwagi szczegółowe

1)

Strony 19 + 20: w opisie instalacji suchego
bardzo istomy jej element jakim jest
gazu obiegowego i

2)

urządzeniami

do

chłodze ni a

układ kotłowy

przetłaczania

koksu

wraz z

całkowici e pominięto

infrastrukturą

do odpylania

tego gazu.

Strona 20: amoniak usuwany z gazu koksowniczego praktycznie nie jest

już

wany do wytwarzania siarczanu amonu tylko poddawany katalitycznemu

wykorzysty-

rozkładowi

w

instalacjach KRAie .
3)

Strona 22: na tej stronie znajduje

się

sformulowanle,

że

Polska jest jednym z

najwięk

szych producentów koksu w UE, podczas gdy z tabeli 1.3 na stronie 25 wynika,
największym

producentem tego paliwa w UE.
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że

jest

się

4)

Strona 28: stosuje

raczej terminy: wóz zasypowy i wsadnica .

5)

Strona 28 i dalsze: w rozdziale 1.3 Autorka omawia emisje pochodzące tylko mokrego
gaszenia koksu, natomiast

kwestię

emisji

zwi ązanych

z suchym

chłodzeniem

koksu

przedstawia dość ogólnikowo (jako zależne od skuteczności urządzeń odpylaj ących
j akich ?; a co z
6)

utylizacją

n admiaroweg o gazu obiegowego?).

Strona 47: nie tyle pomiary co ich wyniki mogą przedstawia ć obraz oddziaływania instalacji na jakość powietrza.

7) Stron a 60:

wśród

czynników którymi kierowała się przy wyborze metody matematycznej

Autorka wymienia j ednoznaczność i czytelność wyników - w jaki sposób je oceniała?

8) Strona 69: w zestawie proponowanych do analizy informacji zdaniem recenzen ta
uwzględnić należy

raczej możliwość zmiany w rozpatrywanym okresie obowi ązującego

limitu emisji niż "częstotliwość występowania obo strzeń ... ".

9)

Strona 88 - tabela 3.12: chyba chodzi o pytanie, czy jest odpylanie sortowni?

10) Strona 112: zamiast terminu "przebicie" należy raczej używać term inu: "Infiltracja".

5.

Ocena rozprawy doktorskiej
Po zapoznaniu się ;z; recenzowaną rozprawą stwierdzam, iż jej Autorka w sposób prawi-

dłowy sformułowała

także

cel pracy oraz

opracowała niezbędną

dla jego

osiągnięcia m etodykę

a

w sposób właściwy rozwiązała postawione przed ni ą zadania. Zastosowała w tym celu

adekwatne metody naukowe. Autorka

osi ąg nęła więc

zamierzony cel naukowy.

Zasób wiedzy Autorki w zakresie dyscypliny naukowej, której dotyczy recenzowana praca
jest bardzo bogaty zarówno w obszarze teoń i jak też praktycznego zastosowania. Na szczególne podkreśle nie zasługują kompetencje Autorki w zakresie oddzialywania instalacji koksowniczych na

środowisko

a

także uwarunkowań

wiedza i kompetencje Autorki w
duży potencjał

połączeniu

ze

formalno-prawnych ich funkcjonowania. Ta

zn ajomości ą

procesów decyzyjnych

posi adają

aplikacyjny, który może być wykorzystany przez krajową branżę koksowniczą.

Autorka rozprawy udowodniła też , że posiada umiejętność samodzielnego prowadzenia
badań

naukowych jak

równ ież

N a leży podkreślić, iż
wają

6.

prezentacji Ich wyników oraz pisania prac naukowych.

przedstawione w rozdziale 4 uwagi i kwestie dyskusyjne nie wpły

na ogólnie wysoką ocenę recenzowanej rozprawy.

Wnioski końcowe

Rozprawa doktorska mgr inż. JOlanty Telengi- Kopyczyńskiej p.t.: "Doskonalenie doboru najlepszych dostępnych technik (Best Available Techniques - BAT) w zakładach koksowniczych" spełn ia ustawowe wymagania dotyczące ro;z;praw doktorskich zawarte wart. 13 Usta-
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wy o stopniach i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki z 14.03.2003r.
(Dz. U. Nr 65. poz. 595 z pói nlejszymi zmianami). Autorka prezentuje oryginalne

rozwiąza nie

istotnego problemu naukowego. Recenzowana rozprawa potwierdza wysoki poziom ogólnej
wiedzy teoretycznej Kandydatki a takie Jej
naukowych. W
Kopyczyń s kiej

związku

z powy!szym

umiej ętn ość

wnioskuję

samodzielnego prowadzenia

o dopuszczenie mgr

inż.

badań

Jolanty Telengi-

do publicznej rozprawy doktorskiej.
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