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2. oc€na ner}toryczna
2,1.ocćnaogólna
Badania, klóE podj9ła Doktoralrtką ńają zaóNno walo

poaałczy jak i prałtyo,ny.

Posakuje sĘ nowycn, ]movacyjnych metodłgchlologii kondycjono{ania koóunalnycn

2.2.ocena szczgaó loł a
Ulrlad pBcy ńgr inż, Mańy Wólcik

jcślwowy dla powszeclnrie pżyjętego Ńhonafu

pisania prac doktorskich i na tyToły Układ pracy ekspeĄfrenlalnej,

Pracę dol1o6ką rozlocz]ma wykaz slosowmycn śkótćw onż \Ystęp. w kiórym
Doktormlka pżedsia{ia us3dnicnG wyboru temaiyki b.dawczej, Nastęlnie w pra.y
wydzielono ,,cześćlŃrctyczna" podzielona na 6 rozdziałów pźeglądu liląatury oiaz
rozdzial śiódny obejmujący,,zaloż@ia pracy"],,cześć dośBjadcżalna"podżiclonajeśna
rozdzi9ly: ,Melody}a badń" oraż ..w}niki ba&ń i dyskusj.", następnie .,Podsunowmie
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snioski"; ,,Biblioga6a"] ,,spń tabel": ,,slis rysur*ów": spis fotografii" i ,,Zalączniki".
lraca badzó wf.źni€ zostala rozdzielona m częśćliteraturową j częśćzwiązMą z badmjami

vlasnrhi, Ro7.dzialy l_ó slanowią obsżemy prżegląd lile6t(owy, Podjęta pź* Doktormtkę
lróblemalyka badawcża żarysowana We Wstępi€ do pracy. szuegółowo lrzedslaNiona żo§lal!
w rozdżiale ?, Kolejne dwa rozdzialy (8 i 9) W caloŚcj poświęconezoslllo badlnioń

piowadzon)d
badavczłcn.
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s§ona graficzra rcc€nrcwbćj
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D}sfrlacji jesi poFaMa, Tabele

z ich dysknsją.
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rysu.ki są czielne,

Dołączenie a]ączników 7awieĄących żeśtaMenia§ynikóN w fomach tabelłycznych
popra]via inleĘretaoję synikówbaddi,

odnośnie slront językowej prBcy, Autork nie utizegla się pewńych btędów/nieja§rości
(pzedstawionych

ł dalszej

częścirecwji), Podśmówując, plma pod

MgĘdcn edrlóatin

jcst plzygotoNana sbrenie, snviddza się ]v reeMolvanej pracy brat sEeszczeni! w lęzyku

angielśkiń, ttórcgo obecność. 7aodńić z ari l3 usl, ó t]stEwy z dnb 14

nda

2003 r, (Dz,

Ustaw Nr 65, poz.595 zpóźn, Zn,) suńowi §]Ąnóg fomslny,

częśćlitdafurov! śanowiponad 30% pńcy.

s ńojej

omnn doblze wprowadza w

zlgadnienia żwi€ane ż ubocz!}rni próduttami spalania biomsy. sposohmi
zagDspodarowania ósadów ścietowychze 9cżeaólnym uwZgjędnimjm proc€su
kondycjonowańa, zdvailc w tych rczdżiałach stwierdżenia

są

popńvne.

2,3.Aktualńość tenltlki, tttul, cć| prr.y, hlpotćZy hidawcz.

Dzialalność czIoNieka. ]$za efókten Y, postaci v}tworzonych dóbr, nieodląćznie

zwiqzma jest

, ł$va,mim

różncgó iodz.jn zeie.zyśżcżeń,Na skutcL wdstu

świadońościwnód spo]cc7eńslBa, nniej wiecej od drugiej polowy
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wieku, duży nacisk

m

racjoMlnq sospodlrkę łodno ścieko*,ąoraz odpadową w z*ladaćh
pźemys]owycn, hiotĘ rolc rł ocbronie prżtrodliczego .tocżenid odgr}a}ają śklteczle

k]adne się

D€todyżalospodarowlnja

końunahjycb osadóN Ś.iekowych,

loszukuje się Dovych, nno§acyjnych n€tod/t€chnologii

ocżyśZćżadiaśćiekólv .re

Zagośpodarowania osadów ściekov,ych. w rcku 20l3 w Polsce rv}łwo,ono 540,3 iys. Vg s.m.

lomun,lnych .sadós ściekowych lochrcna Śrcdowńka 2ol4l, z cżc8o około,1l% bio

uieszkodliwianycn Dopżez skladowanie onż gonadżelie M telenie oczyszczallri (m
sk]idoNhkach. N lasunach i w slawach osadowych), Kolejljmi kieruŃmi zagośpodaioq,ania

orż prżetsżtalcdne tefticżnie(1,1%)
osady ściekoNcsą końcow}n prcduklgl oczyszcżeria ścieków, W kąach łysoko
nprzcm}§loy,ionycn ploccs zagospodarowmia i unieszkodlnłiania osadów ścieko],Tch, jesl
b)ło ]nięd7y jnn)mi: żaslosowanle w dnictwic (20%)

prcblenm teclnicżl)m, ekononica)m i eko]ogicżnym. zgodnie
gudnia 2012 r. [DzU.201].21
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Ńźn, zn,]osady ściekołesą !żnŃe ża odpady. ponie\Yaż
ża§leralą duży ladunek substańćji órgeiczncj. mnic9yszcz€li chmićżny.h, w t]an netali

imych niebezpiecżnyc! zwiążków organicznyclr, Do

podsla\Yowycn pro.csów iccbnologicmycn unieszkod]iwiania osadów ścickowyc]r jakje
obecnie się stosuje w Polskich oczyszc7alniach ściekón, możn! zaliczyć: konposlowanje,

slszenie, spalanie. pirolizę czy tmeŃację ńctajovą. zgodnie z zalącznikieD
rozpo,ądzenia Ministfu cośpodarkl z dnia
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FieMsżego slychi,
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mkn .ie noBą być skladowanc lv żwiązku ż §rn pósn|aje sĘ 2

,Djlęszych netod utylixcji konMlnych osadów ściekołych,

Tńatyka lradl§cza podjęta pżez Doktorfulię.
rv7€lędu.iezl,ykle

a będąca prżednriotem

aktuBlna, zanzenr stbówila dla ni€j

dysfircji jes ż tego

§ze[i]kie pole do Ęrkażan]a swojej

dojża]ośćiw planowaniu. wdtfika.ii or.ż inteĘretac]i rezultalćw badŃ, Tytul pracy jasno
ókreśla podśaw.wy cel badaNcży posta§iony sobi€

pzez Dokorantkę, Za]ożenia placy:

..cclc pracy',,,Tczy pncr'i.,Złkrcs DlBcy" których wer},likacjjPani mj:r jnż, Mana wójćik

żmida]a do(onać.
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poprawnie

prec}zyjni€

siimuló§ane 7o§tBły na począ&u części

wstęp
Wśep w slosuŃoNo prośyi k]afuwny spDsób AUlórł, arrcy o]ceś]lproblń
zNiązany ż konrulalnynri osadamj ściekow}nj. Wskazuje zastosowMiepfuceśu chmicznego

koldycjonowania osadów ścjekow}ćhż użyciem orBdi.zntćh alokulantórv jako łodki
cenqują.e łysokje koszty eksploaiacyjnc oczyszczalnj ścicków Jako nowe roryivania
iechnologiczle ż Punk! widzmia ckologij j nauk ekononi.żnycn \łskżUje nożliwość
kondycjonowmia osldó]V ściekoNych z zaśoso!,aniem imych ploduktó\ł odpadowych.

ł

Ęm ubocznyoh produktów spalaDia paIi]',
ADtorka ]vstęp pracy końcży sfofinuloNaniejn:

,,Po\,rżs:. p/.ełakk aiE daĄch.:aso|), b,ak bodati \- :akłesie iktasńkaćjj p|oce§l
a,fuą.l iaąia asa.lóll ś.iekóWch z załoy^\dkid' paPió16 z. lPąląnĄ bioną§| u.asad iają

P.a.! doklól!*ą "
Zaladni€nia żwiązane z dodawanim UPs do osadów ści€kovych

Pallkciż

Pdlr:słj knd|ki jato

'en)ahl

są

ogólni. znanq

jcdńc

może dodalek nbocznych produktów spalaniabionasy,jesl ciąglc na etapiebadań,

CZĘŚC TEORETYCZNA
W części heraiuroNej autorka lracy opisala wspólczcsny *m badań doiyczący osrdćw

ścielowych, Rozdżial lel podzi

el il

a na:

.,osady ści ekove"

(

l ),

..Przeróbka i uri€szkod]iwianie

osadów ściekowyoh" (2), ,.wsponagaie Focesu odwadńiania ossdó\ ścićkowy.h" (]),

p(]ułty śpalMia palnv" (4),,,wplyiv ubocżnych pódukół spa]anu pa]i*,na
pócesy pźeróbki osadów Ści€koNych onz icl ekonomiczn uwarunkówania" (5),
..Uboczńe

,,Ekonomiczlo1eclniczne aspekty plzFodŃcżego żagospodeowania mi€sżaniny osado{,opopńlowćj" (6) Rożdliał koń. /ą ,Zalóżeni^ Pn f" (1) Z.lrś|ej aęścipmcy Fn s moFj
ocenic adckwalny do imatu badń w]asnych Dottorantki. Rożdzia] tm obcjnujć strony l 7:84

U,agi d. ćz?ści|itevlufov.j:
PEoajest w niekl,jrych miejscach n]eco zbrł ob9€ma

i rcżbudovma, a ż kolei t,

innych pozoslawja pernien nicdos},l,
Na Pach|al|, ćzę!.j lilerulurc\Ej

.ał,gujc bahlza obsze

J ptz.sląd lną.aturr h-njan

j óru:

Aulorka zb}ł dnżo uwagi poświę.iłana zagadniąia żłiąza.ez cnanklelyslyką osadół
ściekowych, obszemie opisała lcż lroccs

p,mjbki i ńechanic7neso odwadnimia

Zgodnie ż odćżuciamr Recenzmtlj Auto*a zbrt mało uNa81 poświqcila ubocznyn

osadów

prcdnkon

spalania oraz icn .h arałioystyce,

s|r. 59:
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procesie sralania al. Plż), AoIla.h: ]a 01 ]1

orĘlOal lóbrukjeslg\ialki,ćoś ńl.żf,żeśąloadPadli.be:pi.e

ne,

klóĄćh ni. możn a

cel pracy, tezy pracy i zakes pracysą]asnookr€ślo.e

choć: ,,C.l.ń ułliląnnĘ, pruc| jesl apraca|a ie l€chno]ogji \s?ańaqahia pfućsl
ó.^ad iania osallfu ściekarlch I skai lcch ićz .j " tó chlba nie je! ce] fullndth! P/dć!
do]ła$kiŁj. W Pfuq Pós4kuje się §pasabó\, r|każylańid UPr, jąło |lodlkl do

CZĘśCDośwlADcZALNA

Wsz}§tkie stosoNanc w badhiacn

oon,,,\ q

lebiki

żostaly pź€z

ńgr inż. Mafic Wójcik

lU,J/J'śVeod\l.bada,,obenL_Ę'O.uo,m./vlol'.J ot/opdj/J,. i

cZęso kdnenrBuem podając}n nsade dzia]mi3 stosowanej lćchniki,

w człścidoświadcżalnejAulork5

sfk,ljąc

w sposób poprawny opisała raykon.ne prżez siebic

lednocześnie umiejętność lorżystmh z wie]U różnych tąlńik
badlvczy.h. TDchę chaosu Nkad]o się pźy przc3]ądzic z,sadnicz_vch etapóN proMdzonycn
badaflia.

bldań i fualiż oIaZ ich wynikół, Utrudnialo to zapoaanie śięw B)nikanrj badań, w tcj części

pńcy ż.bnk]o sctfiafu badM, kióry jcdnożmcaic wskażylv3l będzić ja* byly załladeć
doŃiadczenia oru ż8odnic ż jatimi netodmi by]y one prowadżone.
Uwugi llo ąęś.iMaólllka b|dań :
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badaniach labóldlóryjllrćh pabruna z.ag?s.ćzać;0..,..,, ólad śćiŁlony

ćhoraherEonal sk brqżo\I-b/ńanlą baĄą arcz żiemisł l żapachm" ||qlpli\|aścj budżi
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kan
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o,ądól ściekawch plżez plc.s femehłacji

Poła|anhL
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ba.lanidch
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8.
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agla icaho

l c.ęki

się

qlko da obeślaia pH

melodrŁnej

w^każahe śąl,z}

-

98,], dlać.ega

i

cie-ł asado|ej?,

lałohlje śirfu Nól,ńf Pólskie, klóDch

seia pań )arój|e a v dalszej cę śćip,aq hd

brąk jest

t

Jyśuhk!ćh i s,

spisie

ć.ęśći

zakFni].irej Adólka łyk zuje ćlery Pńb}: kannal"c skąd biórą lj9 ć.l.ry zeńvli DaPieró
j| badahia.h\ sk lj lećhnic. ej zal. K \f ępuje |rlko jeó,a pńba złayakonlralha,
-

,,

w celu pĘlEa|awąnią nnteria}óY aa ba.la ja.,. .,.P.akl.jano da łali].a ni]noskoPalEga

.apaĄo.ąkbiu'ćł?t!kl.khi..apońocąkkjlpop,alÓwdoslolił!ńi]ł,śkapowgo"je

,,Dó

żlałkldbó/aló,r

uPsb |.PżeliczanńI na

!ćh ó Pojańnóśći 1 dń] --." - ćżlhl śiękjć/óna ó dobićrojqc dalh
obj?lośćóvaa śći.kaw-.h, a fiie nd zaha}lośi \f nich suchej nnś!?

lab, 85.

\e.lhg jakch żąsa.l poslępohnnó vbierąjąc .1o badąń labarulollj lch
poljelekllalir.
ó póli.].kfólilu ślo!ólańega t óqszcza!ńi
ba.ląniarh l,ch nie
^żglęllkio
'1/
ściekól, a m klóryńl prónd.lżólń leśĄlłskali lech"iczńej

.la&i I]P' ||vaszą 5,a0:7,50: 15a0 i 3l),00gldh3lab 81),

Wbadnniach lahomlorrĄch

,]laćżagó,, helódzje dua ln.j, da|

ą

najnĘks,ą zhńi.js:ano do 22,5 s/anr

_

,,z kal.j charuhcryślyĘ ńik,abialaEiehą ..po|ó\u}\dhó ż óśadeh hieie izółafirń
n,aPh.h Paloh!,ń..," Po iakihl ćzdśiead za osa|afii| UPsb ótE cao *},*)Ą,|a"e b),l],
badanio ilłabialagic e?

wyniki bidtń i dyskusja

(9)

DdkloĘn*a w prBcy w}ni}i bad!ń podzic]iła na osien etapół, W kżd}m eiapic
zajmoła]a siq imyfii Zagadnieniani

ukl.d logiczny i klmwny

złiążdyhiz

ośahin ósmyn

pfublematyką porusżaną v pracy, Jest to

clapen badń śą,/4naliząela"anicz,a

kakdyiana\vnia asadó| śćiekoiv.hpapiołańi ż. spa]ahja
Dobize zapleowbe
badania po7woli]y
olrz}mane

Ubaqi do

ia

i kónśekłmhie łylrdny a.e puez ngr n , MMę wójcik

opracowan€

i przedsiawione na

badań,

l3] r}śunkach onz zebrse w

19

badań i d!§łu§ja:

Nie do końca zroamiałe j€s,

rycin

licży 13ó

pclnc zoalizowanię w},lyczonych na wśępiepracy c€li

$niti zoslĄ

ąłściw}hiki

bioż6,'l Dzia] lm

L8] ,,sunwe" wFiki

cżenuj wrTiki badń pżedstawiono N

badań pżedsllwione by]y

llk

dużej ilości

iv tabelach w dobźc, źylolnic

ophmtch Za]ącznikach, Można bylo liekóre tabele pżenicśćdo .zęścidośłiadcżalńejpracy,

w}t]ki badń będą wówozó bldziej czyl€]ne,lzedstBwieDie
nie zaw9e odzwicrcied]a]o

ł€dnich 2lrżrch seni badŃ,

wyiki, Umdnio]m bio ównież

pmŃd]owe odczrlmie

wyników z rysunków Auiorła ńogła na słupkach vlisać §,}Tiki,

,,Ró\fkież i | Ęll plłpa.lkl, haj\ięl§.q słs|aić Makaraha..,", ni€ nn Pojęcia E§lość
qakona a, jltkieje hdlańj|!: gęlaśćwała| ia:
W

nclodrcc bddąń blak jeśopisu ńcłal1 nafuśrtznr.h, vdrlE lróry.h apracaw| dko

|

| jh

sll1

nshgujl! |Ó$niaż ĄEóki. MńaŚ.i slJal ł dżeh ia.. Wrhika la prułdoPadobńie
^ag?
óbeuości niespalałćh czq§ekpopjahl" balej cz!lań!: z taleiłanośćLol dete inuje

- ,,Nd

z

sfo/ńuloąakia: ,|łnjka tó Prałdopodabki.", jak tc ,,deldninuj.' PonLaane jeł
kilkakrólńi. I prac!' W prucach a|kDv,ćh, a lak} jeł Prd,o ,lóklorska, każna Ńeślia

?ó\,i na bri v:jlhńddafra badaĄiańi |łas\ni, lub lite.Oluran,,|ni. D§kusja

|łhiłl,kn

badza ubasą, 11łć ch|ba dlalega bń* jesl uzasd.lńiehia lnaahło\lEo.

pmnia.lla

Papiołór,,,." - są la sh,arl po P}nżenfu lub slćhd na|a
aĘahiena zą]|ąio!ł śuchej ńas! oĘanićzń.j w papiele ze s]oń! rrhosi]a aż 21 ,74%, crm
Tab. 9.3 ,,s|ra.'

hażłafo być span odńań.? cn po.|czas łollukcj i popiafu ńe b|la żbr| hiska td,perctufa l
kDllc? Dźe rozbiafrości ńiędł : |a|laściąnlbś'anćjiaĘallienej v badaDćh PoPia]dćh

(PE 5,33yąPB 8.81%,Ply 8,74łliPs
Tab, 9 1 da

9.7 plżad a||iające

lab. 9.4 naslo

znajllare

2],71),,nagb,

ri.ć ||płlw ądąlsrciĘbadań

suod cheń|-n! papiołón,. Prarz(

2a055,7 ńg

ca/E cz|lijak

vtlhac4i

jak nP r,

||jedńr"l gra1l,je ńogla ja71o\4ć si|

sca- Tąkie blęd! znaidują s|? w pażólalrh labelach.
Dla R.en-nla,.e żfużukliała!.żjea ne!óda pEeic.ania sk]ą.lJlikót Lyllpująqch $Iannie
2,a0557

PieĄ iankawj
- ,,w PoPió]aćh

na

lólfrę llenka]lg Jaki :aśoso|ano alga]ylń?

a

spaLanid ślóh1}, drcvm bLkO\egD i ,

i.lżbf eneĘel!"ćzĄej

'?óśló.l "lelali
v
badańej
ó
Pb--.lch
obecność
ciężklch sdliłd7ona Db{ńóśi cu, Ni
Pńbce poPiolu
",
Pfu\,daPodabnie \lhjka 2 prenłslalcgó Pochadzenią spaldhej n eleklraciepło|ni bianas!

lab. 9.8 a\ldlóść ńelali ćĘ.kich l PaPiołach z biońaś! j6l
.haralłeaśl|ć.hadla lych raślińNie ma l, p|żekfućżeńżavnoścLDla RecEeńla
niezróż,ń|ałyń jes! śM,ień:e"ie ,,Plzen!ślał.pachol1żehie..,biand!!' śąlo pźe.ież
nślin jak D.EI| an. Pochod.ić ż pżeńBlll'l

P}ż.ll§a|iona

\

,

-

,

ańaliżova e Fóbti : biańasr...odcłńż,n \|.kŃ|| 9allĄych, \' grahićdćh 10,3
'fsłsi|ie
l3,1)', cećhq ńelati cĘżkich j6l ló, ża p},!| ódcży ie ąlkaliczn n daćhod2i lla i.h

innobiliacji, | |órn, dk',vhłdas!ęPne Ptze.hadz4

plł ódćż)Die lilaśkln

v

, Niską

|rlw]naśćietali ci|żkćh Ąhikd pfundopódóbńi. z ićh vslzpa| ania I

-

,Dóża|a

a

8J 5%"

ie

hm.ćh

PaPiohl $ itaści 5,a s/dnf Pb-oli}o podwższ!ć pH 6adót ściekaŁych śrehio
łańościPH Padaje się ł jedńólkaćh, d nie P},.ćliża śięńd P|óćeńry, Plo!ż?

'||zlosl

Pódoćjakob]iczano średtie pH

z,,.ćh se|

pohiarc\|vćh,

sn. ]22,slr. 129, l31, ]39,112,I13, !17. ]49 17l, l72, 178 182, l88, 191,20J 2a7

-,A"alźa slallsqczna wkąZala qsl|po\|ahie isla.hej ża]eżhości..,".Takie ńmułon! ia
adnaśnieanalił lalrśr_hej palla\afre są pĘ! opkie ny,iw| balląń. Ptoszę padać jalą
ńaódą óblkżańa

a, ż jakiń

pru\klopadobieńsdrn,, dlą ih] nltlĄikon?so daśłiadcżeniadla

jakiega rczkladu, jakin pfugrąlneń slalf }ćżhłl,.Bftk

nałsłanei i budno j*r Mioskó\nĆ
-,,..

"a

je!

Padslanie obliczanego

ćharulreĄĘo\!ł śięs.erchm speknun

M

w hdód}re oPjńhej akalizf
P,

Pldfli.!ło\fóŚĆ

aś.icsK|. żdu6l6:2a39 s" lojesl bł?Llńe

, Wrnika PmłdaPa.lobnie z obedóśći .lźej jlolci... " Easa.]hiehi..iak
Rr,ś9. 51 do 9 1 02 i l|s. 9 1 a8 i

-,,Jed

akże

9. I

a9

bru k /es.

óblieó

dy

r!?j,

opN lilllj.lane ńa \,!L|.sac h

z acż.lce ńżni.eponię.lz! \i.lo.żh. br''']y,.."

b]4.!

!|y!isd.a!

slr. ] 58
,,z koki adiłaćjd ?ólieleknó]i1 ] pD2flDlila u4skala

o

porud.,." bląd śljljsą,cz,1|

-,,zaróWa \allaść..lie uleEło z,ac4.r,1 zĘlianDn wd?dcĄ PróĘ konlrohĘj ' na rls
9.69b, widąć, że pó zanóśófuńiu .ld]ki pólielehlolnu ],5 e/cś.ń śą/ó.hicc r slośuhku dó
sll.

'l2

]aa%-aĘ z,-i|}6zć,ień adcłW osadÓ\,.. " pH kn b 4e ,
logarylń st?żeĄia jańw wdorc|yh do nadólollena|ych, na jeEo Padstolie alxPśla |!
adeln. ol1cł DańJ: fuaśllr, abój?lń!, żasadón\, l|łóbać lego jak n, ba.lhiaćh oćlu!fi hlód
-,, ..skulkavało bliska

z|ięLśłĆsię o blisko

la0a./,,''

str. 222
,,

.,

z

dżgkdhiehkh n,pbłu PoPialó|

"a

liczcb,aśćbuklcrii qPu sal]nónela

sP.,

órt jaj

Aśark-" DlaczcEa b|dą Pnnadża,1. łlka baLlańid ńa lićżebk'śa:fwch jaj Pasałló|'
jeliló|ych,1scatis skara ulawda\ca IDZ.U ż20l5r,Paz 257l akladany ąaziańńid
!.!cn j lizba ż$wh joj pToż|lółJeli.a|||ch Ascais sp., T|ichu|is śP, Taxj..ro sp. f 1 kg

,Pal.kcjalrc Prablen, ńa].ż! uvzE]ę.l ialjuż ho.lapie prcjeklowĄia cjqgu dó ód|at!ńiania
ósa.ri|, ś.iekfu|ćh"cn obec"i użrĄan. w oc:rEzc!ąlniąch śticłó}fut--.!.lżenja do

adładnianja (Pr6!, \lil,ó|k) dó ósa\a
*o ll,ćjaho\| lni paPiolani?
co

z

Proa

pomp

|łoc41.h

aśad) ścieka|ę,

e s! da P|acl .

t!

Dsadańi śćj.lołyńi

nje b|dq ańe !!eg.l} zńisażeniu

pa.lalląnn|

UPsb .la osadói ście*o\}.h?

Dlac.8o |,

badą iach

Y śkllilech icznPj ćllo

jn y PólieleAl/ólil ki: \, badaniąch

sr-233

-..-zał|PlłącjqPoPiólefrPEndŃ.eókoło:2,5g/dĄl,*adĄienieaśadóL,-"zgódńi.:
llb, 9.15 ie śasor-ano dalki PóPiółu 22,5 g/dń] 7,ródńie . Ą!. 9,1761E|skako po.|ab"e
iyhih

zĄnieiż.hić

ha

un adhienia

asad^ śćiŁkó\!ćhpa zaśosa|anfu davlli popia}u

PF, 30

gldnr (26,37 '/ą, jak Pó za§osoM fu polieleklolil+PE (25,90n/ą.
b4l1ań i d!śkusj| ', rJlło
w praćr bfuk.ks1 pruktĘnie dlstasji n}ńikó\,. W ra:.1żiale ,,
'|lrl,ik
Pfł ni&lól}ćh \|vkikach ,4llolka ponalłe sit na ljleruhłę, Poluśzdń. .agalhic h I pfąc!
śąlhah.

i

je§ bahlza

dużo Pożl,ćji ]ne|alu|o\ffćh a .!ćh

.dgaó,iehiach.

podsunowanie i wnio§ki
Autórka w podsnnowaniu stE9cza osiąEĄęle
możDa

EakołaĆ ialo streszczarie pnćy

rv

wFiki

badań, Podsunowanie,

qięc

jężyl! lolskin,

Praca zatończoń!lest dwunastoma s}ntetyćznFi

łnióskmi końo{5ni,

wniosłi tewskonjqnslzyskmycclbad .choć zakradłyśięwtrichpewneblędy.
Rozdzi3l ten załońc7ony ist planmj badŃ na prz}szłość.Nskżuje to ia !ńicjętność
sanodziclncgo Drosadżenia prac badavczych Pzez mgr inż. Mailę wójcik.

Uba§

do

Wjlias.*

7

ą|ściPo.1sun,owani. i wnioski:
j.s l n iezga.lń! :

|1

ikańj ba.l.ń

Bibliografit
spis lilgaoly jest tardzo bogłx obejmuje
ang1.1ęzycatch, wskazuj€

w piacy Autolk!

to

3ll

prac. w

i]n na

]4ó poĄrcji

m bedzo dobrą 7najomośćliteratury tea3fu Dottormtki.

trie powołuje się na 57 pozycjl

litqaiury oruz bnk jeśw spisie 28 pozycji

literatudwych ńa klóre Autorka powoluje si§w tckś.ie pracy

Pńca jeśtoŃliie

Dobn€

oplao*ea sniannie i klao§nie.

uBagi Fdakcylne zamieścnan półyżej w rećeńzjj,

liczba blędół czysto reltakcyjnlch jeśstosunkowo

Rozp6]łu

śoina

ma]a

]!k na uk obszmlą pracę.

dob4m pozionne naukoDm, Mo]c szczególove

uwagi

zBmies7c7one na pop,ednich stooach rćcMżji vańóści pracy nie obniżalą, nrajq bovienr

glósń]e charaktd dyslasyjny badź rcdatcyjny Doklomtka wykaza]a

s]ę

dobń znajonością

liiaatury przcnfiiotu i dokonała Mikliwej jej malizy, Pmca charaktcr}aje się dużą i]ością
badań.

co

wykoianie

śłildcło dlrej
jlk wje]u maliz

samodzielności .lukowej Auto*i, Doktor

choicżńycn śwobodnie pofusża się w

&a popżeż

żagadnieniach

mahycznych orażtechnólógii ścieków i osadów ściekowyćhUńiejętniero7wiB^jeproblemy
iążale ż zagospod dowmi en osadó w

w

ści eko\Tch,

w

prac y WlkazaI a śięduzą

pńcowi tośc]ą

śrnicllc wsz}§tkich powysżych aĘlmmn]w stwiedzanr, żc pźcdslaNiola ni do

stlwi!Ń lraorn
dni e 7 u{awą z dfua 14 nana

recenzji ruzpraYa doktoska Pani Dgr nrż. Many wójcik spełnia w}mogi

doktoFkjn z dysc}Ttljny naukolvćj

i

nżyni eńa środowjska (2gó

2003 L, DZ,U, / 2003 r, fu 65 poz, 595) j §a]łiam wniosck o dopuszcżenie Doktoru.Lkl do
da]szy.h elanóiv prżewodu doklorsłio8o

h"%,

a),^U*

