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1. UwaQi oQólne

Recenzje opracowano na zlecenie Wydzialu Górnictwa i Geoinzynierii Akademii

Górniczo-Hutniczej im. Stanislawa Staszica w Krakowie, pismo z dnia 27.03.2015 r.

Przewód doktorski jest prowadzony przez Rade Wydzialu Górnictwa i Geoinzynierii

Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Promotorem w przewodzie jest prof. dr hab. inz. Wieslaw Koziol.

Prace przedlozono w formie zwartego manuskryptu liczacego 225 stron tekstu w tym:

spis tresci, spis literatury, spis rysunków i spis tabel oraz rozprawa zawiera zalacznik

obejmujacy dane i wyniki obliczen rentownosci dla czterech wybranych zlóz

oznaczonych jako A,8,C i D.

2. Uzasadnienie celowosci podjecia tematu badawczeQo

Górnictwo odkrywkowe kruszyw naturalnych to branza dynamicznie rozwijajaca

sie od polowy XX wieku. Wydobycie i produkcja kruszyw naturalnych, w tym kruszyw

zwirowo-piaskowych, ma wazne znac.zenie gospodarcze w Polsce, w Niemczech i w

Unii Europejskiej. Kruszywa sa podstawowym materialem stosowanym przede

wszystkim w budownictwie, a równiez w wielu innych galeziach przemyslu. W Unii

Europejskiej produkcja kruszyw naturalnych wynosi ok. 3 mld Mg, zas w Niemczech

ponad 500 mln Mg, a w Polsce ok. 220 mln Mg. Udzial kruszyw zwirowo-piaskowych
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wynosi w UE ponad 40%. W Polsce udzial ten jest znacznie wiekszy i wynosi 75%,

zas w Niemczech - 54%.

Europejski przemysl kruszyw obejmuje ok. 17 tysiecy firm produkujacych

kruszywa w ok. 29 tysiacach zakladów górniczych, zatrudniajac bezposrednio lub

posrednio ponad 280 tys. osób. W Polsce kruszywa naturalne piaszczysto-zwirowe

eksploatowane sa w 3822 zlozach w tym w zakladach czynnych w 2540 i

eksploatowanych okresowo 1282 (stan na koniec 2013 roku). Wiekszosc (ok. 70%)

eksploatowanych w Polsce i w Niemczech kruszyw zwirowo-piaskowych

wydobywanych jest spod lustra wody. Do wydobycia zarówno w Polsce jak I w

Niemczech stosowane sa trzy podstawowe technologie wydobycia:

- eksploatacja na sucho (ladowa),

- eksploatacja spod lustra wody,

- eksploatacja mieszana (ladowo-wodna).

Natomiast stosowany sposób urabiania to:

- hydrauliczny (poglebiarka ssaca gruntowa, poglebiarka ze zbiornikiem na

urobek),

- mechaniczne (zgarniarka linowa, jednonaczyniowa koparka - poglebiarka

zgarniakowa, poglebiarka wielonaczyniowa - lancuchowa, jednonaczyniowa

poglebiarka - koparka) chwytakowa, jednonaczyniowa koparka - poglebiarka

lyzkowa),

- hydrauliczno-pneumatyczny (poglebiarka ssaca glebinowa),

- hydrauliczno-mechaniczny (poglebiarka ssaca lancuchowa, poglebiarka z

kolem tnacym, poglebiarka z glowica tnaca).

Pomimo duzej wielkosci wydobycia kruszyw zwirowo-piaskowych i duzej liczby

zakladów produkcyjnych (górniczych) dotychczas zarówno w Polsce jak i w

Niemczech nie dopracowano sie odpowiedniej analitycznej metody umozliwiajacej

optymalny dobór technologii i sprzetu do wydobycia kruszyw w danych warunkach

górniczo-geologicznych i ekonomiczno-organizacyjnych. W praktyce bardzo czesto
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dobór technologii wydobycia odbywa sie metoda prób i bledów, co w efekcie

przyczynia sie do wzrostu nakladów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji kruszyw.

Przyjmujac zalozenie, ze na wybór technologii wydobycia kruszyw spod wody

podstawowy wplyw maja czynniki zlozowe i ekonomiczne w pracy podjeto próbe

opracowania analitycznej metody doboru wlasciwej technologii wydobycia.

Do waznych czynników zlozowych branych pod uwage zaliczono:

1. glebokosc zalegania zloza,

2. strukture i urabialnosc kopaliny,

3. wielkosc zasobów i ich lokalizacje,

4. jakosc kopaliny, a szczególnie udzial frakcji piaskowych.

Jako czynniki ekonomiczne w pracy wyrózniono:

1. wydajnosc urabiania,

2. koszty eksploatacji,

3. ceny zbytu kruszyw,

4. popyt na frakcje drobne kruszyw (piaski).

Przeprowadzona w pracy wariantowa analize techniczno-ekonomiczna oparto

w przewazajacej wiekszosci na danych przemyslowych uzyskanych z zakladów

produkcji kruszyw w Polsce i w Niemczech co jest bardzo duzym osiagnieciem tej

rozprawy.

Wg autora recenzji decydujacym czynnikiem z posród wymienionych

uwarunkowan jest dobór "odpowiednich" metod i sprzetu wydobywczego do

warunków zlozowych (geologiczno-górniczych) kopalni. W slowie "odpowiednich" 

jest szereg czynników, które decyduja o realizacji zalozonych planów dobowych,

miesiecznych czy rocznych kopaliny po optymalnych kosztach wydobycia.

Idac dalej - jest taki zestaw maszyn i urzadzen wydobywczych, iz przy

zastosowaniu tych ukladów uzyskujemy okreslona wydajnosc przy najmniejszych

kosztach wydobycia. Jest to strategiczny warunek dla optymalnie dobranej

technologii wydobycia kruszyw naturalnych piaszczysto-zwirowych. W tym

miejscu nalezy stwierdzic, ze ten strategiczny warunek w polskich kopalniach nie jest

dostatecznie spelniany.
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Dlatego dla poprawy powyzszego stanu wazne staja sie systematyczne badania w

zakresie doboru ukladów wydobywczych, uzyskiwanych parametrów przez koparki

podczas urabiania oraz analiza rentownosci eksploatacji wybranych zlóz. Naprzeciw

temu wychodzi niniejsza rozprawa doktorska, obejmujaca problematyke wydobycia

kruszyw naturalnych piaszczysto-zwirowych, a w tym analize czynników zlozowych i

ekonomicznych dla wyboru optymalnej technologii wydobycia oraz doboru maszyn i

urzadzen a zwlaszcza do zlóz trudno urabialnych. Rozprawa dokonuje rozpoznania

wystepowania metod wydobycia, pokazuje przyklady zastosowania róznych

technologii wydobycia kruszyw piaszczysto-zwirowych, wplywu parametrów fizyko

mechanicznych na wydajnosc urabiania. porównania wybranych technologii i

rentownosci eksploatacji wybranych zlóz.

Glównym celem rozprawy jest opracowanie metody doboru technologii

urabiania zlóz zwirowo-piaskowych spod wody.

W zwiazku z wyzej wymienionymi problemami i celami rozprawy dla zwiekszenia

wydainosci urabiania a tym samym zmnieiszenia kosztów wydobycia i zaqrozen przy

tych robotach qórniczych w odkrywkowych kopalniach zlóz piaszczysto-zwirowych

wybór obszaru badan. a tym samym tematu rozprawy nalezy uznac za trafny i w

pelni uzasadniony dla rozwoiu qórnictwa odkrywkoweqo. Praca posiada bardzo duze

znaczenie naukowe i praktyczne.

3. Merytoryczna ocena pracy

Rozprawa doktorska Pani mgr inz. Claudii Jacaszek zawiera 6 rozdzialów.

Zamieszczony spis literatury i materialów zródlowych obejmuje 113 pozycji w tym 71

zagranicznych co jest wymowne dla tej rozprawy - znacznie wiecej pozycji

zagranicznych niz krajowych i szczególnie pozycji niemieckich. Kraj ten posiada duzo

wiecej doswiadczen przy eksploatacji spod wody oraz jest liderem europejskim w

produkcji maszyn i urzadzen dla tej technologii wydobycia kruszyw piaskowo

zwirowych spod lustra wody.

W pierwszym rozdziale pracy Autorka przedstawila wprowadzenie wraz z

uzasadnieniem podjecia tematu wraz odniesieniem sie do aktualnego stanu wiedzy.

W rozdziale drugim Doktorantka okreslila cel: Celem pracy jest analiza czynników

zlozowych i ekonomicznych, pod katem doboru odpowiedniej i mozliwie
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korzystnej technologii urabiania kruszyw ze zlóz zawodnionych, czyli

eksploatacji spod wody" oraz nastepujaca teze pracy: Na wybór technologii

urabiania zlóz kruszyw zwirowo-piaskowych spod wody podstawowy wplyw

maja czynniki zlozowe i ekonomiczne.

W kolejnym rozdziale Autorka przedstawila wydobycie kruszyw zwirowo

piaskowych w Polsce i w Niemczech oraz znaczenie gospodarcze tych kopalin dla

gospodarek krajowych.

Zasadniczymi rozdzialami dla rozprawy doktorskiej sa rozdzialy trzy i cztery. W

rozdzialach tych dokonano badan dla udowodnienia celu i tezy pracy.

W rozdziale trzecim Doktorantka dokonala omówienia technologii eksploatacji

spod lustra wody zlóz zwirowo-piaskowych. W pracy przedstawiono miedzy innymi

charakterystyke techniczna 11 typów poglebiarek branych pod uwage do

zastosowania w dalszej czesci pracy. Efektem tej analizy jest autorskie opracowanie

przydatnosci poszczególnych typów poglebiarek do wydobycia zróznicowanych

jakosciowo zlóz (Bladl Nie mozna odnalezc zródla odwolania.).

Jako kryteria oceny przyjeto:

• rodzaj zlóz (zwirowe, piaskowe),

• glebokosc zalegania (do 15 m, 15 - 30 m, powyzej 30 m),

• trudne warunki urabiania (zloze zbite z zawartoscia duzych bryl, zloze

plastyczne itp.),

• mobilnosc pracy poglebiarki.

Z przeprowadzonej wstepnie oceny wynika, ze do eksploatacji zlóz zwirowych

w zasadzie nadaja sie wszystkie analizowane typy poglebiarek. Natomiast dla zlóz

z przewaga piasków drobnoziarnistych (PP > 50%) w ograniczonym stopniu

przydatne sa zgarniarki linowe, a takze poglebiarki ssace z glowica lub kolem

tnacym. Pozostale poglebiarki moga byc równiez brane pod uwage do zastosowania.

Czynnikiem ograniczajacym zastosowanie róznego typu poglebiarek jest glebokosc

eksploatacji (zalegania zlóz). Miedzy innymi dla glebokosci wydobycia powyzej 30 m,

jako przydatne oceniono tylko trzy typy poglebiarek (poglebiarki ssace ze zbiornikiem

na urobek, poglebiarki chwytakowe, poglebiarki glebinowe).

Bardziej szczególowa analize porównawcza 6 typów poglebiarek

przeprowadzono w rozdziale Blad! Nie mozna odnalezc zródla odwolania .. Analize te
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przedstawiono na przykladzie konkretnej eksploatacji 4 typów zlóz (Blad! Nie mozna

odnalezc zródla odwolania.). Efektem tych badan bylo miedzy innymi okreslenie

mozliwej do uzyskania dla danego typu zloza i poglebiarki wydajnosci i wielkosci

wydobycia w roku oraz jednostkowych kosztów wydobycia (Blad! Nie mozna odnalezc

zródla odwolania.).

Dla kazdego ze zlóz analizowano zastosowanie dwóch róznych poglebiarek

obliczajac dla nich wyzej wymienione wskazniki techniczno-ekonomiczne.

Jednostkowe koszty wydobycia okreslono na podstawie analizy poszczególnych

skladników kosztów (place, paliwa i energia, materialy itp.) uzyskanych z zakladów

produkujacych kruszywa. We wszystkich 4 przypadkach korzystniejsze okazalo sie

zastosowanie innego typu poglebiarki w porównaniu do poglebiarki stosowanej

pierwotnie (wstepnie). Zmiana technologii wydobycia polegajaca praktycznie na

zmianie typu poglebiarki dla analizowanych zlóz przyczynila sie do:

a. zmniejszenia technicznych jednostkowych kosztów wydobycia kazdego zloza,

b. zmniejszenia czasów postojów i zmniejszenia strat wydajnosci,

c. wzrostu wielkosci wydobycia.

Majac okreslone dla poszczególnych typów poglebiarek wskazniki techniczno

ekonomiczne eksploatacji (wydajnosc, koszty, czas pracy) w dalszej czesci

pracy przeprowadzono dla 4 zlóz analize efektywnosci (rentownosci) pracy

wybranych typów poglebiarek. Analiza efektywnosci (rentownosci) dotyczyla

wskazników powszechnie przyjmowanych wg standardów swiatowych w ocenach

przedsiebiorstw (przedsiewziec), a to:

a. próg rentownosci (Sreak-Even-Point - SEP),

b. wartosc zaktualizowana netto (Net Prese·nt Value - NPV),

c. sredniowazony koszt kapitalu (Weighted Average Cost of Capital- WACC),

d. wewnetrzna stopa zwrotu (Internal Rate of Return - IRR).

Ksztaltowanie sie w/w wskazników analizowano dla kazdego ze zlóz (A, S, C, D)

w zaleznosci od popytu na frakcje drobne kruszywa (zakladajac, ze frakcje zwirowe

beda zbywane w calosci), ceny kruszyw, wymaganego okresu amortyzacji

poglebiarki, osiaganej wydajnosci. Zmiana wartosci niektórych parametrów

niezaleznych w analizowanych wariantach umozliwila ocene wrazliwosci wskazników

efektywnosci.
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Podsumowaniem analizy jest rozdzial Blad! Nie mozna odnalezc zródla

odwolania., w którym w sposób graficzny (wizualny) przedstawiono wyniki analizy

technicznej i ekonomicznej przydatnosci 6 typów poglebiarek w zaleznosci od

warunków zlozowych, a to: glebokosci zalegania (eksploatacji), struktury i

urabialnosci zlóz (zloza sypkie, pólzwiezle, zwiezle), lokalizacji zlóz Ueziora, zloza

sródladowe, rzeki, morza), jakosci zlóz (duze zanieczyszczenia, zaleganie warstw

ilastych, udzial nadgabarytów - kamieni, bez zanieczyszczen). Do wizualizacji

wyników analizy przyjeto trójkolorowy model oznaczajac kolorem zielonym

technologie (poglebiarki) przydatne, zóltym - poglebiarki warunkowo przydatne

kolorem czerwonym - poglebiarki nieodpowiednie dla danych warunków.

Praktyczna zbiorcza ocene przydatnosci analizowanych 6 typów poglebiarek

przedstawiono na przykladzie zloza A to jest zloza piaskowo-zwirowego (PP 60%)

o zmiennej miazszosci (3 - 20,4 m) i strukturze czesciowo zanieczyszczonej

przerostami gliniastymi.

Z oceny technicznei wynika najkorzystniejsza przydatnosc dla eksploatacji tego zloza

poglebiarki ssacej z systemem Jet oraz poglebiarki z glowica tnaca. Pozostale 4 typy

poglebiarek osiagaja jedynie ograniczona przydatnosc.

Ocena ekonomiczna uwzgledniajaca szczególnie wskazniki amortyzacji, NPV i IRR

potwierdzila najlepsza przydatnosc poglebiarki ssacej z systemem Jet. Pozostale

typy poglebiarek ocenione zostaly jako przydatne warunkowo (poglebiarki z glowica

tnaca lub kolem tnacym) lub jako nieprzydatne (zgarniarki linowe, poglebiarki

chwytakowe, poglebiarki wieloczerpakowe - lancuchowe).

Podsumowaniem analizy jest zbiorcze zestawienie oceny technicznej

i ekonomicznej (Blad! Nie mozna odnalezc zródla odwolania.) przydatnosci poglebiarek do

eksploatacji zloza A. Z zestawienia jednoznacznie wynika, ze najbardziej

odpowiednia poglebiarka jest poglebiarka ssaca z systemem Jet, natomiast najmniej

korzystne byloby zastosowanie zgarniarki linowej.

4. Ocena oryginalnosci dorobku naukowego rozprawy doktorskiej

1. Ze wzgledu na róznorodnosc technologii wydobycia kruszyw naturalnych spod

wody i duze zróznicowanie warunków eksploatacji, w tym urabiania, transportu

i przeróbki nie wypracowano dotychczas, zarówno w Polsce jak i w
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Niemczech, odpowiedniej metody pozwalajacej na efektywny dobór maszyn i
urzadzen zwlaszcza dla zlóz trudno urabialnych. Najczesciej odbywa sie to

metoda prób i bledów, co powoduje czesto wzrost kosztów inwestycyjnych i

eksploatacyjnych. Pomimo duzej wielkosci wydobycia kruszyw zwirowo

piaskowych i duzej liczby zakladów produkcyjnych (wydobywczych)

dotychczas brak jest metody doboru odpowiedniej (optymalnej) technologii

wydobycia (kopaliny spod wody) do warunków zlozowych, które w praktyce sa

zróznicowane i zmienne. Przedstawiona przez Autorke kompleksowa

ocena - sposób analityczny i graficzny (wizualny) wyników analizy technicznej

i ekonomicznej przydatnosci 6 typów poglebiarek w zaleznosci od warunków

zlozowych, stanowi bardzo wazny i cenny dorobek naukowy pracy.

W pracy zaproponowana zostala metoda doboru najkorzystniejszego typu

poglebiarki, której integralna czescia jest ocena techniczna i ekonomiczna

w danych warunkach zlozowych. W przeprowadzonych badaniach

wykorzystano dane przemyslowe i szczególowe informacje zebrane w

zakladach kruszyw w Polsce i w Niemczech, dzieki czemu praca ma charakter

utylitarny, a wnioski z niej wynikajace moga byc przydatne przy planowaniu i
realizacji technologii eksploatacji w zakladach eksploatujacych kruszywa

naturalne spod wody.

2. Do oceny tej wykorzystano syntetyczne wskazniki pracy maszyn i calego

procesu technologicznego takie jak:

• wydajnosc i wielkosc wydobycia,

• jednostkowy koszt wydobycia,

• rentownosc (SEP),

• wartosc zaktualizowana netto (NPV),

• sredni wazony koszt kapitalu (WACC),

• wewnetrzna stopa zwrotu (IRR).

3. Jako czynniki zlozowe i ekonomiczne od których uzaleznione sa przyjete

kryteria oceny przyjeto:

a. glebokosc zalegania zloza,

b. strukture i urabialnosc kopaliny,

c. wielkosc zasobów i ich lokalizacje,

d. jakosc kopaliny, a szczególnie udzial frakcji drobnych (piaskowych),
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e. ceny zbytu kruszyw,

f. popyt na frakcje piaskowe kruszyw.

4. Z przeprowadzonej analizy wynika, ze podstawowy wplyw na wybór technologii

urabiania (typu poglebiarki) ma glebokosc zalegania zlóz i ich struktura.

Na glebokosciach wydobycia ponad 30 m spod lustra wody moga byc

przydatne tylko poglebiarki chwytakowe lub glebinowe (z pompami

zatapialnymi). W zlozach o zbitej (zwiezlej) strukturze nalezy rozpatrywac

zastosowanie poglebiarek z glowica lub kolem tnacym.

5. Efektywnosc procesu wydobycia kruszyw zwirowo-piaskowych w duzym stopniu

uzalezniona jest od jakosci zloza (PP) i popytu na piaski, który zarówno w

Polsce jak i Niemczech ma charakter regionalny i zmienny w czasie (miedzy

innymi w zaleznosci od skali inwestycji budowlanych itp.).

6. Do eksploatacji malych zlóz zalegajacych na mniejszych glebokosciach (10
12 m) najodpowiedniejsze moga byc jednonaczyniowe koparki zgarniakowe lub

lyzkowe pracujace z ladu, których zaletami sa elastycznosc i uniwersalnosc

pracy oraz niskie koszty wydobycia.

7. Wyniki koncowe oceny techniczno-ekonomicznej przedstawiono za pomoca

trójkolorowej metody wizualizacji graficznej, która w pogladowy i prosty sposób

okresla mozliwa przydatnosc analizowanych poglebiarek w zaleznosci od

przyjetych kryteriów oceny.

8. Potwierdzony wplyw przyjetych czynników zlozowych i ekonomicznych dowodzi

slusznosci zalozen i tezy pracy.

Majac na uwadze zmiennosc i róznorodnosc zlóz kruszyw zwirowo-piaskowych

i niekiedy wzajemnie wykluczajace sie czynniki, przedstawiona metodyke doboru

technologii wydobycia kruszyw spod wody nalezy traktowac jako wstepny analityczny

sposób podejmowania odpowiednich decyzji przez przedsiebiorców, lepszy, mniej

kosztowny i czasochlonny od stosowanych czesto metod praktycznego sprawdzania

róznego typu technologii w danych warunkach zlozowych.

5. UwaQi krytyczne

W trakcie analizy tresci pracy nasunely mi sie nastepujace uwagi i pytania

wymagajace wyjasnienia:

9



1. Praca zawiera szereg niescislosci i blednych nazw z zakresu górnictwa

odkrywkowego. Drobne bledy edytorskie i stylistyczne zostaly zaznaczone

w tekscie pracy i przekazane Doktorantce.

2. Niektóre dane sa prezentowane z lat przeszlych np. z roku 2002 - nalezalo

podac dane obecne.

3. Podane akty prawne nalezy zweryfikowac i podac obecnie obowiazujace.

4. Nalezy wyjasnic metodologie przyjmowanych kosztów do analizy pracy

maszyn i urzadzen - czy przyjmujemy dla obliczania rentownosci tylko

koszty pracy maszyn czy nalezy brac jeszcze pozostale inne koszty. Temat

jest bardzo zlozony - nalezalo w pracy jednoznacznie okreslic, ze sa to

koszty niepelne i zastosowano rachunek uproszczony poniewaz w pracy

jest tez okreslenie, ze Autorka przyjmuje koszty calkowite (strona 113 i
114).

5. Nalezy wyjasnic na jakiej podstawie Autorka przyjmuje okres amortyzacji

maszyn w Polsce na 14 lat.

6. Nalezaloby zmienic nazwy rysunków, nr 4.14; 4.15 i 4.23; 4.31 oraz 4.39 z

nazwy "Próg rentownosci dla ..... " na Prosty lub zdyskontowany okres

zwrotu dla ... "

7. Przyjmujac niektóre ze wskazników ekonomicznych na wysokim poziome;

jak np. cena energii elektrycznej czy koszt pracy operatora w Niemczech 

nalezalo dla porównania zastosowac podobne wskazniki ekonomiczne jakie

sa w Polsce i dokonac porównania otrzymanych wyników NPV czy IRR.

Prawdopodobnie szereg projektów inwestycyjnych okreslanych jako

nieoplacalne moglyby byc projektami oplacalnymi.

Przedstawione w recenzji uwaqi dyskusyjne i watpliwosci nie pomniejszaja

wartosci naukowej rozprawy ale sa wskazaniami do przeanalizowania dla

ewentualneQo wykorzystania ich w dalszych pracach Autorki w tym temacie.

5. Podsumowanie i wniosek koncowy

Pomimo wymienionych uwag krytycznych stwierdzam, ze praca doktorska pL

"Metoda doboru technologii urabiania zlóz zwirowo-piaskowych spod wody"
charakteryzuje sie niezbednymi, z punktu widzenia naukowego oryginalnymi i
nowatorskimi metodami badawczymi. Podjety problem doboru najkorzystniejszego
typu poglebiarki, której integralna czescia jest ocena techniczna i ekonomiczna
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w danych warunkach zlozowych jest dla górnictwa odkrywkowego bardzo wazny
i aktualny.

Do szczególnie waznych i oryginalnych aspektów pracy nauki i praktyki górniczej

nalezy zaliczyc:

• pionierski charakter badan, jest to pierwsza kompleksowa praca dotyczaca

doboru technologii wydobycia spod wody zlóz zwirowo-piaskowych,

• stanowi systemowe, interdyscyplinarne podejscie do strategicznego problemu

górnictwa odkrywkowego jakim stanowi zagadnienie naukowo-badawczego

efektywnego doboru maszyn i urzadzen zwlaszcza dla zlóz trudno

urabialnych,

• badania przeprowadzono poprawnie stosujac wlasciwe metodyki badawcze,

• praca winna uswiadomic decydentom górniczym strategiczny temat zwiazany

z wlasciwym doborem maszyn wydobywczych dla zadanych warunków

zlozowych.

Wniosek koncowy

Przedlozona do recenzji rozprawa stanowi oryginalne rozwiazanie problemów

naukowych i praktycznych w zakresie dyscypliny górnictwo i geologia inzynierska.

Doktorantka wykazala odpowiednia wiedze w tej dyscyplinie, jak równiez

umiejetnosci prowadzenia pracy badawczej i naukowej.

W swietle przedstawionej opinii stwierdzam, ze rozprawa doktorska mgr inz.

Claudii Jacaszek pt. "Metoda doboru technologii urabiania zlóz zwirowo

piaskowych spod wody" dzieki duzej wartosci poznawczej oraz aplikacyjnej

odpowiada wymaganiom, jakie ustawowo ,stawia sie rozprawa doktorskim i
przedkladam wniosek o dopuszczenie jej do publicznej obrony oraz

wyróznienie, po przyjeciu przez Rade Wydzialu Górnictwa i Geoinzynierii Akademii

Górniczo-Hutniczej, zgodnie z Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. z dnia

2003r. Nr 65, poz. 595 z pózniejszymi zmianami).
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