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1. Wprowadzenie

Recenzja niniejsza zostala

napisana
Nr WB/10812016 z dnia 06 czenryca 2416 roku.

odpowiedzi

prsmo

Z,Zakres rozprawy
Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska mgr in2. Michata Klimasa nosi tytul
,,Metoda wspomagania wyboru systemu technicznego wyposazenia budynk6w
pasywnych". Zawiera lqcznie 135 stron. Oparto jq o 180 pozycji bibliograficznych.
gl6wnych rozdzialilw oraz zawiera: spis
Rozprawa zostala podzielona na
rysunk6w, spis tabel, streszczenie i abstract, wykaz oznaczefi, wykaz bibliografii oraz
trzy zalqczniki.
W rozdziale pienvszym (Wprowadzenie) Doktorant przedstawil proponowane
kierunki dziaNah zmierzal1cych do poprawy wykorzystania nieodnawialnych zasob6w
energii pienruotnej w krajach Unii Europejski$ z uszczeg6lowieniem w zakresie
zapotrzebowania na energig pierwotnq na potrzeby ogrzewania, wentylaqi oraz
podsumowaniu
przygotowania ciepiej wody uZytkowej
budynkach.
wprowadzenia Autor uzasadnil koniecznoSd dalszych prac w zakresie zmniejszenia
energoch+onno6ci
sektorze budownictwa poprzez rozw6j budownictwa
niskoenergetycznego oraz pasywnego. Kolejna czg56 pracy, rozdzial 2, dotyczy
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charakterystyki budynk6w pasywnych. Doktorant przedstawil w nim: historiq idei
budynku pasywnego, charakterystyczne parametry architektoniczno-budowlane
budynk6w pasywnych z uwzglqdnieniem czq6ci budowlanej i instalacyjnej oraz
otoczenia zewngtrznego budynku, systemy technicznego wyposa2enia budynk6w

pasywnych

ze

szczeg6lnym uwzglqdnieniem system6w

ogrzewania
i wentylacji oraz 2rodel energii, a tal<ze wskazal istotnq rolq system6w sterowania
i zarzqdzania w tego typu budynkach. Rozdzial trzeci ocenianej rozprawy dotyczy
kryteriow oceny i metod wyboru systemow technicznego wyposa2enia budynkow.
W zakresie opisu stosowanych kryteriow Doktorant wskazal kryteria oceny:
ekonomicznej, energetycznej, egzergetycznq, Srodowiskowej oraz kryteria
z zakresu: bezpieczenstwa, niezawodno6ci nowoczesnoSci. W drugiej czg6ci
rozdzialu trzeciego Autor opisal metody wyboru system6w ze szczegolnym

i

uwzglqdnieniem metod optymalizacji wielokryterialnej. Doktorant w tej czgSci
rozprawy odni6st siq tak2e do wyboru modelu preferencji decydenta. Na zakaficzenie
rozdzialu trzeciego Autor przedstawil cel pracy oraz trzy tezy rozprawy. Jako cel
pracy Doktorant przyj{ opracowanie algorytmu wspomagajqcego decydentow przy

wyborze system6w technicznego wyposaZenia budynk6w pasywnych

z

zapewnieniem zalohonych parametrow komfortu uZfikowania. Kolejny rozdzial,
rozdzial czwarty, to opis algorytmu wspomagania wyboru systemu technicznego
wyposazenia budynku. Rozdzial ten zawiera budowq algorytmu z opisem czterech
gl6wnych krokow oraz opisem wybranej metody wyboru rozwiEzania
kompromisowego w postaci zmodyfikowanej metody sumy wa2onej. W dalszej
czg6ci rozdzialu czwartego Doktorant przedstawil budowg modelu preferencji
uwzglqdnieniem: budowy kwestionariusza (ankiety), analizy
decydenta
statystycznej danych pozyskanych z ankiet wraz z algorytmem wyboru metody
badania rzetelnoSci, wyznaczenia wektor6w wag kryteriow oceny, czy opisu
wybranych kryteri6w oceny (kryterium zuZycia energii pierwotnej, kryterium emisji
ditlenku wggla, kryterium kosztow inwestycyjnych oraz kryterium kosztow calkowitych
eksploatacji). W rozdziale piqtym Autor przeprowadzil analizq zastosowania
opracowanego algorytmu wyboru dla wybranego studium przypadku. W tym celu
w pierwszym etapie badah zdefiniowal szczegd;owo opisal warunki pracy 24
wariant6w systemu podgrzewania c.w.u. Nastqpnie w etapie drugim przedstawil:
ideq, metodg i uzyskane wyniki walidacji zaproponowanego modelu dla istniejqcego
systemu podgrzewania cieplej wody uzytkowej. Jako dane wejSciowe wykorzystano
wyniki pomiarow z obiektu mieszkalnego zlokalizowanego w Finlandii. Do procesu
walidacji wykorzystano ponadto program TRANSYS. Jako gl6wne moduly
obliczeniowe wybrano: procesor radiacyjny, kolektor sloneczny, zbiornik wstgpnego
podgrzewu/zasobnik c.w.u., wymiennik ciepla oraz rurociqgi. W trzecim etapie badan
rozdzia*u piqtego Doktorant przeprowadzil symulacje numeryczne wybranego
studium przypadku. Zaproponowany model
rozszerzeniem modelu
podstawowego (z wczeSniejszej walidacji) o dodatkowy zbiornik c.w.u. oraz trzy
2rodla ciepla. Ta czg56 pracy zawiera zalohenia do symulacji, opis modeli
matematycznych (moduly obliczeniowe: pompa ciepla typu solanka-woda, pionowy
gruntowy wymiennik ciepla, grzalka elektryczna\, oraz wyniki przeprowadzonych
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symulacji. Czwarty etap badan tej czqSci pracy stanowi zastosowanie opracowanego
algorytmu dla wybranych modeli preferencji decydenta celem wyboru rozwiqzania
potrzeby zaproponowano l"zy eksperckie profile,
kompromisowego. Na
tj.: kryterium zu?ycia energii pierurotnej oraz emisji COz, kryterium koszt6w
inwestycyjnych i eksploatacyjnych oraz kryterium wylqcznie kosztow inwestycyjnych.
Analizy przeprowadzono dla wszystkich 24 zdefiniowanych wariantow systemu
przygotowania c.w.u. Na zakoficzenie rozdzialu piqtego przedstawiono dyskusjq
wynik6w obliczen. Ostatni rozdzial ocenianej rozprawy doktorskiej, rozdzial sz6sty,
stanowi wnioski koricowe.
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3. Ocena pracy
W okresie ostatnich trzydziestu lat systemy budowlano-instalacyjne ewoluowaly
w kierunku ograniczenia zapotrzebowania na energiq zu2ycia nieodnawialnej
energii pierwotnej. Proces ten pozwolil na rozwoj i wdraZanie energooszczqdnych,
innowacyjnych technologii budowlanych instalacyjnych. Ostatecznie przyjqty
pojawienia
budynk6w
kierunek rozwoju doprowadzil
pasywnych.
Przewiduje sig, 2e dalszy rozwoj
niskoenergetycznych budynk6w
prowadzil,
system6w budowlano-instalacyjnych
mo2e do wdro2enia standardu tzw.
przyszlo6ci
rozwoju idei tzw. budynku
budynku ,,zero-energetycznego" czy w dalszej
potencjale
o ,,dodatnim
energetycznym" Przy mnogosci dostgpnych na rynku
technologii budowlanych i instalacyjnych oraz r62norodnoSci mo2liwych wariant6w
ich wzajemnego lqczenia, czgsto mozliwoSci wyboru kliku wariantow 2rodel
noSnik6w energii pierwotnej, uzyskanie rozwiqzania charakteryzujqcego siq jak
najniZszym zapotrzebowaniem na energiq z jednej strony oraz akceptowalnego pod
wzglqdem ekonomicznym i spetniajqcego oczekiwania uzytkownika z drugiej strony
jest zadaniem bardzo trudnym. Nalezy lal<ze podkre5lic, 2e wraz z radykalnym
obnizaniem strat ciepla budynku roSnie waga instalacji cieplej wody uzytkowej
w bilansie cieplnym budynku, budynku jako calo6ci budowlano-instalacyjnej. Dlatego
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teZ, biorqc pod uwagQ powy2szq sytuacjq podjgcie sie przez Doktoranta
w rozprawie zadania opracowania metody wspomagania wyboru systemu
technicznego wyposazenia budynk6w pasywnych 6wiadczy o znajomoSci
wsp6lczesnych zagadnien in2ynierii Srodowiska oraz trafno6ci wyboru
tematyki naukowo-badawczej. Nalezy podkre6lie, 2e Doktorant podjqt siQ
interesujqcego i nie tatwego z punktu widzenia naukowego celu badafi,
kt6rego celowo66 jednoznacznie uzasadnit w rozdzide pierwszym ocenianej
rozprawy. Przedstawiona przez Doktoranta w rozdziale drugim charakterystyka
budynk6w pasywnych z uwzglqdnieniem roli i wagi systemow technicznego
wyposa2enia budynkow jest czytelna, a jej stopiefr szczeg6lowoSci jest
wystarczajEcy z punktu widzenia podjgtego celu pracy. Doktorant poprawnie
dokonal r6wnie2 krytycznego przeglqdu stanu wiedzy w zakresie kryteriow
oceny i metod wyboru mozliwych do zastosowania dla system6w technicznego
wyposazenia budynk6w. Nale2y siq zgodzi6, ze stwierdzeniem, 2e nie istnieje jedno
kryterium, kt6rego ekstremalna warto5c zapewnialaby o najlepszym wyborze, co
w czytelny sposob wskazuje na potzebg stosowania metod wspomagania wyboru

wielokryterialnego. Przeprowadzony przeglqd metod oceny i wyboru systemu
wskazal, ze dotychczas zaproponowane metody rozwiqzania problemu decyzyjnego
wyboru STWB sq niewystarczajqce. W mojej opinii cel pracy sformulowany zostal
poprawnie a postawione tezy nie budzq zastrzehen. Nalezy stwierdzic, 2e Doktorant
nabyN umiejgtno5ci przeprowadzenia krytycznego przeglqdu literatury oraz
poprawnego formutowania celu i zakresu bada6. Nie wnoszQ uwag do
opracowanego algorytmu wspomagania wyboru systemu technicznego wyposa2enia
budynku. Budowa algorytmu i modelu preferencji decydenta wraz z przyjqtymi
kryteriami oceny (kryterium z priorytetem zuiycia energii pierwotnel oraz emisji

ditlenku wggla, kryterium

z

priorytetem koszt6w inwestycyjnych

oraz
eksploatacyjnych, kryterium z priorytetem wylqcznie kosztow inwestycyjnych) sq
wystarczajqce do realizacji podjgtego celu naukowego rozprawy. Proponowane
rozwiqzanie problemu decyzyjnego jest logicznie ulozone a wprowadzenie informacji
o preferencjach decydent6w wyboru systemu technicznego wyposa2enia budynku
dla r6znych typ6w budynk6w stanowi nowe ujgcie rozwiqzywanego problemu
naukowego. Nie wnosze uwag do budowy kwestionariusza czy analizy statystycznej.
Przyjgte do obliczeh 24 warianty system6w podgrzewania c.w.u. sq trafne. Nie
wnosze zast"zeheh takZe do: zaproponowanej metody i wynikow walidacji przyjgtego
modelu dla istniejEcego systemu podgzewania cieplej wody uzytkowej, symulacji
numerycznej wybranego studium przypadku, uzyskanych wynik6w dla wybranych
wariantow, czy przyjqtych eksperckich profili. Nalezy podkre6lic umiejgtnoSc
wykorzystania programu TRANSYS przez Doktoranta. Niemniej jednak nasuwa siq
pytanie: Czy lokalizacja wybranego budynku mieszkalnego
Finlandii,
wykorzystanego do walidacji modelu istniejqcego systemu podgrzewu c.w.u., mo2e
miec istotny wplyw na uzyskane wyniki koricowe w pracy, kt6re odnoszq sig do
warunk6w krajowych? Przedstawiona uwaga nie umniejsza w zaden spos6b
przyjgtej koncepcji walidacji uzyskanej wartoSci naukowej wynikow. Wnioski
koricowe malq raczej postac podsumowania pracy. Niemniej jednak sE one trafne,
ich tre6c wynika z materialu przedstawionego w rozprawie, odnoszq sig one do
przyjgtego celu pracy i udowadniajq postawione tezy pracy. Opracowanie rozprawy
doktorskiej jest rzetelne a zakres przeprowadzonych analiz i dolqczone do pracy
zal1czniki wskazujq na duZy wklad pracy Doktoranta oraz Swiadczq o zdobyciu
bogatego do6wiadczenia w podjqtym do rozwiqzania problemie. Rysunki i tabele sq
czytelne, lch Iiczba w pelni odpowiada potrzebom graficznej tabelarycznej
prezentacji omawianych aspektow podjgtej problematyki. Zastosowana terminologia
nie budzi zastrzefuefi. Jest zgodna z przyjqtymi zasadami w zakresie podjgtej
problematyki. Oznaczenia i symbole sq czytelne ijasno odnoszq siq do tresci pracy.
Jedynie moge w tym miejscu zaznaczye prawdopodobny btqd edycyjny w zapisie
jednostki mocy parowacza pompy ciepla i mocy elektrycznej sprgzarki pompy ciepla
w zaleZnoSci 5.12 na 81 stronie rozprawy. Nalezy stwierdziC,2e Doktorant nabyt
umiejgtnoSci: wyboru metody i obiektu bada6, realizacji badari, analizy uzyskanych
wynikow, ich prezentaqi oraz formuiowania wniosk6w.
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1)

Za istotne osiqgnigcia rozprawy uwaZam:
Opracowanie algorytmu wspomagajqcego podejmowanie decyzji decydenta,
w kt6rym bazujqc na przyjqtych kryteriach oceny, modelu preferencji
decydenta realizowana jest wielokryterialna analiza wyboru rozwiqzania

kompromisowego.
2) Przyjqcie interdyscyplinarnego podej6cia do wyznaczania modeli preferencji
decydenta poprzez wykoaystanie wynik6w badafi statystycznych grupy
ekspert6w.
3) Wykorzystanie w pracy lqcznie zarowno narzqdzi do symulacji numerycznych,
jak rowniez badan na obiekcie rzeczywistym w celu walidacji modelu
istniejqcego systemu podgrzewu c.w.u.
4. Wniosek koficowy

Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska mgr inz. Michala Klimasa
pt. ,,Metoda wspomagania wyboru systemu technicznego wyposaienia budynkow
pasywnych" stanowi oryginalne rozwiqzanie bardzo waznego problemu naukowego
jakim jest poprawa efektywnoSci energetycznej i ekonomicznej oraz minimalizacja
szkodliwego oddzialywania na Srodowisko systemow budowlano-instalacyjnych.
Jej poziom merytoryczny spelnia wymagania stawiane przez obowiqzujqcq ustawq
o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Wobec
powyiszego wnioskuje o dopuszczenie rozprawy do publicznej obrony/l

