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Podstawa opracowania recenzji: pismo Dziekana Wydziału Maszyn Roboczych i
Transportu Politechniki Poznańskiej z dnia 7.11.2014, wraz z załączonym egzemplarzem
pracy doktorskiej.

1. Ogólna charakterystyka pracy
W obliczu zauważalnych zmian w środowisku, praktyczne działania mające na
celu ocenę wpływu człowieka na to środowisko, zwłaszcza w odniesieniu do
oddziaływań poprzez obiekty techniczne, nabierają coraz większego znaczenia.
Dotyczy to różnych sfer działalności człowieka, w tym również budowy maszyn i
urządzeń, mając na uwadze ich udział w tym niekorzystnym procesie, rozpatrywany
w cyklu życia. Dlatego coraz istotniejsze stają się prace poznawcze i utylitarne
prowadzone w tym obszarze. I w tak ogólnie ujętym nurcie działań należy usytuować
ocenianą pracę. Jako osoba zajmująca się od blisko 30 lat tą problematyką,
przyjmuję każdą nową pracę powstającą w tym obszarze z satysfakcją i z
zaciekawieniem.
Recenzowana praca doktorska napisana została na 205 stronach, ujętych w 5
rozdziałów i spis literatury oraz streszczenia w języku polskim i angielskim.
W pierwszym rozdziale, pt. ‘Wstęp’, przedstawiono tło i genezę pracy oraz wstępne
zobrazowanie problematyki. Określano szczegółowo przyczyny podjęcia takiej, a nie
innej problematyki badawczej i podano zakres prowadzonych analiz. Sformułowano
następnie główny cel pracy oraz wyodrębniono cele szczegółowe, opatrując to
komentarzem.
W rozdziale drugim, pt. ‘Cykle życia zespołów elektrowni wiatrowej’,
przedstawiono stan wiedzy w zakresie zasadniczego zagadnienia pracy, skupiając
się na kategorii „destrukcyjności”, przyjętej jako zmienna w ocenie oddziaływania
zespołów roboczych elektrowni wiatrowej na środowisko. Określono metody badań
poziomu destrukcyjnych oddziaływań obiektów technicznych na środowisko, ze
szczegółowym uwzględnieniem zespołów elektrowni wiatrowych. Przedstawiono
sposoby modelowania ekobilansowania, zastosowanie owych modeli oraz dokonano
przeglądu i porównania najważniejszych z nich. Przybliżono kryteria i wskaźniki ocen
oraz omówiono cykle życia zespołów maszyn. Opisano pojęcie „destrukcyjności” i
określono składowe
(charakterystyki) destrukcyjności oddziaływań badanego

zespołu roboczego, w różnych fazach (sformułowania potrzeby, konstruowania,
wytwarzania, eksploatacji i zagospodarowania poużytkowego).
Rozdział trzeci, pt. ‘Metodyka badań i oceny’, został poświęcony metodyce badań
i oceny. Przybliżono w nim główne założenia, modele, wskaźniki, plan oraz program
badań destrukcyjności. Rozdział zawiera również opis uwarunkowań i przebiegu
realizacji poszczególnych zadań badawczych oraz ich analizę.
W rozdziale czwartym, pt. ‘Wyniki i ich analiza’, zawarto omówienie otrzymanych
wyników badań, z podziałem na badania podstawowe oraz analizy uzupełniające,
mające na celu dopełnienie i dodatkowe zweryfikowanie otrzymanych rezultatów
badań. Badania przeprowadzono oddzielnie dla przykładowego zespołu roboczego
elektrowni wiatrowej oraz zastosowanych w nim materiałów, tworzyw i elementów.
W rozdziale piątym, pt. ‘Wnioski’, dokonano podsumowanie pracy, Wysunięto
szereg wniosków na temat badanego zespołu roboczego oraz wybranych
materiałów, tworzyw i elementów elektrowni wiatrowej. Wskazano także dalsze
kierunki prac.
Po rozdziale piątym jest spis literatury cytowanej w rozprawie, natomiast przed
główną treścią pracy są jej streszczenia w języku polskim i języku angielskim.
2. Ocena pracy
2.1. Trafność wyboru tematyki
Analizując treści zawarte we wstępnych częściach recenzowanej pracy
doktorskiej można zauważyć, że doktorantka świadoma jest globalnych wyzwań,
jakie niesie XXI wiek, wskazując również na wyzwania o charakterze
środowiskowym. Trafnie dostrzega potrzebę dokonywania ocen oddziaływania
różnych form działalności człowieka na środowisko, która realizowana jest w różnej
skali, od skali makro (sektory gospodarki, zwłaszcza energetyka), poprzez skalę
mezo (organizacje, zakłady przemysłowe) do zwłaszcza skali mikro (poszczególne
obiekty techniczne: urządzenia, instalacje czy maszyny).
Mgr inż. Izabela Piasecka trafnie zauważa, iż w dostępnej literaturze można już
spotkać wiele analiz środowiskowego oddziaływania różnych obiektów i produktów
na środowisko. Są to jednak głównie mniej skomplikowane wytwory, jak:
opakowania, środki kosmetyczne czy produkty spożywcze. Bardzo rzadko
prowadzone są tego typu analizy w stosunku do maszyn i urządzeń. Potwierdza to
również wykonana niedawno przez autora niniejszej recenzji analiza treści
czasopisma poświęconego problematyce analizy i zarządzania cyklem życia – pn.
„International Journal of Life Cycle Assessment”, wydawanego przez wydawnictwo
Springer, która wskazuje, że w tym czasopiśmie obiekty techniczne są przedmiotem
prezentacji badań w zakresie LCA w zaledwie kilku procentowym wymiarze.
Choć wydaje się, że pojedynczy obiekt nie stanowi dużego zagrożenia
środowiskowego, to z uwagi na efekt skali – masowość tworzenia tych obiektów czy
niekiedy także ich wielkość (w pracy przedmiotem badań jest obiekt techniczny o
kilkudziesięciometrowych wymiarach) – dochodzić może do kumulowania się
negatywnych skutków tej działalności w środowisku. Ujawniają to z całą ostrością
informacje zaprezentowane przez doktorantkę w tablicy 3.1. rozprawy (str. 79), z
których wynika, iż jeśli nie podjęte zostanie zagospodarowanie odpadów materiałów
metalowych i tworzyw polimerowych, wchodzących w skład zespołów roboczych
wirników elektrowni, to w roku 2030 masa składowanych elementów może sięgnąć w
skali świata prawie 4 mln ton.
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Reasumując, mgr inż. Izabela Piasecka rzetelnie uwiarygodniła fakt, iż podjęta w
rozprawie problematyka ma istotne znaczenie, i to zarówno dla rozwoju nauki
(wiedzy ogólnej), jak i doskonalenia narzędzi oceny oddziaływania człowieka na
środowisko. Praca wychodzi naprzeciw konkretnym potrzebom w zakresie czynienia
działalności człowieka bardziej przyjaznej środowisku.
2.2. Sformułowanie genezy, celu i zakresu pracy
U bezpośrednich podstaw zajęcia się przez mgr inż. Izabelę Piasecką wybranym
przez nią tematem pracy doktorskiej leży jej słuszne spostrzeżenie (str. 8-9
rozprawy), że choć w odniesieniu do elektrowni wiatrowych zostało
przeprowadzonych już kilka analiz cyklu istnienia (w większości przypadków jednak
na zlecenie firm produkujących te obiekty techniczne, co każe podchodzić do nich z
dużą ostrożnością), to jednak brakuje kompleksowej analizy wpływu elektrowni
wiatrowych i ich poszczególnych zespołów na środowisko. Opisana wyżej sytuacja
stała się podstawą do podjęcia realizacji recenzowanej pracy i miała stanowić wkład w
rozwój badań i próbę oceny przede wszystkim oddziaływań destruktywnych,
powstających na wszystkich etapach cyklu życia elektrowni wiatrowych, w tym
zwłaszcza zasadniczego zespołu roboczego, jakim jest wirnik. Jak wskazała
doktorantka, łopaty wirnika stanowiące integralną jego część, są tym elementem tego
urządzenia, który przysparza najwięcej problemów podczas zagospodarowania
poeksploatacyjnego.
Zasadnicze elementy metodyczne: cele pracy, główny i szczegółowe, pojawiają
się już we wstępie pracy, po zaledwie jednostronicowym przeglądzie literaturowym
dotyczącym problematyki pracy (str. 9 i 10). Cel główny to „ … opracowanie i
realizację metodyki badania zespołów roboczych elektrowni wiatrowej, ze
szczególnym uwzględnieniem aspektów środowiskowych”.
Dziewięć celów szczegółowych, traktowanych w pracy także jako zadania
badawcze, przedstawiono w porządku chronologicznym realizacji. Są to:
1) opracowanie metody wartościowania wpływu elementów i zespołów roboczych
elektrowni wiatrowych na zdrowie ludzkie, jakość środowiska naturalnego
i infrastruktury technicznej,
2) zebranie, uporządkowanie i analiza danych ilościowych o materiałach, tworzywach
i elementach pozyskiwanych z wybranego zespołu roboczego siłowni wiatrowej
oraz o sposobach ich zagospodarowania poużytkowego,
3) określenie poziomu konstruktywnych i destrukcyjnych oddziaływań w cyklu życia
zespołu roboczego, z uwzględnieniem dostępnych modeli zagospodarowania
poużytkowego jego materiałów, tworzyw i elementów,
4) identyfikacja obszarów dominujących pod względem konstruktywnego i
destrukcyjnego obciążenia zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego i
infrastruktury technicznej,
5) badanie i ocena dostępnych procesów zagospodarowania poużytkowego
wybranego zespołu roboczego oraz wskazanie tego o najmniejszym stopniu
oddziaływań destrukcyjnych,
6) analiza możliwości zagospodarowania poużytkowego wybranych materiałów,
tworzyw i elementów elektrowni wiatrowej, stanowiących odpady powstające w
fazie produkcji,
7) ustalenie sumarycznego potencjału efektywności, jakości i nieszkodliwości
zespołów roboczych w całym ich cyklu życia,
8) określenie stanów postulowanych, celów budowy i eksploatacji zespołów
elektrowni wiatrowej,
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9) zaproponowanie działań niezbędnych dla prośrodowiskowego rozwiązania
problemu zagospodarowania poużytkowego zespołów roboczych elektrowni
wiatrowej oraz jej wybranych materiałów, tworzyw i elementów.
Mając na uwadze doprecyzowanie zakresu pracy doktorantka stwierdziła, iż w
rozprawie skupiono się na destrukcyjnych skutkach oddziaływania cyklu życia
zespołów roboczych elektrowni wiatrowych, mając na uwadze fakt, że ich
ograniczenie ma kluczowy, biorąc pod uwagę analizowany obiekt, wpływ na poprawę
stanu środowiska.
W pracy sformułowano także zasadniczy problem badawczy (str. 10): „Jaki wpływ
na środowisko naturalne, zdrowie człowieka, zasoby surowców i infrastrukturę
techniczną wywierają materiały, tworzywa i elementy w cyklu życia zespołów
roboczych elektrowni wiatrowej na przykładzie turbiny wiatrowej?”
W dalszej części pracy doktorskiej jej autorka konsekwentnie przedstawiła
warunki: osiągnięcia głównego celu pracy, zrealizowania pierwszego celu
szczegółowego, zrealizowanie drugiego celu szczegółowego oraz osiągnięcie
pozostałych celów szczegółowych. W pracy mgr inż. Izabela Piasecka podała
również kryterium pozwalające na stwierdzenie osiągnięcia głównego celu pracy.
Z doświadczenia recenzenta niniejszej pracy doktorskiej wynika, że mnożenie
takich „bytów”, jak główny cel pracy i cele szczegółowe, zakres pracy, zasadniczy
problem badawczy itd., w fazie metodycznego ustawiania treści rozprawy może być
kłopotliwe, bowiem wymaga następnie dyscypliny metodologicznej, polegającej na
pamiętaniu o odniesieniu się do tych „bytów” w zakończeniu pracy. Po analizie całej
pracy mogę stwierdzić, że doktorantka spisała się tutaj dobrze, bowiem w ostatnim
rozdziale pracy przedstawiła i uzasadniła osiągnięcie celu głównego (str. 187) i
bardzo dokładnie (niekiedy za szczegółowo) – celów szczegółowych (str. 187-193),
ale nie w odniesieniu do wszystkiego, bowiem nie ustosunkowała się formalnie do
rozwiązania (lub nie rozwiązania) zasadniczego problemu badawczego.
A zatem podsumowując tę część recenzji, stwierdzić można, że od strony
metodycznej w pracy określono pełen zakres elementów realizacyjnych pracy: cel
główny, cele szczegółowe, strukturę zadań do wykonania, zakres pracy oraz
zasadniczy problem badawczy. Elementy te konsekwentnie w trakcie wykonywania
pracy uwzględniano i poza jednym, wypowiedziano się o nich w podsumowaniu
rozprawy.
2.3. Określenie i rozwiązanie zadań badawczych pracy
Jak wspomniano wyżej, w pracy wytyczono do osiągnięcia cele: jeden główny i
dziewięć szczegółowych. Stanowią one jednocześnie dziewięć zadań badawczych
(określone na str. 9 i 10 rozprawy). Stosując szeroką interpretację terminu „badania”
czy zadania badawczego, jako ogółu czynności w obrębie pracy naukowej od
powzięcia zamysłu i ustalenia problemu do opracowania materiałów naukowych,
można przyjąć, że wszystkie postawione sobie przez doktorantkę zadania można
potraktować jako badawcze, choć w zadaniu 2 jest spory udział działań o
charakterze organizacyjnym. Stwierdzić ponadto trzeba, że są to zadania o różnym
ciężarze gatunkowym dla sumarycznych wyników rozprawy i różnym nakładzie pracy
(dominujący jest tu wkład wynikający z realizacji zadań 3, 4 oraz zadań 5 i 6) oraz o
różnych akcentach (np. zadania 8 i 9, wg. zapisu na str. 10, są zadaniami o
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charakterze wyraźnie analitycznym i postulatywnym, w odróżnieniu od innych zadań,
sensu stricto zadań naukowo-badawczych). Ponadto zadania te (8 i 9, str. 10)
wydają się być merytorycznie sekwencyjnie powiązane, mogłyby więc występować
jako jedno zadanie. Nie widzę tu (str. 192) wyraźnego przełożenia stwierdzeń
zawartych w komentarzu do osiągnięcia celu ósmego, na kierunki dalszych prac,
przedstawione z kolei w komentarzu do osiągnięcia celu dziewiątego. Proszę
doktorantkę o ustosunkowanie się do tej dyskusyjnej kwestii (1).
Opracowany przez doktorantkę, dla osiągnięcia głównego celu pracy, plan badań i
oceny zespołów roboczych elektrowni wiatrowej (str. 84 i dalsze) składał się, co jest
uzasadnione specyfiką rozważanego w pracy problemu i stosowanymi do
rozwiązania jego narzędziami, z dwóch części. Pierwszą z nich stanowiły badania
podstawowe obejmujące etapy wytwarzania, eksploatacji i zagospodarowania
zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej. Zostały one wykonane z
zastosowaniem właściwej metody, to jest metody LCA. Celem dokonania
odpowiedniego wyboru autorka pracy dokonała krytycznego przeglądu (str. 14-18)
metod oceny cyklu istnienia, dokonując wyboru najlepiej spełniającej wymagania
pracy metody (str. 19-20), a następnie ją szczegółowo charakteryzując (str. 21-36).
W praktycznym zastosowaniu metody LCA doktorantka użyła sprawdzonych
narzędzi (modelu Ekowskaźnika 99 i oprogramowania SimaPro 7.1).
Drugą częścią badań i oceny były analizy uzupełniające, którym poddane zostały
wybrane fazy cyklu życia. Przeprowadzono dodatkowe badania symulacyjne dla
etapu eksploatacji (wykorzystano oprogramowanie WindFarmer 5.2). Dla etapów
produkcji i zagospodarowania poużytkowego została ponadto przeprowadzona
ocena projektowo-konstrukcyjna metodą CML (zastosowano oprogramowanie
SolidWorks 2013) oraz analizy numeryczne metodą LCA z zastosowaniem modeli
CED i IPCC (wykorzystano również oprogramowanie SimaPro 7.1). Wymienione
wyżej metody i narzędzia przedstawiono szczegółowo, z komentarzami, w rozdziale
3.
Identyczny układ, w postaci badań podstawowych i uzupełniających, miały
badania i ocena materiałów, tworzyw i elementów stanowiących odpad
poprodukcyjny łopaty elektrowni wiatrowej. Plany badań i oceny cyklu życia, dla obu
przypadków przedstawiono czytelnie, odpowiednio na rys. 3.10 i rys. 3.11 (str. 85 i
86).
Na uwagę zasługuje fakt, że mgr inż. Izabela Piasecka nie pominęła innych
ważnych elementów związanych z badaniami LCA, jak: określenie granic
rozważanego systemu, wyznaczenie jednostki funkcjonalnej i ustalenie ram
czasowych, wybór kategorii środowiskowych, ujęcie wpływów środowiskowych w
grupy oddziaływań środowiskowych oraz odniesienie się do kwestii alokacji (str. 9299).
Jako nowy element w pracy dotyczącej aspektów środowiskowych dotyczących
obiektów technicznych
należy traktować wprowadzenie złożonego pojęcia
„destrukcyjności”, charakterystyki zbiorczej wraz z jego składowymi –
charakterystykami szczegółowymi. Autorka pracy definiuje to pojęcie jako kryterium
oceny cyklu życia, stanowiące całokształt jego oddziaływań na elementy otoczenia
(str. 47). I dalej stwierdza, iż oddziaływanie obiektu technicznego (w pracy – wirnika
elektrowni wiatrowej) może przejawiać się w różnej formie i za pośrednictwem
różnych czynników, np. w postaci informacyjnej, energetycznej czy materialnej. Jak
wspomniano autorka pracy traktuje destrukcyjność jako charakterystyką syntetyczną,
która składa się ze charakterystyk szczegółowych, wyrażających relacje destrukcyjne
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pomiędzy obiektem technicznym a poszczególnymi elementami otoczenia takich, jak:
(1) deergonomiczność (wyraża stopień destrukcyjnego oddziaływania obiektu
technicznego na jego operatora), (2) defunkcyjność (wyraża stopień negatywnego
oddziaływania obiektu technicznego na obiekt obrabiany, bądź straty powstające w
trakcie jego funkcjonowania), (3) deekologiczność (oznacza charakterystykę
szkodliwego oddziaływania obiektu technicznego na żywe obiekty jego otoczenia) i
(4) desozologiczność (oznacza stopnień szkodliwego oddziaływania obiektu
technicznego na sztuczne obiekty otoczenia, czyli na wszystko, co zostało
wytworzone przez ludzi z przetworzonych lub naturalnych surowców). Ponieważ nie
jednoznacznie określono w rozprawie czym różni się defuncjonalność od
desozologiczności, proszę zatem doktorantkę o ustosunkowanie się do tej
kwestii (2).
Przechodząc do zasadniczych dla pracy kwestii struktury i wielkości oddziaływań
środowiskowych zauważa się fakt nie przedstawienia wielkości tych oddziaływań dla
poszczególnych etapów cyklu życia badanego obiektu, to jest dla wytwarzania,
eksploatacji i zagospodarowania zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej (w
tzw. badaniach podstawowych, celem osiągnięcia głównego celu pracy; str. 84).
Proszę doktorantkę o podanie przyczyn w tej kwestii (3).
Innym rodzącym pytania faktem jest, zwłaszcza dla fazy grupowania i ważenia,
zostawienie wyników oddziaływania na badanego zespołu na poziomie
zdezagregowanym, to jest na poziomie rodzajów destrukcyjności, a nie
przedstawienie końcowych wyników w postaci destrukcyjności sumarycznej. Proszę
doktorantkę o komentarz w tej kwestii (4).
Ustosunkowując się do sposobu rozwiązania zadań badawczych pracy stwierdzić
trzeba, iż mgr inż. Izabela Piasecka bardzo skrupulatnie wykonała bardzo obszerną
pracę nad rozpoznaniem głównych składowych destrukcyjnego obciążenia
środowiska, na skutek cyklu istnienia zespołu roboczego wirnika oraz nad ustaleniem
uwarunkowań poziomu tego obciążenia. O wielkości tej pracy niech świadczy fakt
poświęcenia temu zagadnieniu ponad 80-ciu stron ocenianej pracy. Dużo ciekawych
informacji niesie część pracy (rozdział 4.3.), dotycząca oceny destrukcyjnego wpływu
na środowisko przyrodnicze, system, zdrowie człowieka i infrastrukturę techniczną
odpadowych materiałów, tworzyw i elementów powstałych podczas produkcji łopat
elektrowni wiatrowej. Warto dodać, że próbki przeznaczone do badań i analiz
stanowiły rzeczywiste odpady poprodukcyjne powstające podczas wytwarzania 49metrowych łopat elektrowni wiatrowej techniką infuzji próżniowej.
Reasumując, praca przynosi bardzo dużo ciekawego poznawczo materiału na
temat destrukcyjnego oddziaływania elementów elektrowni wiatrowej, w ujęciu cyklu
życia.
2.4. Przegląd literatury
Mgr inż. Izabela Piasecka zawarła w pracy odniesienia do blisko 200 pozycji
literaturowych (dokładnie 193 pozycji), cytowanych w niej. Są to w przeważającej
mierze publikacje pochodzące z ostatnich lat, w większości anglojęzyczne, głównie
pozycje z zakresu szeroko rozumianej ekologii i nauk pochodnych, mając na uwadze
odniesienia problematyki środowiskowej do budowy maszyn. Jest też duża ilość
publikacji z zakresu samej oceny cyklu istnienia (około 30 % wszystkich cytowanych
publikacji), niekiedy trudnych do pozyskania. Tak więc rozpoznanie literaturowe
problematyki pracy, w wykonaniu jej autorki, można uznać za bardzo dobre.
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W rozprawie autorka cytuje także prace własne (9 artykuły, w tym 4 autorskie i 4
anglojęzyczne, w tym 2 samodzielne), świadczące o jej osobistym dorobku w
zakresie tematyki pracy.
Co do zakresu i sposobu cytowania nie mam zastrzeżeń. To samo odnosi się
do sposobu powoływania się na różne pozycje literaturowe.
2.5. Układ i treść pracy oraz jej redakcja
Praca posiada w zasadzie poprawny układ. W rozdziale pierwszym – wstępie do
pracy, w podrozdziale 1.1 jest mini przegląd literatury dotyczący relacji: energetyka a
środowisko i dalej analiz środowiskowych w odniesieniu do elektrowni wiatrowych, a
następnie wysuwa się już w podrozdziale 1.2 cele pracy. Dopiero potem pojawia się
rozdział drugi,
naświetlający tło zasadniczych zagadnień rozważanych w
rozprawie, a następnie kolejne rozdziały, przedstawiające metodykę badań, same
badania, ich wyniki, analizę wyników i podsumowanie.
W klasycznym prezentowaniu badań w rozprawie naukowej przyjęło się stosować
inny układ, w którym dopiero z analizy literaturowej wynika jednoznacznie obszar
problemów nierozwiązanych dotychczas, wysuwanych następnie do podjęcia w
danej pracy, stanowiący podstawę do sformułowania celu lub celów badań i zakresu
pracy. Proszę zatem doktorantkę o uzasadnienie przyjętego przez nią układu
pracy (5).
Uważam, że proporcje między objętością części studialnej pracy a częścią
badawczą są właściwe. Szczegółowość opisu instrumentarium badawczego jest
wystarczająca. Szybkiemu zapoznaniu się z tematyką pracy dobrze służą właściwie
zredagowane streszczenia w języku polskim i angielskim.
Strona ilustracyjna pracy jest na dostatecznym poziomie, bowiem:
- ilustracje wykonane są średnio starannie,
- niektóre ilustracje mogły by być bardziej czytelne, tzn. większe (np. rys.2.11,
2.12, 2.16, 2.20, 2.21, 2.23 i 3.2),
- niekiedy brakuje ilustracji, zwłaszcza przy prezentowaniu wyników badań LCA;
np. obszerny komentarz na str. 143, poniżej rys. 4.27, dotyczący wyników badań
poziomu oddziaływania cyklu życia zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej w
odniesieniu do destrukcyjności „deergonomicznej” w modelu zagospodarowania
poużytkowego w formie umieszczenia na wysypisku odpadów, można byłoby
zastąpić czytelniejsza formą, czyli rysunkiem i tylko małym komentarzem.
W tekście występują także błędy: stylistyczne i logiczne, z których istotniejsze
podane zostały poniżej.
3. Uwagi szczegółowe
Istotniejsze uwagi szczegółowe dotyczące różnych zagadnień, co do
których proszę również o ustosunkowanie się, przedstawiono poniżej, w
kolejności ich występowania w treści pracy:
1) Autorka pracy przyjmuje za prof. Powierżą (str. 47 i dalej),
pojęcie
„destrukcyjności” (systemu, zespołu roboczego itd.), jako „… charakterystyki
syntetyczną, zbiorczą, ogólną, która składa się ze szczegółowych charakterystyk,
i
wprowadza kolejne, podrzędne pojęcia, jak np. „deergonomiczność” i
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„destrukcyjność deergonomiczna” (np. wirnika). Nie mam przekonania co do
logicznej i językowej podstawy stosowania przez autorkę pracy podwójnego
przeczenia (przez zastosowanie przedrostu „de”). Dla zrozumienia istoty sprawy
wystarczy chyba „destrukcyjność ergonomiczna”?
2) Podobny problem występuje z pojęciem „sozologiczności”, a w konsekwencji
„desozologiczności”. Słowo sozologiczność wywodzi się z greckiego „soʤein”, co
znaczy „chronię, ochraniam”, a więc jest terminem uniwersalnym i może dotyczyć
dotyczy praktycznie wszystkich obiektów analizy (autorka pracy zresztą sama
stwierdza: „… opisuje się ją – desozologiczność – jako charakterystykę
wyrażającą destrukcyjność w bardzo szerokim znaczeniu, bez szczegółowego
wyróżniania obiektów, na które jest ona skierowana”). Dlaczego więc autorka
pracy zastosowała ten termin do określania stopnia szkodliwego oddziaływania
właśnie na sztuczne obiekty otoczenia?
3) W pracy nie podano na jakiej podstawie przyjęto założenie w analizie
zagospodarowania odpadów (str. 78), że dla wszystkich rozpatrywanych
materiałów, tworzyw i innych materiałów, w modelu recyklingu: 90% podlega
recyklingowi, a pozostałe 10% trafia na składowisko lub wysypisko odpadów, a w
modelu wysypiska odpadów: 10% podlega recyklingowi, 90% trafia na
składowisko lub wysypisko odpadów?

4. Drobne uwagi
Drobne uwagi i spostrzeżenia o mniej istotnym znaczeniu przedstawiono poniżej,
celem ich uwzględnienia w razie ewentualnej publikacji pracy:
- str. 19, wiersz 8 od dołu – logiczny: LCA kompleksowo podchodzi do problemu …,
samo LCA nie może do niczego podchodzić
- str. 21, w. 4 g – styl: niezwykle zróżnicowanym; wystarczy: różnym
- str. 40, rys. 2.14 – brak na nim wspominanego w treści etapu „zagospodarowania
poużytkowego”
- str. 42, w. 18d – styl: można to (czyli co?) … sformułować za pomocą …
- str. 73, w. 7d – styl: w następstwach
- str. 77, 6 i 7 g – logiczny: całość konstrukcji została zoptymalizowana przy użyciu
włókien …
- str. 82, w. 7d – styl: metodyka analizowania …. stanowi opis …
- str. 83, w. 10 i 9d – logiczny: model zespołu stanowi sposób myślenia
- str. 96 – tabela (dlaczego nie tablica, jak w innych miejscach) 3.4, wyprzedza
tablicę 3.3 (str. 99)
- str. 98, w. 3d – styl: pod katem całościowego …
- str. 103, 2g – styl: zobrazowano na tablicach …
- str. 180, 13g – logiczny: obiektem badań … było postępowanie naukowe
- str. 190, 6d – styl: odnośnie emisji
- str. 192, 13g – styl: obiektu zdestruowanego
- str. 195 – zbyteczne numerowanie pozycji literaturowych, skoro w treści pracy jest
zastosowany inny system przywoływania tych pozycji
- str. 195 – literatura [5] winno być: Ziębik A. Szargut J, Podstawy ….
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5. Podsumowanie
Z przedstawionej powyżej opinii pracy doktorskiej mgr inż. Izabeli Piaseckiej pt.
„Badanie i ocena cyklu życia elektrowni wiatrowych” wynika, że jest to wartościowa
rozprawa z obszaru jeszcze nie rozpoznanego i nie opracowanego w Polsce. Praca
ma również wymiar praktyczny, z uwagi na sygnalizowane, po wykonaniu dalszych
badań, możliwości wdrożenia jej wyników w prośrodowiskowym doskonaleniu
elementów elektrowni wiatrowych, jak i rozwoju metod analizy proekologicznej
obiektów technicznych.
Podsumowując dokonania doktorantki podkreślić zwłaszcza należy:
1) słusznie zauważoną potrzebę pozyskania wiedzy na temat oddziaływania
zespołów roboczych elektrowni wiatrowych na środowisko, zwłaszcza w
kontekście szybkiej rozbudowy tego sektora, a szczególnie rysujących się realnie
zagrożeń wynikających z powiększającej masy składowanych odpadów
materiałów metalowych i tworzyw polimerowych, wchodzących w skład zespołów
roboczych wirników elektrowni,
2) trafną diagnozę praktycznej potrzeby w zakresie opracowania narzędzia do
oceny wpływu złożonych obiektów technicznych na środowisko i właściwe
wyprowadzenie z tego faktu zadań badawczych,
3) sięgnięcie do ich rozwiązania po właściwe narzędzia metodyczne i wzbogacenie
ich o elementy operacyjne,
4) zebranie bardzo dużej ilości danych do obliczeń środowiskowych, a następnie
przeprowadzenie rzetelnych obliczeń i prawidłowe wnioskowanie,
5) wyprowadzeniu wielu szczegółowych wniosków, o charakterze naukowym i
praktycznym.
Dokonania te zdecydowanie górują nad nielicznymi zauważonymi uchybieniami w
tej pracy.
Reasumując stwierdzam, że cele pracy doktorskiej mgr inż. Izabeli
Piaseckiej. Ponieważ spełnia ona wymagania stawiane pracom doktorskim
przez obowiązujące w Rzeczpospolitej Polsce przepisy, wnioskuję o
dopuszczenie jej autorki do publicznej obrony tez pracy, a w przypadku
pomyślnego przebiegu tej obrony, o nadanie jej stopnia doktora nauk
technicznych w obszarze budowa i eksploatacja maszyn.
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