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OPINIA
o rozprawie doktorskiej mgr inż. Izabeli Piaseckej
pod tytułem:
„BADANIE I OCENA CYKLU ŻYCIA

ZESPOŁÓW ELEKTROWNI WIATROWYCH”.
1. Geneza problematyki rozprawy
Wzrost alternatywnych źródeł energii w paliwowo-energetycznym bilansie każdego kraju pozwala na uzyskanie różnorodnych korzyści. Elektrownie wiatrowe są
zgodne z wytycznymi ogólnej strategii zrównoważonego rozwoju. Zmniejszają zależność od importu energii, zapewniając w ten sposób trwałe bezpieczeństwo dostaw.
Odnawialne źródła energii mogą przyczynić się do poprawy konkurencyjności przemysłu, mają pozytywny wpływ na rozwój regionalny. Są odpowiednim rozwiązaniem
w tych obszarach, gdzie nie ma możliwości budowy lub przedłużenia kosztownej infrastruktury sieciowej. Europa przoduje w dziedzinie technologii energii odnawialnej. Wykorzystanie tych źródeł ma znaczny wpływ na inwestycje prowadzone w europejskim sektorze energetycznym.
Napotkać można wiele analiz środowiskowego oddziaływania różnych obiektów
i produktów. W przypadku maszyn i urządzeń, przebieg procesów eksploatacyjnych,
traktowanych jako generujące największe obciążenie dla środowiska, jest dobrze znany, w przeciwieństwie do procesów zagospodarowania poużytkowego. W odniesieniu
do elektrowni wiatrowych, zostało przeprowadzonych kilka analiz pełnego cyklu istnienia. W większości brakuje kompleksowej analizy wpływu poszczególnych zespołów
roboczych elektrowni wiatrowych, a nie tylko całych obiektów na zdrowie człowieka,
środowisko naturalne, zużycie zasobów, infrastrukturę oraz system.
Cykl życia procesorów energii i elementów maszyn stał się podstawą realizacji
ocenianej pracy. Stanowi ona wkład w rozwój badań oddziaływań, powstających na
wszystkich etapach cyklu życia zespołów roboczych, zaś wirnika wybranej elektrowni
wiatrowej w szczególności.
Praca ma wypełnić i uzupełnić braki w tym zakresie – proponując bardzo ciekawe
narzędzia analityczno - syntezujące. Analizowana problematyka ma istotne znaczenie

w przypadkach zagospodarowania poużytkowego obiektów wycofanych z eksploatacji, co jest obecnie najmniej poznanym elementem wartościowania konstruktywnych i
destrukcyjnych wpływów obiektów technicznych w ich całym cyklu życia.
2. Wybór tematu i zakres pracy
Ciągłe doskonalenie procesu wartościowania projektowego jest czynnikiem pozytywnie wpływającym na wynik w zakresie poprawności działania, niezawodności,
bezpieczeństwa jak i efektów ekonomicznych pracy maszyn. Problemy tego typu wymagają czasami szerszego spojrzenia i zmuszają do synergicznego ujmowania rozwiązań, niezbędnych w procesie ich optymalizacji.
W związku z dynamicznym rozwojem sektora energetyki odnawialnej na świecie,
za główny cel pracy przyjęto opracowanie i realizację metodyki badania zespołów roboczych elektrowni wiatrowej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów środowiskowych.
Osiągnięcie głównego celu pracy wymagało od Autorki odpowiedniego przystosowania przyjętych w środowisku naukowym metod wartościowania oddziaływania
maszyn i urządzeń na zdrowie ludzkie, jakość środowiska naturalnego i infrastruktury
technicznej, do specyficznych potrzeb niniejszej pracy. Ograniczenie destrukcyjnych
skutków oddziaływania zespołów roboczych ma kluczowy wpływ na poprawę stanu
środowiska przyrodniczego, poprzez zmniejszenie szkodliwego obciążenia wywieranego na system, środowisko, zdrowie człowieka i infrastrukturę techniczną.
Ocena oddziaływania cyklu życia zespołów roboczych siłowni wiatrowych to
istotny problem budowy i eksploatacji maszyn oraz systemów maszynowych.
3. Charakterystyka ogólna.
Praca zawiera 5 zasadniczych rozdziałów, streszczenia w języku polskim i angielskim oraz zestawienie literatury. Jest edytowana na 206 stronach, bibliografia
obejmuje 193 pozycje różnojęzycznej literatury, sporo jest pozycji własnych lub
współautorskich. Praca jest właściwie zilustrowana graficznie a dane uporządkowane
są tabelarycznie. Edycja całości jest logicznie uporządkowana i przejrzysta, wspomaga
śledzenie wywodu.
Zawartość poszczególnych rozdziałów pracy:
Rozdział pierwszy zawiera genezę pracy oraz wstępne określenie problematyki.
Określa przyczyny podjęcia problematyki badawczej i podaje zakres prowadzonych
analiz. Formułuje zasadniczy cel pracy oraz wyodrębnia cele szczegółowe.

W rozdziale drugim przedstawiono stan wiedzy odnosząc się do destrukcyjności,
jako zmiennej oceny oddziaływania zespołów roboczych elektrowni wiatrowej. Określono metody badań poziomu destrukcyjnych oddziaływań obiektów technicznych, ze
szczegółowym uwzględnieniem zespołów siłowni wiatrowych. Przedstawiono sposoby ekobilansowania, zastosowania modeli oraz porównano modele najważniejsze dla
przystosowania do różnych rozwiązań metodycznych. Określono kryteria i wskaźniki
ocen oraz omówiono cykle życia zespołów maszynowych. Zdefiniowano pojęcie destrukcyjności i określono charakterystyki destrukcyjności oddziaływań badanego zespołu roboczego w fazie formułowania potrzeby, konstruowania, wytwarzania, eksploatacji i zagospodarowania poużytkowego.
Rozdział trzeci to metodyka badań i ocen. Przybliżono główne założenia, modele,
wskaźniki, plan oraz program badań destrukcyjności. Wskazano na uwarunkowania i
przebieg poszczególnych zadań badawczych oraz ich analizę.
W rozdziale czwartym przeanalizowano otrzymane wyniki, które podzielono na
badania podstawowe oraz uzupełniające, dla e zweryfikowania rezultatów badań. Badania przeprowadzono oddzielnie dla przykładowego zespołu roboczego elektrowni
wiatrowej oraz jej wybranych tworzyw, materiałów i elementów.
Rozdział piąty zawiera podsumowanie pracy oraz wnioski odnośnie badanego zespołu roboczego oraz wybranych tworzyw, materiałów i elementów siłowni wiatrowej.
Wskazano także dalsze kierunki prac i badań.
Pracę zamyka spis literatury oraz streszczenia (w języku polskim i angielskim).
4. Cel naukowy, założenia, cele szczegółowe
Jako główny cel pracy przyjęto opracowanie i realizację metodyki badania
zespołów roboczych elektrowni wiatrowej, ze szczególnym uwzględnieniem
aspektów środowiskowych.
Realizacja celu głównego wymagała wykonania dziewięciu szczegółowych zadań
badawczych i analitycznych:
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 jednym 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 tworzyw, materiałów, 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, maszyny, systemu;
9) opracowanie działań niezbędnych dla prośrodowiskowego rozwiązania problemu
zagospodarowania poużytkowego zespołów roboczych elektrowni wiatrowej oraz
jej wybranych tworzyw, materiałów i elementów.
Dla zrealizowania głównego celu pracy sformułowano zasadniczy problem badawczy: określenie wpływu na środowisko naturalne, zdrowie człowieka, zasoby surowców i infrastrukturę techniczną - jaki wywierają materiały, tworzywa i elementy w
cyklu życia zespołów roboczych na przykładzie turbiny elektrowni wiatrowej.
Zawarte w dysertacji nowe zagadnienie – oceny destrukcyjnych skutków oddziaływania cyklu życia zespołów roboczych siłowni wiatrowych – stanowi istotny problem w zakresie budowy i eksploatacji maszyn oraz systemów maszynowych.

5. Metodyka rozwiązania problemu
Autorska metoda opiera się na systematycznym przeglądzie, opracowaniu oraz
przystosowaniu przyjętych w środowisku naukowym metod wartościowania oddziaływania maszyn i urządzeń na zdrowie ludzkie, jakości środowiska naturalnego i infrastruktury technicznej do specyficznych potrzeb wyznaczonego celu pracy.
Realizacja pierwszego celu szczegółowego to definiowanie cyklu życia, kryteriów
oceny i analiza stosowanych metod oceny cyklu istnienia oraz dobór modelu liczbowego określenia poziomu destrukcyjnych oddziaływań zespołów roboczych elektrowni wiatrowej oraz jej wybranych tworzyw, materiałów i elementów.
Przeprowadzenie modelowania cyklu życia opiera się na szczegółowej charakterystyce badanego i ocenianego zespołu roboczego, tworzyw, materiałów lub elementu
oraz gromadzenie informacji na temat zagospodarowania poużytkowego. Cel ten zrealizowano poprzez współpracę z producentem elektrowni wiatrowych oraz producentem łopat.
Realizacja pozostałych celów szczegółowych wymagała wykonanie analiz i oceny
poszczególnych etapów cyklu życia wybranego zespołu roboczego, z uwzględnieniem
dostępnych modeli zagospodarowania poużytkowego jego tworzyw, materiałów i elementów, jak również wskazania działań niezbędnych do rozwiązania problemu prośrodowiskowego zagospodarowania zespołów roboczych, które zakończyły swój cykl
istnienia.
Jako kryterium osiągnięcia celu głównego uznano liczbowe określenie poziomu
destrukcyjnych oddziaływań cyklu życia wybranego zarówno całego zespołu roboczego elektrowni wiatrowej, jak i jej wybranych tworzyw, materiałów i elementów,
z uwzględnieniem dostępnych modeli zagospodarowania poużytkowego, umożliwiające wskazanie najbardziej prośrodowiskowego procesu, z równoczesną identyfikacją
dominujących źródeł oddziaływania.
Pochodną określenia uwarunkowań poziomu destrukcyjnego obciążenia podczas
produkcji, eksploatacji i zagospodarowania, jest wskazanie potencjalnych kierunków
działań, zmierzających do ograniczenia szkodliwego wpływu zespołu roboczego w
całym cyklu życia.
W rozprawie skupiono się na destrukcyjnych skutkach oddziaływania cyklu życia
zespołów roboczych siłowni wiatrowych, gdyż ich ograniczenie ma kluczowy wpływ
na poprawę stanu środowiska naturalnego, poprzez zmniejszenie szkodliwego obciążenia wywieranego na ekosystem.
6. Oryginalność pracy
W pracy przedstawiono oryginalne opracowanie metodyki badania zespołów
roboczych elektrowni wiatrowej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów środowiskowych. Oryginalnym aspektem dysertacji jest metoda wartościowania od-

działywania maszyn i urządzeń na zdrowie ludzkie oraz jakości środowiska naturalnego i infrastruktury technicznej.
Oryginalna metodyka obejmuje rozwiązania autorskie – dla zdefiniowanie cyklu
życia, kryteriów oceny i analizę obecnie stosowanych metod oceny cyklu istnienia
oraz wybranie modelu umożliwiającego liczbowe określenie poziomu destrukcyjnych
oddziaływań zespołów roboczych elektrowni. Modelowanie cyklu życia zrealizowano
poprzez szczegółowe scharakteryzowanie badanego i ocenianego zespołu roboczego.
W nowatorski sposób wykonano analizę i ocenę poszczególnych etapów cyklu życia wybranego zespołu roboczego, z uwzględnieniem dostępnych modeli zagospodarowania poużytkowego jego tworzyw, materiałów i elementów. Wskazano na zakres
działań niezbędnych do rozwiązania problemu prośrodowiskowego zagospodarowania
zespołów roboczych, które zakończyły swój cykl istnienia.
Ważny jest dobór kryterium warunkujące osiągnięcie celu głównego. Autorka
wskazała na liczbowe określenie poziomu destrukcyjnych oddziaływań cyklu życia
wybranego zarówno całego zespołu roboczego elektrowni wiatrowej, jak i jej wybranych tworzyw, materiałów i elementów, z uwzględnieniem różnych dostępnych modeli zagospodarowania poużytkowego, umożliwiające wskazanie najbardziej prośrodowiskowego procesu, z równoczesną identyfikacją dominujących źródeł oddziaływania.
Niezwykle istotne jest modelowanie destrukcyjnych oddziaływań cyklu życia zespołów roboczych siłowni wiatrowych, co umożliwi zmniejszenie szkodliwego obciążenia wywieranego na system, środowisko, zdrowie człowieka i infrastrukturę techniczną.
Najistotniejszy element rozprawy stanowiła część badawcza, gdzie określono główne założenia, modele, wskaźniki, plan oraz program badań. Przedstawiono i przeanalizowano wyniki z badań podstawowych oraz analiz uzupełniających. Szczegółowo zbadano destrukcyjne
oddziaływania procesów realizowanych w całym cyklu życia wybranego zespołu elektrowni
wiatrowej. Określono wpływ dostępnych w praktyce wariantów zagospodarowania poużytkowego i wyznaczono sumaryczne wartości wskaźników środowiskowych analizowanego
obiektu na wszystkich etapach cyklu istnienia.
Poprzez określenie wartości wskaźników środowiskowych, zidentyfikowano główne
składowe destrukcyjnego obciążenia środowiska, wynikłe z cyklu istnienia zespołu roboczego. Scharakteryzowano uwarunkowania obciążenia i przedstawiono wnioski odnośnie badanego obiektu technicznego. Wskazano dalsze kierunki prac oraz badań dla minimalizacji destrukcyjnego wpływu zespołów elektrowni wiatrowych na środowisko i zwiększenia ich konstruktywnego wpływu.

Praca ma znaczne cechy uniwersalności. Wyniki pracy mogą być stosunkowo łatwo przeniesione na inne typy maszyn poprzez rozbudowę procedur metodyki dla jej
poszerzonego wykorzystania.
Mając to na uwadze, można stwierdzić, że oceniana praca jest oryginalnym wkładem Autorki w dziedzinie Budowy i Eksploatacji Maszyn.

7. Krytyczne uwagi szczegółowe oraz ocena końcowa
Szczegółowa analiza pracy zmusza do wskazania kilku niejasności.
1. Za główny cel pracy przyjęto: opracowanie i realizację metodyki badania zespołów
roboczych elektrowni wiatrowej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów środowiskowych. W podsumowaniu cel główny jest znacznie poszerzony: Główny cel pracy
został zrealizowany dzięki opracowaniu oraz realizacji metodyki badania i oceny cyklu
życia zespołów roboczych elektrowni wiatrowej oraz liczbowemu określeniu poziomu
destrukcyjnych oddziaływań cyklu życia wybranego zespołu roboczego, z uwzględnieniem różnych dostępnych modeli zagospodarowania poużytkowego (wysypisko odpadów lub recykling). Może należało sformułować tezę pracy dotycząca możliwości
wykorzystania wskazanych narzędzi w budowie metody.
2. Nie uzasadniono wyboru obiektu badań (zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90). Nie uzasadniono również zastosowania: metody LCA, modelu
Ekowskaźnika 99 i oprogramowania SimaPro 7.1.

3. W pierwszym etap modelowania – „zrealizowano klasyfikowanie, dokonane w
oparciu o odpowiedni program komputerowy” – co oznacza stwierdzenie „odpowiedni program komputerowy”; czy Autorka znała zasady tworzenia algorytmu tej klasyfikacji.
4. W jaki sposób w trakcie normalizacji przyjmowano współczynniki wagowe
kategorii środowiskowych?
5. Czy „Kategorie wpływów” (oddziaływania środowiskowe) w tabeli 3.3 zamykają ich zbiór, czy jest to nadal zbiór uzupełniany?
6. Czy uzyskane wyniki oddziaływań są bezwzględne, czy przy zmianie metody
oceny ich istotność ulegnie zmianie.
Zagadnienia edytorskie:
Praca jest spójna, poprawna edytorsko, jej odbiór jest łatwy. Pojawia się kilka
drobnych błędów językowych. Są to jednak błędy drugorzędne w odbiorze i w jakości
pracy.
Zagadnienia językowe:
Praca jest napisana poprawnie, występują przejęzyczenia, ale nie wystąpiły w
niej istotniejsze błędy natury językowej. Drobne uwagi językowe również przekazano
Autorce pracy.
Ocena i wniosek końcowy
Powyższe uwagi i zastrzeżenia nie umniejszają merytorycznej wartości tej bardzo
ciekawej pracy, którą oceniam niezwykle pozytywnie. Prezentowana praca może być
kontynuowana w zakresie uniwersalizacji wyników przez Autorkę. Uwzględnienie
w publikacjach uwag recenzenta pozbawi ograniczeń stosowalności metody.

Stwierdzam, że:
Tytuł pracy odpowiada w pełni jej zawartości.
Cel pracy, czyli opracowanie i realizację metodyki badania zespołów roboczych elektrowni wiatrowej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów środowiskowych został osiągnięty w oryginalny sposób poprzez zastosowanie własnej metody, obejmującej konkretne zadania szczegółowe.
Przedstawione wyniki otwierają nowe możliwości w obszarze mechaniki i budowy maszyn a w szczególności badania zespołów roboczych elektrowni wiatrowej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów środowiskowych.
 Literatura dobrana jest właściwie, wszystkie pozycje aktualnej i różnojęzycznej
literatury zostały wykorzystane. Przegląd literatury ma cech monografii – może być
wykorzystany jako element szerszej monografii lub poradnika inżynierskiego czy
podręcznika akademickiego.
 Stosowana terminologia jest właściwa.
 Edycja i poziom graficzny są na poziomie doskonałym.
 Autorka wykonała olbrzymie, pracochłonne zadanie nie popełniając dostrzegalnych i istotnych błędów. Metoda jest sprawdzona, wyniki pracy są wdrażane.
Wypełniając obowiązek recenzenta oznajmiam, że postawiony przez Autorkę cel
dysertacji został osiągnięty. Zgodnie z moją oceną i sumieniem stwierdzam, że praca
mgr inż. Izabeli Piaseckej pod tytułem:

„BADANIE I OCENA CYKLU ŻYCIA
ZESPOŁÓW ELEKTROWNI WIATROWYCH”.
spełnia ustawowe wymagania stawiane pracom doktorskim, wg Ustawy o Stopniach i Tytułach Naukowych z dnia 14.03.03, Dz. U. 2003 nr 65 poz. 595. Stawiam
wniosek o dopuszczenie jej do publicznej obrony w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.
Franciszek W. Przystupa

