lodz, dnia 1 grudnia 2020 r.
Prof. dr hab. inz. Jerzy Lewandowski

RECENZJA

rozprawy doktorskiej mgr King i Stecuty pt. "Metodyka oceny stopn ia wykorzystania
maszyn w procesie produkcji gorniczej" napisanej pod kierunkiem naukowym prof. dr
hab. Patrycji 8qk i promotora pomocniczego dr inz. Magdaleny Tutak.

1. Formalna podstawa opracowania recenzji
Formalnq podstaw~ opracowan ia recenzji stanowi uchwata Rady Dyscypli ny
Inzyn ieria Mechan iczna Politechn iki Slqskiej z dnia 4 listopada 2020 roku .

2. 0961na charakterystyka zawartosci rozprawy

Recenzowana rozprawa sktada s i ~ ze spisu tresci , wst~pu , ce low, zakresu i metody
badan , charakterystyki procesu produkcji gorn iczej, przeg lqdu modeli ocen procesow
produkcyjnych i eksploatacyjnych , ewolucji systemow mon itorowan ia wybranych
maszyn i urzqdzen gorn iczych , analizy przebiegu procesu produkcji w~g l a
kam iennego dla okreslen ia czynn ikow determinujqcych wykorzystan ie wyposazen ia
technicznego, zatozen metodyki oceny stopnia wykorzystania maszyn gorniczych ,
oceny stopn ia wykorzystan ia wybranej maszyny gorniczej i we ryfikacji opracowanej
metodyki, wykorzystania wskazn ika Sw do doboru maszyn i urzqdzen w produkcji
gorniczej, podsumowania, wn ioskow koncowych i spisu literatury, do ktorego
Doktorantka wtqczyta spis rysunkow, tabe l i zatqczniki. Na ogot nie wtqcza s i ~ tych
elementow do spisu literatury, tak jak nie zwykto s i ~ traktowac wst~pu , podsumowan ia
i wn ioskow oraz spisu literatury jako rozdziaty. Ponadto rozdziat 9 powinien zawierac
co najmniej 2 podrozdziaty. Wskazane bytoby takze um ieszczen ie po kazdym
rozdziale jego podsumowan ia. Pragn~ jednak podkreslic, ze powyzsze uwag i nie majq
wptywu na wartosc merytorycznq rozprawy.
Na podkreslenie zastuguje imponujqcy wykaz literatury wykorzystanej przez
Autork~ , liczqcy 304 pozycji, z ktorych 107 to opracowan ia ang l oj ~zyczne
z wydawnictw zag ran icznych.
Catosc rozprawy zawarta jest na 140 stronach , z czego 113 stron zawiera tresci
merytoryczne.

3. Zakres tematyczny, problem badawczy i cele pracy

Biuro Dziekana
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We wst~pie Doktorantka przedstawia uzasadnienie podj~tej problematyki
dotyczqcej oceny stopnia wykorzystania maszyn w procesie produkcji g6rniczej.
Nast~pnie formuluje problem badawczy, stwierdzajqc, ze wyst~puje "Iuka zwiqzana
z brakiem sposobu skutecznej oceny stopnia wykorzystania maszyn w procesie
produkcji g6miczej, kt6ry uwzgl£?dnialby specyfik£? procesu oraz wspomagalby
podejmowanie racjonalnych decyzji odnosnie doboru maszyn i poprawy w zakresach
ich wykorzystania ".
Nast~pnie

Doktorantka formuluje gl6wny cel poznawczy, kt6rym jest "opracowanie
metodyki oceny stopnia wykorzystania maszyn w procesie produkcji g6miczej"
Wyznacza tez cztery szczeg6towe cele poznawcze oraz trzy cele utylitarne.
Spos6b sformulowania problemu badawczego i wszystkich wyzej wymienionych
cel6w oceniam pozytywnie.

4. Ocena merytoryczna rozprawy

Trese przewodnia rozprawy doktorskiej dotyczy opracowania metodyki oceny
stopnia wykorzystania maszyn g6rniczych w procesie produkcji g6rniczej . Metodyka
zostata przez Autork~ zdefiniowana jako ciqg uporzqdkowanych dziatari,
prowadzqcych do wyznaczenia wskaznika stopnia wykorzystania danej maszyny
g6rniczej za pomocq obliczonych wsp6tczynnik6w jej dost~pnosci , wydajnosci
i uzytecznosci. Kluczowym elementem metodyki jest model analityczny, w kt6rym
uwzgl~dniono ustalone w trakcie przeprowadzonych badari empirycznych trzy zakresy
stopnia wykorzystania maszyn g6rniczych : dost~pnose , wydajnose i uzytecznose.
W badaniach Autorka okreslila dane niezb~dne do wyznaczenia wartosci trzech
wsp6lczynnik6w, a takze spos6b ich pozyskiwania , gromadzenia i obr6bki.
Opracowata procedury analityczne dla wyznaczania stopnia wykorzystania maszyn.
W ramach opracowanej metodyki Doktorantka wskazala r6wniez , kt6re zadania
powinny bye wykonywane przez producent6w i uzytkownik6w maszyn g6rniczych
w celu dokonania oceny stopnia wykorzystania tych maszyn . Nadato to pracy
charakter utylitarny i pokazalo jej potencjat aplikacyjny.
Rozprawa doktorska Pani mgr Kingi Stecuty miesci si~ w dziedzinie nauk
dyscyplinie
naukowej
Inzynieria
Mechaniczna.
Inzynieryjno-Technicznych,
Przeprowadzone badania nad opracowaniem metodyki oceny stopnia wykorzystania
maszyn w procesie produkcji g6rniczej wpisujq si~ w nast~pujqce obszary prac
naukowo-badawczych, mieszczqcych si~ w dyscyplinie inzynieria produkcji :
•

organizacja i zarzqdzanie produkcjq oraz ustugami (obszar I) ,

•

zarzqdzanie jakosciq (obszar VI) ,

•

systemy wspomagania decyzji. Zarzqdzanie wiedzq produkcyjnq (obszar VII) ,

•

efektywnose, produktywnose i organizacja

przedsi~biorstw

(obszar X) .

Wyb6r problematyki badawczej oceniam jako trafny. Autorka poprawnie
rozpoznata luk~ badawczq w zakresie oceny stopnia wykorzystania maszyn i urzqdzeri
pracujqcych w przodkach scianowych. Dotychczas w kopalniach nie stosowano zadnej
2

miary, kt6ra odzwierciedlataby rzeczywiste wykorzystanie wyposazenia technicznego
ani nie opracowano metodyki dokonywania oceny wykorzystania maszyn , kt6ra
uwzgl~dniataby specyfik~ produkcji g6rniczej . Tematyka badan stanowi aktualny
i istotny temat zar6wno dla g6rnictwa w~gla kamiennego , jak i inzynierii produkcji
(inzynierii mechanicznej).
Problem badawczy zostat poprawnie rozpoznany i sformutowany. Autorka
w petni uzasadnita wyb6r tematyki badan oraz jej waznosc, motywujqC jq wynikami
dokonanej analizy literatury i dokumentacji zr6dtowej oraz przeprowadzonych
wywiad6w bezposrednich z kadrq inzynieryjno-technicznq kopaln , producentami
maszyn i urzqdzen g6rniczych oraz ekspertami do spraw g6rnictwa.
Rozprawa ma charakter interdyscyplinarny, poniewaz tqczy w sobie
zagadnienia dotyczqce g6rnictwa, inzynierii produkcji (inzynierii mechanicznej) ,
zarzqdzania i matematyki. Nalezy podkreslic tez kompleksowosc przeprowadzonych
badan oraz szeroki zakres badan empirycznych. Obejmujq one bowiem analiz~
przebiegu procesu produkcji w~gla kamiennego , zdefiniowanie zakres6w
wykorzystania maszyn g6rniczych , okreslenie danych, sposobu ich pozyskiwania ,
gromadzenia i obr6bki w zakresie dost~pnosci, wydajnosci i uzytecznosci,
opracowanie analitycznego modelu oceny stopnia wykorzystania maszyn,
opracowanie procedur analitycznych dla wyznaczania stopnia wykorzystania maszyn,
ocen~ stopnia wykorzystania wybranej maszyny g6rniczej - weryfikacj~ opracowanej
metodyki , opracowanie procedury wykorzystania modelu analitycznego do
wspomagania podejmowania decyzji odnosnie doboru maszyn g6rniczych oraz
opracowanie sposobu wykorzystania modelu analitycznego do poprawy w zakresach
wykorzystania maszyn g6rniczych .
Praca doktorska jest napisana w spos6b przemyslany, zrozumiaty i dobrze
zorganizowany. Charakteryzuje si~ sp6jnosciq, scistosciq i rzeczowosciq. Pozbawiona
jest nadmiernych opis6w, a nasycona badaniami , kt6re zostaty przeprowadzone
z wykorzystaniem wielu metod badawczych - mozna zatem stwierdzic, ze wpisuje si~
w model prac doktorskich z dziedziny nauk inzynieryjno-technicznych. Jest przyst~pna
dla czytelnika , pomimo iz porusza bardzo ztozone zagadnienia naukowo-badawcze.
Uktad pracy jest przejrzysty, a proporcje mi~dzy cz~sciq opisujqcq stan obecny
a badaniami wtasnymi Sq wtasciwie. Na podkreslenie zastugujq starannie wykonane,
czytelne rysunki i tabele opiniowanej rozprawy doktorskiej .
Rozwiqzanie problemu badawczego jest oryginalne ze

wzgl~du

na:

•
opracowanie metodyki oceny stopnia wykorzystania maszyn g6rniczych , kt6ra
dotychczas stanowita luk~ badawczq,
•
zdefiniowanie
i
opracowanie
oryginalnego
sposobu
wsp6tczynnik6w w zakresie dost~pnosci , wydajnosci i uzytecznosci,

wyznaczania

•
opracowanie modelu analitycznego, stuzqcego do ilosciowej oceny stopnia
wykorzystania maszyn , jako kluczowego elementu metodyki,
•

uwzgl~dnienie

dost~pnosci ,

danych pochodzqcych z system6w monitorujqcych w zakresie
kt6re pod tym kqtem jak dotqd nie byty wykorzystane ,
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•
dostarczenie producentom maszyn g6rniczych
wykorzystania maszyn,

narz~dzia

oceny stopnia

•

opracowanie kryterium wspomagajqcego dobor maszyn gorniczych ,
uwzgl~dniajqcego opracowany przez Doktorantk~ wskaznik Sw, przy ich zakupie,
dzierzawie, leasingu,
•
opracowanie sposobu poprawy w ustalonych zakresach stopnia wykorzystania ,
maszyn dzi~ki realizacji opracowanej metodyki.
Spis literatury jest bardzo dobrze przygotowany. Wszystkie pozycje literaturowe
znajdujq odnosniki w tekscie . Jak juz wczesniej podkreslatem, na uznanie zastuguje
imponujqca liczba pozycji literaturowych - 304 , wsrod ktorych znajdujq si~ publikacje
zar6wno w j~zyku polskim , jak i angielskim . Dowodzi to solidnosci przeprowadzonej
analizy literatury, dojrzatosci badawczej oraz dobrego przygotowania Autorki do
prowadzenia pracy badawczej, naukowej i tw6rczej . Nalezy podkreslie, ze Doktorantka
powotuje si~ zar6wno na publikacje uznawane jako bazowe w tematyce produkcji
w scianach w~glowych (m .in . M. Turek, A. Lisowski , E. Zajqc) , jak i odwotuje si~ do
wielu wsp6kzesnych badari autor6w polskich i zagranicznych . Autorka wykazata si~
umiej~tnosciq komentowania obcych poglqd6w naukowych, poszukiwania obszarow
niewiedzy oraz wyciqgania wnioskow na podstawie badari wtasnych , jak i innych
autor6w. Na uwag~ zastugujq r6wniez wnikliwose i ostroznose Doktorantki
w formutowaniu wtasnych poglqdow, kt6re pod parte Sq znajomosciq badari
przeprowadzonych przez licznych autor6w w obszarze oceny wykorzystania
wyposazenia technicznego oraz zastosowania metod badawczych . Doktorantka
nawiqzuje r6wniez do licznych publikacji wtasnego autorstwa , co swiadczy 0 wysokim
zaangazowaniu w poruszanq tematyk~ badawczq.

5. Ocena metodyczna rozprawy

Praca doktorska potwierdza umiej~tnosci Doktorantki w zakresie samodzielnego
prowadzenia badari naukowych . Pani mgr Kinga Stecuta wykazata si~ umiej~tnosciq
zidentyfikowania luki badawczej, rozpoznania problemu badawczego, formutowania
cel6w naukowych , dokonania analizy literatury, prawidtowego doboru metod
badawczych oraz wnioskowania.
Rozprawa stanowi oryginalne rozwiqzanie problemu naukowego i jest nowym
podejsciem do tematyki ocen stopnia wykorzystania maszyn gorniczych. Ma potencjat
aplikacyjny. Opracowana metodyka moze bye praktykowana przez producent6w
maszyn i urzqdzeri g6rniczych, poniewaz Autorka w duzej mierze uwzgl~dnHa w niej
rozwiqzania juz funkcjonujqce w kopalniach oraz wskazata zr6dta danych , ktorych
pozyskanie nie generuje dodatkowych koszt6w ani duzych naktad6w czasu i pracy.
Rozwiqzanie ma charakter nie tylko teoretyczny, ale r6wniez praktyczny. Nalezy
rowniez podkreslie, ze opracowanie rozwiqzania pozwalajqcego na kompleksowq
ocen~ stopnia wykorzystania maszyn g6rniczych stanowito duze wyzwanie rowniez
z powodu specyfiki branzy g6rniczej. Uwazam , ze przeprowadzone badania wraz
z uzyskanymi wynikami stanowiq cenne osiqgniecie naukowe oraz wktad w dyscyplin~
Inzynieria Mechaniczna .
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Na szczeg61ne uznanie zastuguje opracowanie modelu analitycznego
i zastosowanie w nim wag , kt6ry zostat przez Doktorantk~ opracowany w oparciu
o przeksztatcenia matematyczne, poparte wtasnymi spostrzezeniami odnosnie
budowania modeli analitycznych . Duzym wktadem w nauk~ jest r6wniez uwzgl~dnienie
uzytecznosci w ocenie maszyn g6rniczych , zbadanie i potwierdzenie jej waznosci za
pomocq metod naukowych oraz opracowanie jej definicji oraz sposobu liczenia.

Doktorantka przedstawHa logicznq koncepcj~ badan , w kt6rej poszczeg61ne
elementy byty wzajemnie powiqzane. W kazdym etapie badan zastosowata adekwatne
metody badawcze. Doktorantka doszta do wniosk6w koncowych w spos6b
metodyczny. Zastosowanq procedur~ badawczq, kt6rej kolejne etapy tworzq
kompletnq catose, oceniam pozytywnie. Metodyka badan nad ocenq stopnia
wykorzystania maszyn g6rniczych , zaproponowana przez Doktorantk~ , zostata
opracowana na bardzo dobrym poziomie. Poszczeg61ne zagadnienia zwiqzane
z dokonywaniem tej oceny byty stopniowo rozwijane w kolejnych rozdziatach pracy
doktorskiej.
Pod wzgl~dem merytorycznym cel gt6wny poznawczy, cele szczeg6towe
poznawcze i cele utylitarne pracy zostaty poprawnie sformutowane. Odnoszq si~ do
istoty podj~tej tematyki badawczej i odpowiadajq poszczeg61nym etapom badan .
Wszystkie cele zostaty pomyslnie zrealizowane .
Wnioski sformutowane przez Doktorantk~ odpowiadajq uzyskanym wynikom
badan . Oceniam je jako poprawne , realne i wiarygodne . Sq sp6jne z zatozonymi
w pracy celami i potwierdzajq realizacj~ tematu rozprawy doktorskiej. Ponadto, mogq
zostae wykorzystane w przysztosci do prowadzenia dalszych badan .
Opierajqc si~ 0 analiz~ rozprawy doktorskiej i procedury rozwiqzywania
postawionych zadan badawczych , pozytywnie oceniam metodologicznq i metodycznq
koncepcj~ rozprawy doktorskiej. Zawiera ona analiz~ problemu z zakresu oceny
wykorzystania wyposazenia technicznego, opracowanie wtasnej koncepcji
rozwiqzania problemu oraz jej weryfikacj~ w warunkach produkcyjnych . W rozdziale
6smym zatytutowanym "Ocena stopnia wykorzystania wybranej maszyny g6rniczej weryfikacja opracowanej metodyki" nalezatoby w kilku zdaniach napisae na czym
polega weryfikacja opracowanej metodyki. Co prawda Autorka dokonuje we ryfikacji
i opisuje jej wyniki w tym rozdziale , jednak m6gtby znaleze si~ tam r6wniez kr6tki
akapit, w kt6rym bezposrednio uzywa si~ stowa weryfikacja i wczesniej zaznacza si~ ,
na czym b~dzie ona polegata.

6. Wniosek koncowy
Recenzowana rozprawa doktorska Pani mgr Kingi Stecuty pt. "Metodyka oceny
stopnia wykorzystania maszyn w procesie produkcji g6rniczej" stanowi oryginalne
rozwiqzanie problemu naukowego. Potwierdza umiej~tnose Doktorantki w zakresie
samodzielnego prowadzenia badan naukowych. Praca doktorska miesci si~
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rozwiqzanie problemu naukowego. Potwierdza umiej~tnosc Doktorantki w zakresie
samodzielnego prowadzenia badan naukowych. Praca doktorska miesci si~
w dziedzinie nauk Inzynieryjno-Technicznych i dyscyplinie naukowej Inzynieria
Mechaniczna.
W oparciu 0 powyzsze, oceniam pozytywnie
o dopuszczenie jej do obrony.

prac~

doktorskq i

wnosz~

Jednoczesnie stawiam wniosek 0 wyr6znienie rozprawy doktorskiej mgr inz. Kingi
Stecuty za osiqgni~cie naukowe, kt6rym jest opracowanie oryginalnego wskaznika
wynikajqcego z przeprowadzonych na wlasciwym poziomie badan empirycznych .
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