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Recenzja rozprawy doktorskiej
mgr inz. ArkadiuszaMroza
p.t. "Adaptacyjnaabsorpcjaobciqhehod ekstremalnychpodmuch6wwiatru
w turbinach wiatrowych"

i)

U w o g io g 6 l n e

Rozprawadotyczy bardzoaktualnejtematyki energetykiwiatrowej i przedstawia
innowacyjnerozwiqzaniepozwalaj4cena zmniejszenteobciqhendynamicznychdzialaj4cych
nie tylko na iopatg wiatraka ale w konsekwencjir6wniez na maszt.Obci4zeniaod
podmuch6wstanowi4istotny ploblem, kt6ry musi by6 uwzglgdnionyw projektowaniu
wiatrak6w.Dzigki nowemu rozwiEzanruekstremalneobci4zeniabgd4zmniejszone.
Istotnym w pracyjest to, 2e przykladobliczeniowyopartyjest na konkretnejturbinie
5 MW, ktorabyl.aprzedmiotembadafiw projekcieeuropejskimUpWind. Dzigki
przedstawionejpracy doktorskiejudostgpnionezostalydla polskiegoodbiorcy wyniki badarii
danez projektu UpWind. Jestto szczeg6lmewaZne,poniewaz takie dane s4 trudnodostgpnew
literaturze.I(onstrukcjewiatlak6w i ich prawdziwaefektywnoSisEZazwyczajtraktowane
przezproducent6wjako infor'rnacjepoufne.
k4ta
metodapolegana umozliwieniuszybkiegoprzestawienia
Zaproponowana
wykorzystuj4cmoment
ustawienialopaty w kierunkupolozenia"w chor4giewkg",
sig wiEcenergig
kt6ry dzialawlaSniew takim kierunku.Wykorzystr-rje
aerodynamiczny,
mechanizmu
strumieniapowietlzado obr6cenialopaty dzigki zwigkszeniupodatnoSci
nastawianialopaty. Wprowadzato podatnoSik4ta ustawienialopaty na szybkiepodmuchy
wiatru. Omawianew pracy rozwiqzaniezostaloopracowanew ramachprojektu UpWind,
opublikowanew znaczqcychczasopismachoraz zgloszonedo opatentowania,
P owyZszeinformacj e oznaczajq,2e pr aca dotyczy w aLnejtematyki b adawczej,
zweryfikowanejna poziomie przynajmniejeuropejskim,wprowadzanowe rozwrqzanie
innowacyjne,kt6re ma szansena dalszewykorzystanie.Stawiato przedstawion4rozprawQ
doktorsk4na bardzo wysokim poziomie merytorycznym.

2)

Strukturoprocy

przedstawionychna 11I stronach
Pracaskladasig z szeSciurozdzialowt Zal<ohczenia,
oraz ztrzech dodatk6w zajmujEcych20 stron.Dodatki zawwajq wiec duz4 iloSdinformacji,
kt6re sluszniezostaly wyl4czone z gl6wnej treSci rozprary. Dzigki temu praca zysl<alana
przejrzystoSci.
Praca zawiera71 pozycjr literatury i jest bardzo mocno ilustrowana, zawreraJEc119
rysunk6wi 15 tabel,
W placy zrezygnowanozprzedstawienia wykazu oznaczen,kt6re s4 skrupulatnieopisane
w tekScie.Brak wykazv oznaczehczasamiutrudniajednal<czytaniepracy, Niekt6re
wyczerpuj4ce.
Np. na stronie37 wyjaSnieniawsp6lczynnik6w
wyjaSnienia
nie s4 dostatecznie
-"ct
poutietrzaprzy przejiciu
indukcji "a"
okrella s:padekprgdkofciobrotot'ttejstrumieni,ct
prze wirnik" .
przezplaszczyzngtvirnika, no skulelcodebraniaczgici.jegoenergii kinel,ycznej
jest
jednak
jasne
tym co dziejesiEza
Nie
dlaczegoprgdkoSinaplywurna byi zredukowana
wirnikienr ani dlaczegonale|y uwzglqdniai a', okreSlaj4cym"vtzrostpr'gdkoici stycznejdo
yviah,akana skulekodchyleniastruntieniapot'vietrzav, kierunkuprzeciwnyntdo kierunku
obrolu.".
Niekt6re odnoSnikizostalypomylone,na stronie61 k4t naplywu zostalnazwany"!V" a
powinnobyi "q", na stlonie67 przywotanynumerrysunku5.29a powinienbyi 5.30.
IGzywe na niekt6rychwykresachs4 zupelnieniewidoczne jak na rys.5.32 oraz 5.33 t
innych.

3)

Zawarto{t,rozprawy

Zaproponowanerozwr4zanreuzupeiniaistniej4ceaktywne rozwtqzaniaustawianiak4ta
lopaty o dodatkowyp6laktywny systemredukuj4cynaprgheniawnasadzielopaty w trakcie
podmuchowwiatru.
ekstremalnych
Analizq nowego syternu,zawarlEw pracy potraktowanobardzosystematycznie,
prezentuj4ckaldy z elementowbadaribardzo szczegolowo.DlategoteLw og6lnym wrazeniu
z czytamarozprawywydajgsig, ze gl6wny cel rozprawyzostalujgty dosyi skrotowo.
calkowity wklad pracyjaki zostalwlozony aby osi4gn46
.Iednakzetaka prezentacjapokazurje
cel rozprawy.
podmuch6wwiatru.
Na pocz4tkuprzedstawionoszczeg6low4charakterystykE
Om6wiono normg europejsk4dotyczqcaprojektowaniaturbin, jak r6wnie2 przyklady
rzeczywistychpodmuch6w wiatru, w r6znych lo\<alizacjach.Do obliczeri numerycznych
podmuchekstremalnegozastosowanor6wniez
przedstawionychw pracy obok standardowego
podmuchponadnormatywny.
W rozdziale 3 przedstawionorelacjepomiEdzynalwaZniejszymisilami
lopat. ZaprzykLadposluzylatu turbina o
aerodynamicznymiz punktu widzenia v'rytghema
mocy znamionowej5 MW. PrzedstawionokoncepcjEwykorzystaniaaerodynamicznego
momentuskrgcaj4cegodo szybkiegozwigkszanlak4ta ustawienialopat. Jestto uzasadnienie
metodypdlaktywrej, nie wymagaj4cejdostarczeniaistotnejenergii z zewn4trz.Brakuje tu
trochqjasnoSciw definicji "p6laktywny",bo wydajesig,ze jest to systempasywny,
aczkolwieksterowany.W o96lnoSci rozlqczeniepol4czeniaskr'gtnegolopaty z praslqmole
k4talopaty.
elernentmechanizmunastawiania
stanowi6awaryjr-ry
W rozdziale 4 sformulowanomodel numeryczny,kt6ry dotyczylkilku element6w.Po
pierwszeplzedstawionoprosty model turbiny wiatrowej o sztywnychlopatach.Po drugie
narugdzie
przedstawiono
model "strumieniowy"oplywu elementuiopaty,jako zasadmcze
pomiEdzyaktywnymi aerodynamtcznie stopniarniswobody a silami
sprzEaema

aerodynamicznymi.D la zwi gkszentaprzejrzystoSci pracy podstawowewypl'owadzente
wzor6w i elernent6wteorii przeniesionodo dodatk6wA, B oraz C.
Ilozdzial 5 jest najwaLniejszymelementemrozprawyponiewazprzedstawiawyniki
synrulacjinumerycznychuzyskanychw ramachprzedstawionejpracy doktorskiej.Bardzo
cennejest przedstawieniedanychaerodynamicznychi strukturalnychtr"rrbinywiatrowej o
wlasne
Srednicywirnika 126m i mocy znamionowej5 MW. Obliczonepostaciei czgstoSci
wiatlaka stanowily punkt wyjSciado symulacji wykonanychza pomoc4metody modalnej.
Przedstawionor6wnie2, anahzEotrzymanychpostaciwlasnychpod k4tem ich wykorzystania
do sforrnulowaniarczwr4zanraprzyblizonego.
Na podstawie analizy stan6w ustalonych pokazanorozk\ady podstawowych parametr6w
wzdlu?lopaty takich jak: wsp6lczynniki indukcji, lokalny kqt natarcta,srt oraz momentu
aerodynamicznego,
dla pelnegozakresuwiatr6w od 4 do 25 mls. Autor zwracauwaggna
roZnezachowaniewsp6lczynnikaindukcji "a" przy r62nychprgdkoSciachnaplywu wiatru ale
brakjest wyjaSnienia dlaczegotak sig dzieje.Dlaczegoprgdko6i naptrywu,nwzglgdnianaw
faktycznejprgdkoScidla niekt6rychwarunkowpracyturbiny?
modelu,ma odpowiada(,70o/o
Wyriiki obejmuj4takZeobci4Zemadzialaj4cena turbing wiatrow4jak i defor'macjemasztui
lopat.
Anahz4objgto rowniez dynamiczn4odpowiedLcalegoukladu na podmuchywiatru.
Najistotniejsz4 czglciErczdzialv 5 s4 wyniki symulacji dynamicznychdotycz4cych
dzialaniamechanizmulagodzeniaobci4zeri.Om6wiono poszczegolnefazy procesu
podmuch.W obliczeniachuwzglgdnionoodpowiedZna
reagowania
lopat na narastaj4cy
podmnclrnormatywny,p onadnolmatywnyoraz aw aryjne lagodzenieobci4zeri.
metodyki badawczejna
Rozclzial6 przedstawiaweryfikacjg eksperymentaln4
dwutopatowejturbinie rnodelowejw skali laboratoryjnej.Obiektembadaribyla turbina
wiatrowa o Srednicywirnika okolo 2 m, wyposahonaw sprzEglao sterowalnejsztywnoSci
przeprowadzonow tunelu
skrgtnejpolEczenialopaty z piast4.BadaniadoSwiadczalne
u nasadyLopatoruz
aerodynamicznymw Delft. WielkoSciamimierzonymibyly odksztatrcenia
por6wnanieposzerzonychwielkoSciz syrnulacjami
obr6t walka sprzEgLa.
Pr'zedstawiono
numerycznymi,
4)

Ocenarozprawy

jesl w sposobbardzoprzejrzystyi jasny.WyraznieautordoloZyl
Pracaprzedstawiona
starafiaby prowadzonywyw6d byl konsekwentnyi logiczny.Pracazwrerabardzoduz4iloSd
ilustracji i wykres6w,kt6re s4 szczegolowowyjaSnionei opisane.Ulatwia to odbi6r pracy.
Wykazano,ze mozliwe jest szybkiezredukowanieobci4Zeiraelodynamicznych
dzialajqcychna lopatgpopruezwysprzgglenieskrgtnegopolqczenialopaty z ptasrq,i
nastgpniesterowanieprocesemobrotu tropatywokol swojej osi w trakcie narastania
podmuchuwiatru. Warunkiemjest tu ujemny moment aerodynamlcznylopaty.
SrednieprgdkoSciobrotu lopaty w takiej sytuacjimog4 znacznreprzewyZszaiprgdkoSi
dzialamamechanizm6wregulacji k4ta ustawienialopaty.
iz w wyniku wysprzQglenia
lopat nastgpujeich ruch
Ostateczniezademonstrowarlo
obrotowyw kierunku polozenia"w chor4giewkE"itowaruyszy temu spadekSredniej
wartoScimoment6wreakcji dynamicznychw nasadzielopaty. Uzyskanewyniki Swiadcz4o
z symulacjaminumerycznymi.
dobrejzgodnoSci
wynik6w ekspelymentalnych
powiedziec,
ze dopracowanosig zweryfikowanegonarzgdzia
Mozna w konsekwencji
sig bardzo przydatnew dalszym
analizypracy wiatlak6w duzej mocy, co rrrozeol<azac
wiatrowych.
turbin
doskonaleniu

Pewnymniedostatkiemw pracyjest brak om6wienia zachowaniasystemupo zaniknigciu
podmuchuwiatru. Wydaje sig, ze jest to istotnasprawawymagaj4cawyjaSnientaprzez
doktoranta.

5)

Podsumowonie
i konkluzjo

Praczostalaprzedstawionaw starannyspos6bi jej stn"rkturanie budzi zastrzeAeh.
Opisy i
wnioski zawartew pracy s4 klarowne i zrozumiale.Przedstawioneniewielkie uwagi
krytycznenie zmieniaj4faktu, 2e pracajestbardzodobra,tematykabadariistotnaatezy
'
rozprawyprzeanalizowane
w szelokim programiebadawczym.
Jestemprzekonany,Ze pracadoktorskamgr inL. ArkadiuszaMroza p.t. "Adaptacyjna
absorpcjaobctEhenod ekstremalnychpodmuch6wwiatru w turbinachwiatrowych" spelnia
kryteria stawianeprzez ustawg o stopniachnaukowych i tytule naukowym zgodniez
jej do
rczporzqdzeniem
z dnta 15 stycznia2004 r. i stawiamwniosek o dopuszczenie
publicznejobrony.
Na zakoficzeniepragngv'ryrazicprzekonanie,2eprzedstawionapracapokaztrjeduz4
dojrzaloSidoktorantaw prowadzeniuprac badawczychi przedstawiaszeroktwarcztat
naukowy,ktory zostalwykorzystanyw pracy. Por-radto
badaniadotycz4istotnejtematyki w
plaszczyLnie
europejskiej,ktora ma duzy potencjalwykorzystaniaw przyszloSci.
Dlatego
uwazam,2eprzedstawionarozprawadoktorskakwalifikuje sig do wyr6znienia.

