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Temat rozprawy 

 

Model gospodarki o obiegu zamkniętym w eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych 

z uwzględnieniem recyklingu 

 

 Organizacja gospodarki odpadami i recykling materiałów jest trudnym zadaniem, przede 

wszystkim ze względu na fakt, iż nie istnieje docelowy model czy metoda postępowania przy 

organizacji gospodarowania odpadami a recykling jest procesem złożonym wymagającym 

wykorzystywania zaawansowanych technik i technologii. Wielu producentów świadomie 

wprowadza tzw. „słabe ogniwa” w konstrukcji swoich urządzeń i sprzętu chcąc wymusić procesy 

odnowy. Powszechnym zjawiskiem jest również brak zainteresowania  usuwaniem „słabych ogniw” 

na różnych poziomach dekompozycji struktury urządzenia. Często ma to na celu wymuszenie 

wymiany naprawialnego jeszcze sprzętu na nowy. Uwzględniając bardzo niskie ceny zakupu 

komponentów i gotowych urządzeń z Chin, Indii, Malezji, Singapuru, Korei czy innych państw 

azjatyckich oraz fakt, że ceny na rynkach Unii Europejskiej są relatywnie wysokie, tego typu 

działania dla importerów i/lub częściowo producentów finalnych są technicznie, ekonomicznie 

i organizacyjnie uzasadnione. Działania nastawione na bardzo krótki cykl użytkowania i częste 

zakupy w skali globalnej powodują ogromne starty i zanieczyszczenie środowiska. Gospodarka 

o obiegu zamkniętym jest koncepcją gospodarczą, w której produkty, materiały oraz surowce 

powinny pozostawać w obiegu gospodarczym tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie 

odpadów powinno być zminimalizowane. 

Idea ta uwzględnia wszystkie etapy cyklu życia produktu, zaczynając od jego 

projektowania, poprzez produkcję, konsumpcję, zbieranie odpadów, aż do ich zagospodarowania. 

Model gospodarki w obiegu zamkniętym jest konieczny dla umocnienia pozycji firm na rynku 

a opracowanie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym w eksploatacji wraz z recyklingiem 

powinno być celem strategicznym dla firm. Polska i Irak mają wspólne interesy. Irak chce płacić za 

rozwiązania i może to przełożyć się na sukces ekonomiczny, organizacyjny i techniczny oraz 

realizację zaleceń UE. Równolegle do zadań związanych z organizacją „gospodarki zamkniętej” 

autor przeprowadził bardzo obszerne badania urządzeń technicznych m.in.: trwałości 

i niezawodności, poprawności działania, ekonomiczności oraz podatności obsługowo-naprawczej. 
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Planowane jest rozwiązanie problemów szczegółowych m.in.: oceny jakości eksploatacyjnej 

(poprzez wskaźniki i opracowanie algorytmów postępowania) oraz identyfikacja charakterystyk 

eksploatacyjnych wybranych urządzeń technicznych. 

W oparciu o uzyskane wyniki badań własnych oraz dane uzyskane od wiodącego 

dystrybutora sprzętu i elektronarzędzi w Europie podjęto próbę rozwiązania tematów 

szczegółowych mających priorytetowe znaczenie w dziedzinie naukowej budowa i eksploatacja 

maszyn. Tematy te to optymalizacja okresu gwarancji i rękojmi czy wybór i ocena tzw. „słabych 

ogniw” urządzeń technicznych. Identyfikacja etapów cyklu życia produktów powinna przyczynić 

się do przejścia firm na drogę „obiegu zamkniętego”, przy zapewnieniu rozwoju zrównoważonej, 

niskoemisyjnej, efektywnej surowcowo oraz konkurencyjnej gospodarki. Przewiduje się naukowe 

uzasadnienie konieczności realizacji takich działań jak: ekoprojektowanie obejmujące możliwości 

naprawy i modernizacji, optymalizację trwałości oraz recyklingu produktów. Dodatkowo ustalenie 

wskazówek dotyczące najlepszych praktyk w zakresie gospodarowania odpadami oraz efektywnego 

gospodarowania zasobami w sektorze przemysłowym. Rozprawa powinna umożliwić poszukiwanie 

rozwiązań określające wpływ produktów na środowisko. Działaniami wspierającymi wprowadzanie 

wymagań i celów odnoszących się do gospodarowania odpadami będą rozwiązania określające 

standardy jakościowe dla surowców wtórnych oraz specyficzne rozwiązania dotyczące: tworzyw 

sztucznych, surowców krytycznych, odpadów z budowy i rozbiórki. 


