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Podstawa^ opracowania recenzji jest pismo WE-1929/17 z dnia 11.10.2017 
Pana dr hab. inz. Bogdana Zaka, prof. AMW - Dziekana Wydzialu Mechaniczno-
Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterow Westerplatte w Gdyni. 

1. Przedmiot recenzji 

Przedmiotem recenzji jest rozprawa doktorska mgr. inz. Arkadiusza Wozniaka „ Analiza 
procesu otrzymywania powietrza oddechowego do celow hiperbarycznych", ktorej 
promotorem jest dr hab. inz. Ryszard Klos, prof. AMW. Rozprawa doktorska licz^ca 196 
stron, 88 rysunkow oraz 30 tabel zostala wydana w formie ksi^zki przez Wydawnictwo 
Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej w Gdyni. Recenzowana 
rozprawa doktorska skiada sie ze wstepu, siedmiu rozdzialow, zakohczenia oraz spisu 
literatury, ktory obejmuje 53 pozycji, w tym 5 pozycji literatury, ktorych Doktorant jest 
autorem. 

2. Tematyka i zakres rozprawy 

Rozprawa doktorska dotyczy zagadnieh, zwiazanych z analiza^ procesu otrzymywania 
powietrza oddechowego do celow hiperbarycznych. Tematyka i zakres rozprawy doktorskiej 
mgr. inz. Arkadiusza Wozniaka s^ scisle zwiajzane z dzialalnoscia_ zawodow^ 
Autora, ktory jest absolwentem Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterow Westerplatte 
w Gdyni. Autor pelnil obowi^zki dowodcy dzialu elektromechanicznego na ORP „Zwinny" w 
1 l.Dywizjonie Scigaczy w Helu, potem pelnit sluzbe w Centralnym Zakladzie Sprzetu 
Ratowniczego Marynarki Wojennej w Gdyni. W roku 2003 rozpoczaj prace na stanowisku 
specjalisty, a nastepnie szefa Wydzialu Ratowania Techniki Morskiej i Prac Podwodnych 
Szefostwa Ratownictwa Morskiego Dowodztwa Marynarki Wojennej. Od roku 2014 
mgr inz. A. Wozniak zatrudniony jest na stanowisku starszego wykladowcy w Zakladzie 
Technologii Prac Podwodnych AMW w Gdyni. 
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Pod kierownictwem Autora zrealizowanych zostalo piec projektow : 

• Modernizacja systemu wysokiego cisnienia powietrza oddechowego zespohi zasilania 
bazy zabezpieczenia prac podwodnych ORTOLAN (2003-2004), 

• Modernizacja systemu sporz^dzania mieszanin oddechowych, nr rej. 3/02/2002(2002), 
• System zaopatrywania tlenem medycznym i powietrzem oddechowym okretu 

podwodnego typu Kobben, nr rej. 2/2003/R/DMW (2003-2007), 
• Stacjonarny warsztat do przygotowania aparatow nurkowych oraz zbiornikow 

cisnieniowych pracuj^cych w warunkach tlenowych w CZSR MW, nr rej. 
3/2003/R/DMW (2004), 

• Analiza systemu hiperbarycznego zasilania powietrzem oddechowym i technicznym 
na jednostce proj. KORMORAN I I , (2014). 

Mgr inz. A. Wozniak uczestniczyl w wielu konferencjach poswieconych realizacji 
prac podwodnych, eksploatacji systemow hiperbarycznych oraz przygotowywania i 
wykorzystywania czynnikow oddechowych. Doktorant ma duze doswiadczenie zawodowe w 
dziedzinie, zwiajzanej z tematyk^ rozprawy doktorskiej. 

Przystaj>ienie Polski do Paktu Polnocnoatlantyckiego (NATO) wymagalo podjecia 
dzialari reorganizacyjnych i modernizacyjnych, maj^cych na celu osiajmiecie kompatybilnosci 
i interoperacyjnosci polskich sil zbrojnych z armiami krajow czlonkowskich NATO. Autor 
jest czlonkiem Underwater Diving Group NATO Standarization Office. 

Podjecie przez Doktoranta tematu rozprawy jest uzasadnione merytorycznie i celowe 
ze wzgledow praktycznych i poznawczych. Problematyka badawcza, dotyczy aktualnych i 
istotnych zagadnien, zwi^zanych modernizacja procesu otrzymywania, utrzymywania i 
dystrybucji powietrza oddechowego przeznaczonego na tlenowe warunki hiperbaryczne przy 
wypelnieniu zalozonych krytycznych wymagah jakosciowych, co wi^ze sie z zapewnieniem 
bezpieczehstwa podczas prowadzenia prac podwodnych. 

3. Merytoryczna ocena rozprawy 

Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska mgr. inz. Arkadiusza Wozniaka pt. 
,yAnaliza procesu otrzymywania powietrza oddechowego do celow hiperbarycznych" 
obejmuje siedem rozdzialow. 

We Wstepie Autor przedstawia w sposob ogolny problem badawczy, a nastepnie 
formuluje eel pracy, definiuje obiekt badah oraz zastosowane metody badawcze. 

W rozdziale pierwszym monografii, zatytulowanym Wprowadzenie Autor przedstawia 
problematyke zastosowania powietrza oddechowego o odpowiedniej jakosci podczas 
wykonywania roznych zadan przez Wojsko Polskie oraz przeprowadza szczegolowa_ analize 
SWOT(Strengths, Weaknesses, Opportunities ,Threats), dotycz^c^ zapewnienia wymagah 
jakosciowych powietrza oddechowego. 

W rozdziale drugim monografii, zatytulowanym Sytuacja problemowa, Autor 
przedstawia problematyke wplywu zanieczyszczeh czynnika oddechowego skiadnikami 
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wywoluj^cyrni dziatanie toksyczne na organizm czlowieka oraz stwarzaj^cymi zagrozenie 
pozarowe. W dalszej czesci tego rozdzialu przedstawiono poziomy wymagah jakosciowych, 
dotycz^cych czynnika oddechowego oraz zagadnienia ergonomii obslugi systemow 
filtracyjnych. W podsumowaniu tego rozdzialu Autor przedstawia skale potrzeb, zwi^zanych 
z zaopatrzeniem Sil Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej w systemy do otrzymywania, 
przechowywania i dystrybuowania powietrza oddechowego. 

W rozdziale trzecim monografii, zatytulowanym Faza zdefiniowania, Autor 
przedstawia racjonalizowane przedsiewziecie, czyli dostosowanie procesow otrzymywania, 
przechowywania i dystrybucji powietrza oddechowego do wymogow NATO oraz Sil 
Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. W dalszej czesci rozdzialu przedstawiono szczegolow^ 
analize problemu i zagrozeh realizacji przedsiewziecia, a w podsumowaniu rozdzialu 
przedstawiono zagadnienia, ktore szczegolowo powinny opisac faze definiowania procesu. 

W rozdziale czwartym monografii, zatytulowanym Faza pomiaru procesu, 
scharakteryzowano, przez ustalenie hierarchii metodâ  QFD (Quality Function Deployment), 
zdiagnozowane C T Q (Critical To Quality) dla racjonalizowanego procesu. 

Wykonano wstepna^ analize ryzyka dla procesu zapewnienia powietrza do celow 
hiperbarycznych metodâ  F M E A ( Failure Mode and Effects Analysis). Ustalono glowna^ 
odpowiedz procesu i zaprojektowano system pomiarowy. Przedstawiono plan zbierania 
danych oraz zdefiniowano standardy wydajnosci procesu pomiarowego. 

W rozdziale pi^tym monografii, zatytulowanym Faza analizy procesu, na podstawie 
zgromadzonych danych scharakteryzowano aktualnie wystepuj^cy poziom zanieczyszczeh w 
otrzymywanym powietrzu oddechowym. Przeprowadzono eksperyment techniczny 
pozwalaj^cy wytypowac zestawy filtracyjne dostepne na rynku lub mozliwe do 
zaprojektowania, wdrozenia i powielania. W fazie analizy ustalono, ze proces otrzymywania, 
przechowywania i dystrybucji powietrza oddechowego na hiperbaryczne warunki tlenowe 
spelnia zarowno wymogi krajowe, jak i kryteria NATO. Zdiagnozowano poziom zmiennosci 
procesu oraz kierunki jego ulepszenia. 

W rozdziale szostym monografii, zatytulowanym Faza doskonalenia procesu, na 
podstawie badah eksperymentalnych , przyjeto strategic doskonalenia procesu zapewnienia 
powietrza oddechowego na hiperbaryczne warunki tlenowe. Zweryfikowano wprowadzane 
zmiany, eksperymentalnie wykorzystuj^c wnioskowanie statystyczne w oparciu o rozkladu 
praktyczny. Zidentyfikowano zasoby potrzebne do zrealizowania strategii zmian w procesie 
zapewnienia powietrza oddechowego na hiperbaryczne warunki tlenowe w pelnej skali oraz 
opracowano plan jej wdrazania. 

W rozdziale siodmym monografii, zatytulowanym Faza kontroli procesu procesu , 
powtornie przeanalizowano mozliwosci systemu pomiarowego do okreslania obecnej i 
oszacowanej potencjalnej zdolnosci spelnienia wymagah jakosciowych CTQ dla procesu 
zapewnienia powietrza na hiperbaryczne warunki tlenowe, przy uwzglednieniu obecnego 
poziomu dostepnej techniki. Zaproponowano metode monitorowania parametrow 
jakosciowych i wczesnego ostrzegania o mozliwosci zaistnienia odchyleh dla wdrazanego 
procesu. Zaproponowano metody kontroli ryzyka oraz wprowadzono SOP dla zapewnienia 
odpornosci procesu na proste pomylki. Przedstawiono plan monitorowania procesu. 
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W Zakonczeniu monografii Autor przypomnial eel pracy, przeprowadzil ocene 
realizacji celu pracy, przedstawil streszczenia poszczegolnych rozdzialow pracy, podal 
zalecenia, dotycz^ce dalszych badah i nadzoru nad zracjonalizowanym procesem 
otrzymywania, utrzymywania i dystrybucji powietrza oddechowego przeznaczonego na 
tlenowe warunki hiperbaryczne oraz sformulowal wnioski kohcowe. 

Autor zaproponowal zastosowanie metody Six Sigma do racjonalizacji procesu 
otrzymywania, utrzymywania i dystrybucji powietrza oddechowego dopuszczonego na 
tlenowe warunki hiperbaryczne. Metodyka Six Sigma stosuje niezwykle efektywne 
piecioetapowe podejscie do rozwiazywania problemow nazywane w skrocie D M A I C 
(Define, Measure, Analyze, Improve, Control).Cecha^ charakterystyczn^ tej metody jest 
dazenie do bardzo niskiego poziomu niezgodnosci. Poziom 6 sigma oznacza co najwyzej 3,4 
niezgodnosci na milion mozliwosci ich wyst^pienia. W pracy zastosowano rozne narzedzia 
analizy, przypisane poszczegolnym fazom modelu D M A I C : metod? analizy potencjalu 
przedsiewziecia SWOT, metode QFD , pozwalajaca, na racjonalne zaprojektowanie procesu 
oraz metode F M E A , ktorej celem jest systematyczna identyflkacja zagrozeh w fazie 
projektowania oraz ich eliminacja lub minimalizacja skutkow w fazie realizacji. 

Moim zdaniem eel i zakres rozprawy zostaly okreslone prawidlowo. Koncepcja 
rozprawy, pod wzgledem metodologicznym, jest prawidlowa. Prawidlowo zaplanowano 
badania eksperymentalne i metodyke statystycznego opracowania wynikow badah. 

Podczas wieloletnich badah Autor wykazal, ze zastosowanie metody Six Sigma 
umozliwia racjonalizacje procesu otrzymywania, utrzymywania i dystrybucji powietrza 
oddechowego dopuszczonego na tlenowe warunki hiperbaryczne w Silach Zbrojnych 
RP na poziomie 2,5a - 3,0a. Przeprowadzone badania oraz wprowadzone przez Autora 
wdrozenia swiadcz^ o tym, ze eel pracy zostal osiajmiety. 

4.Uwagi szczegolowe do pracy 

Struktura i uklad opiniowanej pracy doktorskiej w zasadzie nie budzâ  zastrzezeh, 
jednak uwazam, ze uklad pracy bylby bardziej przejrzysty i bye moze dla niektorych 
czytelnikow bardziej zrozumialy, gdyby Autor na pocz^tku pracy krotko przedstawil istote 
metody Six Sigma i uzasadnil jej wybor, sposrod innych metod zarz^dzania jakosci^, a takze 
krotko przedstawil narzedzia wykorzystywane w tej metodzie. 

Swoj^ uwage uzasadniam tym, ze rozprawa doktorska mgr. inz. A. Wozniaka 
zostala wydana przez Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej w formie 
ksiajzki, ktora ma naklad zapewne wiekszy niz prace doktorskie, wydawane na uczelni, wiec 
mozna przypuszczac, ze bedzie miala wi^ksze grono czytelnikow, sposrod ktorych bye moze 
nie wszyscy, ktorzy s^ zainteresowani problematyke otrzymywania powietrza do celow 
hiperbarycznych znaja_ metode Six Sigma. 

Strona edytorska pracy jest wlasciwa, aczkolwiek w tekscie zdarzaj^ sie drobne 
niedoci^gniecia (niekompletny spis akronimow, niektore niefortunne sformulowania, 
pismiennictwo, itp.), co nie umniejsza wartosci pracy. 

W celu zmniejszenia obj^tosci pracy wiele wzorow umieszczono w tekscie, 
przenosz^c partie wzorow pomiedzy wierszami, oprocz tego w pracy jest duza ilosc 
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odnosnikow (np. na str. 75 jest 11 odnosnikow) umieszczanych w stopce na dole strony, co 
utrudnia czytanie pracy. Niektore rysunki s^ nieczytelne np. rys.3.1na str.41 ,rys.4.7 na str.80. 

Na str. 30 w Tab. 2.5 Czystosc powietrza wedlug NO-07-A005, 2010, w ostatnim 
wierszu tabeli napisano, ze wszystkie wartosci odnoszq siq do warunkow normalnych, tj. 
cisnienia atmosferycznego rownego Wl,3kPa i temperaiury otoczenia 20°C. 
Autor powinien to skomentowac, gdyz warunki normalne i warunki standardowe s^ to pewne 
umowne wartosci temperatury i cisnienia, definiowane przez I U P A C (International Union of 
Pure and Applied Chemistry) oraz NIST (National Institute of Standards and Technology) 
nastepuj^co: 

• warunki normalne: p=101,325 kPa, t=0°C, (T=273,15K), 
• warunki standardowe STP: p =1000 hPa, t=0°C, (T=273,15K), 
• stan standardowy dla obliczeh termodynamicznych: p=1000 hPa, t= 25 °C,(T=298,15K), 

Na str, 63 Powtornq analize zagrozenia pozarowego uzupelniono o wykonanie przeglqdu 
udokumentowanych krajowych i zagranicznych wypadkow spowodowanych zlym 
przygotowaniem systemow hiperbarycznych. Na tej podstawie oceniono, ze intensywnosc tego 
zagrozenia jest wysoka, oceniana na poziomie 7=9 we wzglednej dziesieciostopniowej skali. 
Jesli sa_ udokumentowane wypadki, to czy nie jest zasadne podwyzszenie intensywnosci tego 
zagrozenia do poziomu maksymalnego, czyli 7=10? 

Na str 79 niefortunnie sformulowane zdanie...,, Ustanowiono plan zbierania danych z 
wynikow pomiarow dla powietrza oddechowego stanowiqcych zawartosci C dla: O2, CO2, 
CO, H2O, CH4, NOx... Saxlze, ze Autor zmierzal napisac .... ustanowiono plan zbierania 
danych z wynikow pomiarow udzialow O2, CO2, CO, H2O, CH4, NOx w powietrzu 
oddechowym.... 

Na str. 84, str 85 Na rys. 5.1 przedstawiono wyniki pomiarow kwartalnych 
zawartosci H2O uzyskanych w latach 2002-2005 dla sprezarki typu EK 7,5-3M w 
porownaniu z systemem wyposazonym w sprezarke typu A3HW1M" ... i dalej ...„ Dla 
sprezarki A3HW1 GERA wyposazonej w tradycyjny ukladfiltrujqcy w dwunastu przypadkach 
na dziewietnascie stwierdzonoprzekroczenie tej wartosci"....Z rys 5.1 na str .84 wynika ,ze 
to ta sama sprezarka ale tekst na str.85 budzi w^tpliwosc- nalezaloby to wyjasnic. 

Na str . 93 ..„System filtrow powietrza oddechowego powinien rowniez miec system 
wskaznikowy do kontroli pracy, ktory zapewnia utrzymanie zdolnosci procesu pomiarowego 
na poziomie przynajmniej 2<J " Autor powinien uzasadnic dlaczego akurat 2cr , a nie 
np.3a lub wiecej? Wyniki badah przeprowadzonych w latach 2002-2017 wykazuj^, ze 
osiajmieto zdolnosc procesu otrzymywania, utrzymywania i dystrybucji powietrza 
oddechowego dopuszczonego na tlenowe warunki hiperbaryczne w Silach Zbrojnych RP w 
zakresie 2,5U-3,0<J. W przyszlosci bed$ stosowane no we technologie filtracji powietrza, i 
osi^gniecie zdolnosci procesu na poziomie 4,5<T powinno bye mozliwe. Czy jest to realne w 
najblizej przyszlosci w SZ RP przy odpowiednim nakladach finansowych? 
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Na str.97..„ Biorqc pod uwage wysokq temperature otoczenia panujqcq zazwyczaj w 
silowni okretowej oraz prawdopodobnq temperature sprezonego w zrodlach zasilania 
powietrza oddechowego na wylocie, mozna zalozyc, ze w niesprzyjajqcych warunkach 
skrocenie czasu flltracji bedzie dwu-, trzykrotnie szybsze niz pierwotnie przewidywane"... 
Zdanie niefortunnie sformulowane, bo skrocenie czasu nie moze bye szybsze. Mozna napisac 
.. .„skrocenie czasu flltracji moze bye dwu-, trzykrotne niz...." lub inaczej. 

Na m.in. stronach 99,101, 124,133, 160 Autor niekonsekwentnie posluguje sie 
udzialami poszczegolnych skladnikow w powietrzu oddechowym; w niektorych miejscach 
pracy prawidlowo zaznacza, ze s^ to udzialy objetosciowe lub wagowe podaj^c odpowiednio 
jednostki [% Voi ] lub [ % m ] , a niekiedy pomija indeksy podajax w tekscie lub tabelach tylko 

[%], 

Na str 167 ...prosze o skomentowanie stwierdzenia.. ,,w odrdznieniu od wielu 
innych krajow NATO, w SZ RP zapewniono wystarczqjqcq wiarygodnosc wykonywania 
oznaczen probek eksploatacyjnych".... - wnioskowanie na temat poziomu wiarygodnosci 
oznaczeh probek eksploatacyjnych w SZ RP jest uzasadnione, bo byly przeprowadzone 
badania, ale czy wnioskowanie na temat poziomu wiarygodnosci oznaczeh w wielu innych 
krajach NATO jest uzasadnione? 

Na str.169 Nawiazujax do uwagi na poczatfeu pktu.4., gdyby Autor na pocz^tku 
pracy syntetycznie przedstawil metode Six Sigma (wraz z tabelâ  DPMO oraz narzedziami 
wykorzystywanymi w tej metodzie ) , to dla czytelnika monografii, nie znaj^cego metody Six 
Sigma byloby latwiej zrozumiec stwierdzenie ze wyniki pomiarow procesu bedq 
satysfakcjonujqce, jesli utrzymajq sie na poziomie co najmniej > 3,2 • a215 , co 
odpowiada > 95,5%. ( odnosnik nr 215 na str.169 - wg metodologii Six Sigma 
DPMO=44600) " . 

Na str. 180 Tab. 7.1 Udzial niezgodnosci w procentach i czesciach na milion ppm w 
funkeji krotnosci normalnych odchylen standardowych a. 

Wprawdzie [ppm] jest to dopuszczalny sposob zapisu bezwymiarowego stosunku 
dwoch wielkosci ale czy wskazany jest taki sposob podawania udzialu niezgodnosci DPMO 
(Defects Per Million Opportunities)? To oznaczenie - ppm ( part per milion) raczej stosuje sie 
do zapisu bezwymiarowego stosunku dwoch w naukach chemicznych. 

Na str 186 - w odnosniku nr 232 jak Poka Yoke ".. , Autor powinien to okreslenie 
objasnic. 

Powyzsze uwagi majâ  charakter porz^dkowy i nie wplywaj^ na merytoryczn^ wartosc 
rozprawy. Mogâ  jednak bye pomocne podczas dalszych prac Autora. 

5. Ocena koncowa rozprawy doktorskiej 

W wyniku analizy rozprawy doktorskiej mgr. inz. Arkadiusza Wozniaka „ Analiza 
procesu otrzymywania powietrza oddechowego do celow hiperbarycznych", ktorej 
promotorem jest dr hab. inz. Ryszard Klos, prof. AMW stwierdzam, ze Doktorant: 
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• wybral temat rozprawy, ktory jest aktualny i wazny ze wzgledu koniecznosc 
modernizacji Sil Zbrojnych RP w celu zapewnienia kompatybilnosci oraz 
interoperacyjnosci w strukturze Paktu Polnocnoatlantyckiego - NATO, 

• zaproponowal zastosowanie projakosciowej metody Six Sigma do racjonalizacji 
procesu otrzymywania, utrzymywania i dystrybucji powietrza oddechowego, 
przeznaczonego na tlenowe warunki hiperbaryczne, 

• wykazal, ze eel pracy zostal osiajmiety przy zastosowaniu metody Six Sigma; w 
wyniku przeprowadzonych badah oraz wprowadzonych wdrozeh, o duzym znaczeniu 
praktycznym, w aspekcie dzialah modernizacyjnych, osiajmieto zdolnosc procesu 
otrzymywania, utrzymywania i dystrybucji powietrza oddechowego dopuszczonego 
na tlenowe warunki hiperbaryczne w Silach Zbrojnych RP na poziomie 2,5a -

• wykazal sie duzâ  wiedza^ i doswiadczeniem praktycznym w zakresie nauk technicznych, 
oraz w dziedzinie statystyki, a takze umiejetnosciq. samodzielnego prowadzenia badah 
naukowych. 

Zakres oryginalnych osi^gniec Doktoranta, kompletnosc i obszernosc 
przeprowadzonych badah oraz analiz , a takze duze doswiadczenie praktyczne pozwalaj^ na 
stwierdzenie, ze rozprawa doktorska Pana mgr. inz. Arkadiusza Wozniaka „Analiza 
procesu otrzymywania powietrza oddechowego do celow hiperbarycznych" spelnia 
wymagania, wynikaj^ce z art. 13.1 Ustawy, z dnia 14 marca 2003 r., o stopniach naukowych i 
tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki [Dz.U. 2016 nr 65 poz. 882 tekst 
jednolity z pozniejszymi zmianami]. 

3,0a, 

Wnosze o jej przyjecie i dopuszczenie do publicznej obrony. 
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