
Prof, dr hab. inz. Zdzistaw Chfopek 
Politechnika Warszawska 

Warszawa, 21 sierpnia 2017 r. 

Opinia o rozprawie doktorskiej 
mgra inz. Leszka Wontki 

z Wydziatu Mechaniczno-Elektrycznego 
Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterow Westerplatte w Gdyni 

pt. „Straty mechaniczne jako diagnostyczny parametr stanu technicznego 
okrQtowego ttokowego silnika spalinowego", 

wykonana na zlecenie Dziekana Wydziatu Mechaniczno-Elektrycznego 
Akademii Marynarki Wojennej 

WstQp 

Przedmiotem opinii jest rozprawa doktorska mgra inz. Leszka Wontki z Wy
dziatu Mechaniczno-Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterow 
Westerplatte w Gdyni pt. „Straty mechaniczne jako diagnostyczny parametr stanu 
technicznego okre_towego ttokowego silnika spalinowego", wykonana pod kierunkiem 
kmdra prof. nzw. dra hab. inz. Tomasza Kniaziewicza z AMW. 

Rozprawa doktorska mgra inz. Leszka Wontki zostata dedykowana przez Autora 
Jego niezyja.cemu mistrzowi i opiekunowi naukowemu kmdrowi prof, drowi hab. inz. 
Leszkowi Piasecznemu. 

Opiniowana praca ma obj^tosc 189 stron, zapisanych czcionka. Calibri o wielko-
sci 12 punktow z odst^pem 1,5 wiersza. Praca sktada sie. z siedmiu rozdziatow i spisu 
cytowanej literatury. Na poczgtku pracy umieszczono wykaz wazniejszych oznaczeh 
uzywanych w rozprawie. 

Rozdziat pierwszy stanowi wprowadzenie, w ktorym sformutowano zadanie ba-
dawcze oraz przedstawiono cele, tezy i zakres rozprawy. 

Zadania badawcze s$ zwiqzane z trzema pytaniami sformutowanymi we wpro-
wadzeniu: 
1. Czy straty mechaniczne, a scislej mowiqc ich wybrana miara moze bye odzier-

ciedleniem stanu technicznego okre_towego ttokowego silnika spalinowego? 
2. Czy wybrana. miare. strat mechanicznych mozna pozyskac bezposrednio z analizy 

wykresu indykatorowego? 
3. Czy wybrana miara strat mechanicznych moze bye parametrem diagnostycz-

nym? 



Gtownym celem pracy jest budowa modelu diagnostycznego okre.towego tto
kowego silnika spalinowego wykorzystujgcego okreslona. miare. strat mechanicznych. 

Celami szczegotowymi w sferze poznawczej sg: 
• wyznaczenie miar strat mechanicznych i wybor najlepszej miary z punktu 

widzenia diagnostyki okr^towego ttokowego silnika spalinowego, 
• zbadanie charakteru wzajemnych relacji mie,dzy wybrana. miara. strat mechanicz

nych silnika a lepkoscia. oleju smarowego i pre_dkoscia. obrotowa.. 
Celem szczegotowym w sferze utylitarnej jest uzupetnienie istniejqcej metodyki 

oceny stanu technicznego okre.towego ttokowego silnika spalinowego w czasie ruty-
nowo wykonywanego indykowania o ocene. uktadu ttokowo-korbowego silnika okre.-
towego z wykorzystaniem wybranej miary strat mechanicznych. 

Sformutowano naste.puja.ce dwie tezy pracy: 
1. Istnieje mozliwosc wykorzystania miary strat mechanicznych w ocenie stanu 

technicznego okr^towego ttokowego silnika spalinowego 
2. Wyznaczenie wptywu lepkosci oleju smarowego oraz pr^dkosci obrotowej silnika 

na straty mechaniczne umozliwi stworzenie skutecznego modelu diagnostycz
nego okr^towego ttokowego silnika spalinowego 

W rozdziale drugim przeanalizowano straty mechaniczne w okrQtowych ttoko
wych silnikach spalinowych i metody wyznaczania tych strat. 

W rozdziale trzecim scharakteryzowano zjawiska zwia.zane z eksploatacja. i zu-
zyciem okr^towych ttokowych silnikow spalinowych, m.in. szczegotowo i systematycz-
nie przedstawiono wiedze. na temat olejow silnikowych. 

Rozdziat czwarty dotyczy indykowania okre.towych ttokowych silnikow spalino
wych. 

W rozdziale pia.tym przedstawiono wyniki badah stanowiskowych strat mecha
nicznych w okre.towych ttokowych silnikach spalinowych. W rozdziale tym formalnie 
wprowadzono model matematyczny strat mechanicznych w silniku. Jest to model 
stworzony na zasadzie podobiehstwa funkcjonalnego: srednie cisnienie strat mecha
nicznych jest funkcja. stanu pracy silnika (okreslonego momentem obrotowym, pre.d-
koscia. obrotowa. i temperatura. oleju), lepkosci kinematycznej oleju oraz wektora pa
rametrow charakteryzujgcych strukture. konstrukcyjna. uktadu ttokowo-korbowego 
oraz mechanizmow podwieszonych i rozrzqdu silnika. Na podstawie wynikow badah 
empirycznych dokonano identyfikacji parametrow modelu strat mechanicznych w sil
nikach znajduja.cych sie. na stanowiskach hamownianych. 

W rozdziale szostym przedstawiono wyniki badah strat mechanicznych w okre.
towych ttokowych silnikach spalinowych eksploatowanych w Marynarce Wojennej. Na 
podstawie wynikow badah empirycznych dokonano identyfikacji parametrow modelu 
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strat mechanicznych w silnikach eksploatowanych w Marynarce Wojennej. Wyniki ba
dah poddano wnikliwej analizie merytorycznej i statystycznej. 

Rozdziat siodmy stanowi podsumowanie rozprawy. W rozdziale tym sformuto-
wano oryginalne wnioski o charakterze zarowno poznawczym, jak i utylitarnym. Naj-
wazniejsze wnioski sa. naste.puja.ce: 
1. Wyste.puja.ce zuzycie normalne uktadu ttokowo-korbowego nie ma istotnego 

wptywu na straty mechaniczne okre.towego ttokowego silnika spalinowego. 
2. Wybrana miara strat mechanicznych okr^towego ttokowego silnika spalinowego 

uzyskana podczas indykowania silnika na biegu jatowym moze bye parametrem 
diagnostycznym jego stanu technicznego. Na potrzeby pracy okreslono te. miare. 
jako zredukowane srednie cisnienie strat mechanicznych. 

3. Istnieje scisle okreslony zwiqzek mie.dzy zredukowanym srednim cisnieniem strat 
mechanicznych a lepkoscia. oleju smarowego w silniku. Konieczna j e s t -
- w zwigzku z tym - znajomosc lepkosci oleju smarowego w trakcie badah sil
nika. 

4. Klasa lepkosci stosowanego oleju smarowego oraz zmiana jego lepkosci kinema-
tycznej podczas uzytkowania silnika nie wptywa istotnie na wartosc zredukowa-
nego sredniego cisnienia strat mechanicznych. 

W zakohczeniu rozprawy zawarto spis cytowanego pismiennictwa. Spis pis-
miennictwa zawiera 115 pozyeji, zarowno klasycznych, jak i najnowszych, reprezenta-
tywnych dla rozwazanej problematyki, w tym 5 pozyeji autorstwa i 3 wspotautorstwa 
Doktoranta. 

Uktad pracy uwazam za wtasciwy dla rozpraw doktorskich. W pracy wyraznie 
wyodr^bniono elementy analizy stanu wiedzy na temat zwia.zany z rozprawa. oraz 
elementy wtasnego wktadu Autora w rozwia.zanie postawionego sobie zadania nauko-
wego. 

Ocena merytoryczna rozprawy 

Opiniowana. prac^ oceniam bardzo wysoko ze wzgl^du zarowno na aspekt prak-
tyczny, wynikajqey ze wspotczesnych potrzeb eksploatacji silnikow spalinowych, jak i -
- przede wszystkim - ze wzgle.du na nowatorski i oryginalny sposob potraktowania 
rozpatrywanej tematyki. Uwazam, ze cele pracy zostaty osiajni^te, a postawione tezy 

- udowodnione. 
Na szczegolne wyroznienie, upowazniaja.ee mnie do takiej oceny rozprawy, za-

stuguja. nastQpuja.ce elementy: 

1. Uzasadnienie podje.cia tematu, wynikaja.ee nie tylko z przeprowadzonej analizy 
stanu wiedzy, ale - przede wszystkim - wynikaja.ee z wtasnych doswiadczeh Dokto-



ranta. Zaproponowany temat rozprawy jest aktualny w zwigzku z potrzebami eks-
ploatacyjnymi silnikow spalinowych. 

2. Precyzyjne zdefiniowanie przedmiotu badah i celu rozprawy, wynikaja.cych z 
rozpoznania rozwazanych problemow i doswiadczenia zawodowego Autora. 

3. UmieJQtnosc korzystania ze wspotczesnej literatury specjalistycznej oraz formuto-
wania oryginalnych wnioskow, co dowodzi dojrzatosci naukowej i zawodowej Do-
ktoranta. 

4. Zastosowanie innowacyjnych metod w badaniach silnikow spalinowych. 

5. PrzyjQcie oryginalnego programu badah empirycznych okre_towych ttokowych 
silnikow spalinowych -obiektowtrudnych do badah. Opracowany program badah 
empirycznych dotyczyt nie tylko silnikow na stanowiskach hamownianych, ale 
rowniez silnikow w warunkach eksploatacji na okretech Marynarki Wojennej. 

6. Mozliwosc wykorzystania wynikow rozprawy do celow praktycznych. 

Sposrod wymienionych wyrozniajqcych sie. elementow rozprawy pragne, zwrocic 
szczegolna. uwage. na opracowanie przez Autora oryginalnego kryterium aproksymacji 
wynikow badah empirycznych w celu identyfikacji modelu matematycznego strat me
chanicznych w silniku. Doktorant zaproponowat- w zwigzku ze specyfikq zbioru aprok-
symowanych wynikow badah - jako kryterium aproksymacji oryginalna. metryke. w po-
staci sumy kwadratow roznic logarytmow dziesi^tnych wyznaczonej wartosci lepkosci 
oleju i odpowiedniej wartosci oczekiwanej - w odroznieniu od powszechnie 
stosowanej metody sumy najmniejszych kwadratow. 

Mam rowniez nieliczne krytyczne uwagi, niekiedy o charakterze dyskusyjnym. 

W pracy wyst^puje pewien problem, zwia_zany z identyfikacja. parametrow mo
delu matematycznego strat mechanicznych w silniku. Jest to problem - w wypadku 
identyfikacji modelu ze wzgle_du na pre.dkosc obrotowa. - matej liczby wartosci 
pr^dkosci obrotowej. Mam swiadomosc, ze wynika to ze specyfiki warunkow 
eksploatacji okr^towych ttokowych silnikow spalinowych. 

Drugie zastrzezenie jest zwiajzane z przetadowaniem rozprawy wiadomosciami 
o charakterze podr^cznikowym. Dotyczy to przede wszystkim wiedzy na temat olejow 
silnikowych i zuzycia -zdecydowanie korzystne bytoby dla rozprawy przedstawienie 
tego materiatu w sposob bardziej syntetyczny. Z drugiej strony trzeba jednak przyznac, 
ze Doktorant wykazat duze umiejQtnosci opracowania materiatu o charakterze mono-
graficznym. 

Nieliczne wazniejsze uwagi natury merytorycznej sa_ przedstawione ponizej. 

1. Na stronie 8 jest sformutowanie „wartosc ciepta ... ma wymiar energii". W istocie 
ciepto ma wymiar energii, a nie jego wartosc. 
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2. Nie jest prawidtowe sformutowanie „rownosc obcigzeri", obciqzenie bowiem nie 
jest wielkoscia. fizyczna.. 

3. Na stronie 52 bte.dnie jest uzyty termin „nacisk" (w megapaskalach). Nacisk - jak 
wiadomo - jest sita.. 

4. Na stronie 78 wyste_puje wielkosc: „cisnienie jednostkowe". 

5. Rowniez na stronie 78 wyste.puje sformutowanie „wprowadza osobliwosci w prze-
biegtego procesu". Po pierwsze: sa.dze_, ze nie dotyczy ta osobliwosc procesu. Po 
drugie: nie moze bye przebiegu procesu. Moze bye proces wielkosci fizycznej oraz 
przebieg wielkosci fizycznej jako realizacja procesu. 

6. Niejasne jest niekonsekwentne stosowanie we wzorach 3.10 T 3.13 skonczonych 
przyrostow, a we wzorach 3.14 i 3.15 infinitezymalnych przyrostow. 

7. We wzorach 3.14 i 3.15 sa. bt^dnie uzyte oznaczenia pochodnej cza.stkowej zamiast 
oznaczenia formy Pfaffa. 

8. Na stronie 112 jest dyskusyjne kryterium; „prosta nie najlepiej aproksymuje 

9. Wyznaczania w testach korelacyjnych „prawdopodobiehstwa braku korelacji" jest 
uproszczeniem. W rzeczywistosci wyznacza sie. prawdopodobiehstwo nieodrzuce-
nia hipotezy o braku korelacji. 

Mimo powyzszych uwag prace. oceniam pod wzgl^dem merytorycznym bardzo 
wysoko. 

Ocena formalna rozprawy 

Bardzo wysoko oceniam strone. formalna. rozprawy. Autor z godna. podkreslenia 
skrupulatnoscia. dba o scistosc wyrazania mysli. W pracy jest konsekwentnie 
stosowane przemyslane nazewnictwo specjalistyczne, dotycza.ee roznych obszarow 
wiedzy, wtym: mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, chemii, materiatow 
eksploatacyjnych oraz matematyki (m.in. statystyki matematycznej). 

Nieliczne wazniejsze uwagi natury formalnej sa. przedstawione ponizej. 

1. Kilkakrotnie w pracy jest uzywany czasownik „posiadac" w stosunku do 
podmiotu nie b$da.cego cztowiekiem zamiast - prawidtowo - uzywania 
czasownika „miec". 

2. Niekiedy pojawiaja. s\q w pracy terminy o charakterze zargonowym, np. „osia.gi", 
„ponizej" zamiast „mniej niz" albo „mniej od" czy - znacznie gorzej - „geome-
tria" w znaczeniu parametrow geometrycznych. Nie powinno sie. rowniez uzywac 
wtekscie biurokratycznych form, np. „dot.". 

3. Niekiedy pole powierzehni jest nazywane powierzehnia. lub przekrojem, ktore -
- jak wiadomo - nie sa. wielkosciami fizycznymi. 
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4. Zdarza sie. rowniez mylenie terminow „wielkosc" i „wartosc". 

5. Btedem jest stosowanie terminu „ilosc" w stosunku do wielkosci policzalnych. 

6. WystQpuja. rowniez dziwne sformutowania, np. „badania doswiadczalne", co jest 
pleonazmem. Tajemniczy jest termin „model badawczy". 

7. Sformutowanie „udziat procentowy" ma charakter zargonowy - jest to udziat -
- bezwymiarowa wielkosc wyrazana przyktadowo w procentach. 

8. Prawidtowa sktadnia to stosunek jednej i drugiej liczby, a nie jednej do drugiej 
liczby. 

9. Zdarzyty sie. nieliczne bt^dy w przedstawianiu zakresow wartosci. 

10. Niekiedy - na szcz^scie bardzo rzadko - Autor uzywa w tekscie symboli zamiast -
- prawidtowo - nazw wielkosci. 

11. W tabeli 2.1 zdarzyt sie. brak symbolu jednostki miary w odniesieniu do wartosci 
sredniej pre.dkosci ttoka. 

12. W pracy pojawiaja. sie. niekiedy wykresy o charakterze pogla.dowym o niejasnym 
pochodzeniu, np. na rysunkach 3.1 i 3.2 - skoro nie sa. to przedstawione wyniki 
badah empirycznych nie jest jasne ska.d takie rysunki pochodza.. 

13. Naganne jest uzywanie form przyswojonych w nieudolny sposob z je.zyka angiel-
skiego, np. form pochodza.cych od czasownika „dedykowac". Dedykowac mozna, 
jak wiadomo, np. wiersz damie, ale „olej smarny dedykowany" - to ... brak stow 

14. W podrozdziale po tytule jest tabela 3.6, przed ktora. nie ma zadnego tekstu, 
w szczegolnosci powotania sie. na nia.. Podobnie jest w wypadku podrozdziatu 
5.2.1. Rowniez w kilku innych wypadkach nie ma powotah, np. na rysunki 3.19 
i 4.2. 

15. Brakuje niekiedy w formie „pochodna ..." stow „wzglQdem ..." - w wypadku tek
stu na stronie 72 - „wzgl$dem czasu". Rowniez niewtasciwy termin to „pierwsza 
pochodna" - jest to „pochodna rze.du pierwszego". 

16. W tabeli 4.2 nie zastosowano jednostek miar cisnienia zgodnych z systemem SI, 
podczas gdy w tabeli 4.1 w analogicznej sytuacji zastosowano jednostki zgodne 
z systemem SI. Pojawiaja. sie. rowniez bt^dy w zapisie jednostek miar, np. „Nm". 

17. Bardzo krytycznie oceniam opis na rysunku 4.2. Co prawda nie jest to dzieto Do-
ktoranta, a wi^c nie ponosi On odpowiedzialnosci za ten rysunek, jednak warto 
zwrocic uwage. na powszechna. niesta ran nose dziet informatykow. 

18. Bardzo rzadko, ale zdarza sie., uzywanie nazw wielkosci fizycznych w liczbie mno-
giej zamiast w liczbie pojedynczej, np. „prQdkosci obrotowe". 

19. Zdarzyto sie. w pracy uzycie terminu „wtasnosc" w sensie wtasciwosci. 
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Wyst^pujq rowniez w pracy pewne uchybienia edytorskie oraz dyskusyjnie 
stosowana interpunkcja. 

Nieliczne krytyczne uwagi dotycza.ce strony formalnej pracy nie maja. wptywu 
sie. na jej wysoka. jakosc merytoryczna.. 

Podsumowanie oceny rozprawy 

W podsumowaniu oceny rozprawy uwazam, ze opiniowana praca w petni odpo-
wiada wymaganiom stawianym rozprawom doktorskim ze wzgl^du na wysoki poziom 
merytoryczny oraz osia.gnie.cia utylitarne w zakresie rozpatrywanych problemow. Praca 
stanowi dobry przyktad zastosowania nowoczesnych metod naukowych, zarowno teo-
retycznych, jak i empirycznych, do rozwigzywania zadah budowy i eksploatacji maszyn. 

Opiniowana. rozprawe. doktorska. oceniam bardzo wysoko. 

Konkluzja 

W zwiqzku z pozytywna. ocena. rozprawy doktorskiej mgra inz. Leszka Wontki 
z Wydziatu Mechaniczno-Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej im. Bohate
row Westerplatte w Gdyni pt. „Straty mechaniczne jako diagnostyczny parametr 
stanu technicznego okrQtowego ttokowego silnika spalinowego", uwazam, ze opi
niowana rozprawa stanowi oryginalne rozwia.zanie problemu naukowego oraz wy-
kazuje ogolna. wiedzy teoretyczna. i praktyczna. Kandydata w dyscyplinie naukowej 
„Budowa i eksploatacja maszyn" w specjalnosci naukowej „Silniki spalinowe", 
a takze dowodzi umiejetnosci samodzielnego prowadzenia przez Niego pracy nauko
wej, wobec czego opiniowana praca spetnia wymagania stawiane rozprawom dok
torskim zgodnie z prawem obowia.zuja.cym w Rzeczpospolitej Polskiej. Upowaznia 
mnie to do postawienia wniosku o dopuszczenie mgra inz. Leszka Wontki do pu-
blicznej obrony rozprawy doktorskiej. 

Jednoczesnie wnioskuje, - w wypadku pozytywnego wyniku obrony doktor
skiej - o wyroznienie rozprawy. Uzasadnieniem wniosku jest nowatorskie potrak-
towanie przez Doktoranta problemu naukowego miar strat mechanicznych w ocenie 
stanu technicznego okr^towego ttokowego silnika spalinowego. Postawione zadania 
naukowe zostaty kompleksowo zrealizowane z zastosowaniem wspotczesnych 
metod naukowych w badaniach zarowno empirycznych, jak i teoretycznych. Na 
szczegolna. uwage. zastuguje bardzo wysoki poziom merytoryczny rozprawy oraz nie-
zwykta dbatosc Doktoranta o scistosc wyrazania mysli i kultur^ JQzyka polskiego. 
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