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1. OGOLNA C H A R A K T E R Y S T Y K A ROZPRAWY 

Od kilkunastu lat na swiecie, a w tym i w Polsce, obserwuje si? intensywne dzialania 

prawne, organizacyjne, naukowe i techniczne zwiazane ze zmniejszeniem negatywnego 

oddzialywania srodkow transportu na srodowisko naturalne czlowieka. W dziedzinie tej 

odnotowane s^ tez istotne, pozytywne skutki tych dzialan, co przeklada si? korzystnie na stan 

ochrony naszego srodowiska. Dzialanie takie obserwuje si? rowniez w odniesieniu do 

srodkow transportu, a szczegolnie do stosowanych w nim silnikow spalinowych. Udzial tego 

rodzaju silnikow w transporcie pozostaje znacz^cy, rowniez w odniesieniu do tlokowych 

silnikow okretowych. Jednym z obszarow prac badawczych jest obecnie doskonalenie 

procesow cieplnych zachodz^cych w silniku, prowadz^cych do zwi?kszenia sprawnosci 

cieplnej, mi?dzy innymi w wyniku zmniejszania strat mechanicznych. Zagadnieniu temu 

poswieca si? bardzo duzo uwagi, ze wzgl?du na dazenie do ci^glego zmniejszenia zuzycia 

paliwa z tlokowych silnikow spalinowych, mimo stosowania nap?dow turbinowych. 

Jednakze straty mechaniczne w okretowym tlokowym silniku spalinowym mogâ  bye 

rowniez rozpatrywane jako diagnostyczny parametr stanu technicznego takiego silnika. Taka^ 

kwestia_ zajaj si? wlasnie Doktorant w przedstawionej do oceny dysertacji. Zagadnienie to nie 

jest szeroko rozpatrywane w literaturze w odniesieniu do silnikow okretowych, a liczne prace 

z tej tematyki mozna przytoczyc w odniesieniu do silnikow samochodowych. 
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Autor niniejszej dysertacji uczestniczyl od 1997 roku w badaniach, dotycz^cych 

diagnozowania silnikow okretowych, dla ktorych ocena strat mechanicznych byla 

wykonywana w sposob intuicyjny. Nowym podejsciem Autora byl zamiar stawiania diagnozy 

w sposob metodyczny, w ktorym nalezalo zbudowac model diagnostyczny okretowego 

tlokowego silnika spalinowego, z wykorzystaniem okreslonej miary strat mechanicznych. 

Doktorant, na tej podstawie, sformulowal tezy pracy: 

1. Istnieje mozliwosc wykorzystanie miary strat mechanicznych w ocenie stanu 

technicznego okretowego tlokowego silnika spalinowego. 

2. Wyznaczenie wplywu lepkosci oleju smarowego oraz predkosci obrotowej silnika na 

straty mechaniczne umozliwi stworzenie skutecznego modelu diagnostycznego 

okretowego tlokowego silnika spalinowego. 

Na podstawie tak sformulowanych tez, Autor konsekwentnie opracowal tresci, ktore 

posluzyry do udowodnienia ich w sposob metodyczny. 

Rozprawa liczy 189 strony tekstu obejmuj^cego 7 rozdzialow, wykaz wazniejszych 

oznaczen oraz spis literatury zawieraj^cy 115 pozycji. Nalezy zaznaczyc, ze wiekszosc 

pozycji jest aktualna, z czego osiem publikacji jest wspolautorstwa Doktoranta. 

We wprowadzeniu Doktorant sformulowal problem badawczy, opisujac procesy 

wymuszaj^ce potrzeb? rozwoju badan start mechanicznych jako diagnostycznego parametru 

stanu technicznego okretowego tlokowego silnika spalinowego oraz dokonal sformulowania 

ogolnego jej zakresu, jednoczesnie stawiaj^c, przytoczone wczesniej, glowne tezy pracy. 

W rozdziale drugim dysertacji kompetentnie i wyczerpuj^co Doktorant przedstawil 

przegl^d literatury, dotyczacy zagadnieh strat mechanicznych spalinowego silnika tlokowego. 

Przedstawil zrodla takich strat, opisujac straty tarcia w ukladzie tlok-pierscienie tlokowe-

tuleja cylindrowa, straty tarcia w lozyskach glownych, korbowodowych oraz sworznia 

tlokowego, starty na naped mechanizmow podwieszonych i rozrz^du silnika, straty wentylacji 

oraz straty wymiany ladunku. W dalszej czeici opisal czynniki wplywaj^ce na wielkosc strat 

mechanicznych, ktore zostaly w pracy podzielone na konstrukcyjne oraz eksploatacyjne. 

Doktorant przedstawil rowniez metody wyznaczania strat mechanicznych, gdzie dokonal 

analizy metod: obcego nap^du, kolejnego wyl^czania cylindrow, wybiegu, ekstrapolacji 

charakterystyki obciazeniowej, jednoczesnego indykowania i pomiaru momentu obrotowego, 

indykowania silnika na biegu jalowym oraz metod analitycznych. W podsumowaniu tego 

rozdzialu przyjaj, ze wybran^ metody oceny strat mechanicznych okretowego tlokowego 

silnika spalinowego bedzie metoda indykowania silnika na biegu jalowym, gdyz odbywa 

sie bez wplywu obciazenia oraz wykorzystuje tylko jeden sposob pomiaru. Natomiast za 
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miar$ start mechanicznych Doktorant przyjql srednie cisnienie strat mechanicznych, 

argumentuj^c swoj wybor wyznaczaniem tej wielkosci wprost z przebiegu cisnienia 

indykowanego silnika na biegu jalowym, brakiem wplywu wielkosci silnika oraz brakiem 

wplywu predkosci obrotowej walku korbowego. Zaleta^ wyboru takiej miary strat 

mechanicznych jest mozliwosc porownywania poszukiwanych ich wartosci dla silnikow o 

roznej objetosci skokowej i predkosci obrotowej. 

W rozdziale trzecim Doktorant zamiescil analize dotyczaca^ zjawisk zwiazanych z 

eksploatacja^ i zuzyciem okretowych tlokowych silnikow spalinowych. Przeanalizowal oleje 

smarowe pod wzgl^dem lepkosci kinematycznej, wplywu cisnienia i temperatury na lepkosc 

kinematyczna^ oraz pod katem klasyfikacji lepkosciowej. Analiza dotycz^ca zuzycia silnikow 

okretowych obejmowala opis ich stanow eksploatacyjnych, rodzajow i miar zuzycia oraz 

pracy tarcia. W podsumowaniu tego rozdzialu, Autor dysertacji przyj^l, ze zwiekszenie 

sredniego cisnienia strat mechanicznych bedzie oznaczac rozpoczecie fazy zuzycia lub 

wyst^pienie nagiego uszkodzenia elementu ukladu tlokowo-korbowego silnika. 

W rozdziale czwartym zawarto opis mozliwosci indykowania okretowego tlokowego 

silnika spalinowego, podano w nim charakterystyk? indykatorow elektronicznych 

stosowanych w jednostce naukowej Autora dysertacji. Jednoczesnie podano w nim 

informacje, b^d^ce podstaw^ opracowania uzyskanych danych z wykresow indykatorowych -

sredniego cisnienia indykowanego wraz z mozliwosciami zwiekszenia dokladnosci 

pomiarowych w jego okreslaniu. 

Rozdzialy kolejne - najbardziej wartosciowe w pracy - piaty i szosty dotycza^ 

wyznaczania start mechanicznych w okretowych silnikach tlokowych. Rozdzial piaty dotyczy 

badan stanowiskowych, a rozdzial nastepny - badan w eksploatacji. W rozdziale piatym 

przedstawiono opis stanowisk badawczych wraz ze szczegolowym opisem silnikow (Sulzer 

6AL20/24 oraz S312B), a w badaniach wstepnych Doktorant zawarl zaleznosci sredniego 

cisnienia strat mechanicznych od temperatury i lepkosci oleju smarowego, formulujac 

rownanie potegowe miedzy tymi parametrami. W badaniach stanowiskowych (na silniku 

S312B) dokonano pomiarow wplywu klasy oleju smarowego na wartosc cisnienia strat 

mechanicznych. Otrzymane zaleznosci mozna scharakteryzowac nastepujaco: zwiekszenie 

temperatury oleju z 20°C do 65°C zmniejsza wartosc cisnienia strat mechanicznych -

w zaleznosci od rodzaju oleju o okolo 40-50%. Natomiast zwiekszenie lepkosci oleju od 

30 mm2/s do 1200 mm2/s powoduje wykladnicze zwiekszenie sredniego cisnienia strat 

mechanicznych od wartosci 0,19 MPa do 0,48 MPa. Nalezy zauwazyc, ze najwieksze 

rozrzuty sredniego cisnienia strat mechanicznych odnotowano dla wartosci lepkosci oleju 
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z zakresu 500-1200 mm2/s. W badaniach oceniajacych wplyw stanu cieplnego na wartosc 

strat mechanicznych otrzymano zaleznosc podobnâ  do uzyskanej w poprzednim typie badan 

(zaleznosc dotycza^ sredniego cisnienia strat mechanicznych od lepkosci oleju smarowego). 

Kolejne badania - wplywu zmian lepkosci i stanu cieplnego silnika na wartosc strat 

mechanicznych - przeprowadzone na silniku Sulzer 6AL20/24 zgodnie z metodyk^ podanâ  

poprzednio - przyniosly podobne rezultaty. 

W rozdziale szostym, dotycz^cym wyznaczania strat mechanicznych okretowych 

silnikow tlokowych w eksploatacji, zaprezentowano wyniki dotyczace calej rodziny silnikow 

A25 - w sumie przeprowadzono badania w latach 1997-2016 na 31 silnikach. Wyznaczenie 

zaleznosci sredniego cisnienia strat mechanicznych od wartosci predkosci obrotowej silnika 

pozwolilo na oszacowanie wartosci wykladnika potegowego uwzgl^dniaj^cego obciazenie 

elementow ukladu tlokowo-korbowego w stosunku do statycznie obci^zonych elementow. 

W kolejnym etapie badan wyznaczano krzywe regresji sredniego cisnienia strat 

mechanicznych dla wszystkich wspomnianych silnikow. Uzyskane wartosci czynnika kn 

rownania pm>z = knv0'23 zawieraly sie w granicach od 0,0397 do 0,0670, przy stalym 

wykladniku o wartosci 0,23 i zmiennej lepkosci kinematycznej oleju smarowego. Porownanie 

zmierzonych wartosci zredukowanego sredniego cisnienia strat mechanicznych (lub wartosci 

rozrzutu) z ich wartosciami oczekiwanymi pozwolilo Autorowi dysertacji na uogolnienie 

wynikow prowadzonych badan. Stwierdzil on, ze dla wartosci zredukowanego cisnienia strat 

mechanicznych lez^cych w przedziale o poziomie ufnosci 95,4% nie stwierdzono usterek 

silnikow, natomiast wartosci zredukowanego cisnienia strat mechanicznych lez^ce w 

przedziale powyzej poziomu ufnosci 99,7% swiadcz^ o stanie niezdatnosci. Pozwolilo to 

Autorowi na zastosowanie odchyleh wartosci zredukowanego sredniego cisnienia strat 

mechanicznych od wartosci oczekiwanych jako miary zmiany stanu technicznego tlokowego 

silnika okretowego. Jednoczesnie wykazano, ze wyznaczone zredukowane srednie cisnienie 

strat mechanicznych moze bye diagnostycznym parametrem stanu technicznego silnika. 

Przydatnosc prowadzonych analiz zilustrowano licznymi przykladami, dokonujac przy 

tym porownania wynikow i wskazuj^c na wyst^puj^ce, z reguly dose znaczne, roznice. 

Wykonane badania podzielono na kilka plaszczyzn, z ktorych jednoznacznie wynika, ze klasa 

lepkosci oleju smarowego zasadniczo nie wplywa na bl^d wyznaczania strat mechanicznych, 

a istotny wplyw mogâ  miec jedynie warunki prowadzenia badan, w tym stan cieplny 

tlokowego silnika okretowego. Metodyka badan jest unikatowa w warunkach zarowno 

krajowych, jak i zagranicznych i wymaga szczegolnego podkreslenia, przez co pozwala 

uznac Doktoranta za specjalist? w tej dziedzinie. 
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W zakonczeniu przedstawiono podsumowanie rozprawy, zestawiono wynikaj^ce z niej 

liczne wnioski i wskazano na osiajmiecie celu rozprawy i pozytywnej weryfikacji 

postawionych tez pracy. Wnioski odnoszâ  si? glownie do aspektow zwi^zanych z 

wyznaczaniem strat mechanicznych zwiazanych ze zuzyciem ukladu tlokowo-korbowego, 

jednak cz?sc z nich ma charakter uniwersalny i moze znalezc zastosowanie takze dla 

spalinowych tlokowych silnikow okretowych. Sformulowane wnioski majq. charakter 

aplikacyjny i mogâ  bye wykorzystane np. podczas ostatecznej oceny jednostek napedowych 

okretow. Podano rowniez kiemnki dalszych prac, jakie s^ mozliwe dla uzupelnienia 

zagadnieh uj?tych w rozprawie. 

2. OCENA ROZPRAWY 

2.1. Uwagi ogolne 

Doktorant, mgr inz. Leszek Wontka podjaj: si? w pracy zagadnienia oceny stanu 

technicznego okretowego tlokowego silnika spalinowego w zaleznosci od wartosci miary strat 

mechanicznych, stawiaj^c sobie pytania badawcze: 

• Czy straty mechaniczne, a scislej mowi^c ich wybrana miara, moze bye odzwierciedleniem 

stanu technicznego okretowego tlokowego silnika spalinowego? 

• Czy wybrana^ miar? strat mechanicznych mozna pozyskac bezposrednio z analizy wykresu 

indykatorowego? 

• Czy wybrana miara strat mechanicznych moze bye parametrem diagnostycznym? 

Pierwsze pytanie badawcze wymagalo wyznaczenia wzajemnych relacji mi?dzy miara^ 

strat mechanicznych a parametrami filmu olejowego w w?zlach tarcia, pr?dkoscia^ obrotow^ i 

obciazeniem silnika. Twierdza^ odpowiedz na drugie pytanie badawcze Autor prezentuje w 

rozdziale piajym, w ktorym oceniane s^ badania indykatorowe na biegu jalowym silnika -

silnika ktory podczas uzytkowania mozna rozsprz?glac. Pozytywn^ odpowiedz na trzecie 

pytanie Autor prezentuje dopiero na samym koncu pracy - w rozdziale szostym. 

Przeprowadzona konsekwentna analiza powyzszych pytan badawczych i postawione 

tezy pracy wymagaly od Autora precyzyjnego prowadzenia dysertacji w kierunku odpowiedzi 

na postawione pytania, a jednoczesnie udowodniania wczesniej postawionych tez. 

Pod wzgl?dem merytorycznym i metodycznym prac? oceniam wysoko, gdyz odpowiada 

postawionemu celowi i jest dostosowana do obowiazujacych w tym zakresie wymogow. 
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Uklad logiczny tresci rozprawy jest przejrzysty, a prezentowane tresci s^ ze sobâ  dobrze 

powi^zane z konsekwentnie przestrzeganym ukladem rozpatrywanych zagadnien. 

Autor dokonal wyjatkowo szerokiej prezentacji wynikow swych rozwazan, dokladnie i 

kompetentnie (a wielu fragmentach wrecz drobiazgowo) opisal przeprowadzane badania oraz 

umiejemie nadal ich wynikom charakter danych, przydatnych dla praktyki rozwoju 

okretowych tlokowych silnikow spalinowych w aspekcie analizy ich stanu technicznego na 

podstawie miar strat mechanicznych. 

Wnioski z przeprowadzonych analiz i badan na obiektach rzeczywistych s^ 

sformulowane trafnie i adekwatnie do ich zakresu i charakteru. Calosc pracy cechuje staranna 

jej redakcja i dobry styl pisarstwa. W zakresie omawianych zagadnien wyst?puJ4 akcenty 

praktyczne wywodzace si? z dobrego rozeznania Autora w zakresie rozpatrywanej 

problematyki. Najwazniejsze osiajmiecia pracy to: 

1. Sformulowanie ciekawego, dotychczas niezbadanego i nie opisanego w literaturze 

problemu oceny stanu technicznego okretowego tlokowego silnika spalinowego na 

podstawie miar strat mechanicznych. 

2. Zastosowanie oryginalnej metodyki tworzenia i oceny stanu technicznego silnika 

okretowego na podstawie miar strat mechanicznych. 

3. Opracowanie metodyki wyznaczania cisnienia strat tarcia w odniesieniu do oceny stanu 

technicznego okretowego tlokowego silnika spalinowego i uzyskanie z jej 

zastosowaniem oryginalnych charakterystyk miary diagnostycznej silnikow 

spalinowych w zaleznosci od lepkosci kinematycznej oleju smarowego. 

4. Dokonanie oryginalnej analizy strat mechanicznych w badaniach stanowiskowych na 

hamowni silnikowej i wykorzystanie jej wynikow do przeprowadzenia testow 

okretowych tlokowych silnikow spalinowych w eksploatacji. 

5. Przeprowadzenie badan wplywu lepkosci kinematycznej oleju smarnego na wartosc 

zredukowanego sredniego cisnienia strat mechanicznych dla kilkudziesieciu silnikow 

okretowych. 

6. Bardzo staranne i przejrzyste wykonanie pracy. Poprawny jezyk techniczny i 

konsekwencja w stosowanej terminologii. 

Budzi jednak pewien niedosyt lub zastrzezenia kilka fragmentow rozprawy, ktore nie 

obnizaj^ mojej ogolnej, bardzo pozytywnej oceny wszystkich aspektow pracy (wyboru 

tematu, uzasadnienia, analiz, przeprowadzonych badan, wnioskowania, itp.). Zostaly one 

przytoczone ponizej: 
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1. Brak streszczenia pracy nie dyskwalifikuje jej, ale jego zawartosc pozwolilaby na lepsze 

zapoznanie si? z tresci^ pracy. Kolejne rozdzialy pracy ulozone logicznie, ale ta 

logika przemawia do czytajacego dopiero po przeczytaniu calosci. Zdecydowanie 

brakuje powiazania miedzy kolejnymi rozdzialami, w postaci krotkiego podsumowania 

kazdego rozdzialu i przyczynku do tresci zawartych w kolejnym. 

2. We wprowadzeniu Autor nie podaje dokladnie przyczyn podjecia tematu oceny stanu 

technicznego silnika z wykorzystaniem miar strat mechanicznych. W pracy nie podano 

rowniez wiadomosci na temat wartosci procentowej strat mechanicznych w okretowym 

silniku spalinowym, piszac jedynie, ze „niewaj;pliw3 wadâ  tlokowego silnika 

spalinowego s^ jego stosunkowo duze straty mechaniczne" (s. 6). Rowniez nie 

wiadomo, dlaczego Doktorant zajal si? np. tylko okretowymi silnikami tlokowymi 

a nie np. przeplywowymi. Czy przeslanki pomini?cia w rozwazaniach tych ostatnich, 

ktore rowniez s^ wykorzy sty wane, maj^ swoje uzasadnienie? 

3. Rozdzial drugi, zawierajacy opis strat mechanicznych i metod ich wyznaczania zostal 

zamieszczony na 35 stronach. Sam przeglad metod okreslania strat mechanicznych 

zostal potraktowany dose szczegolowo, ale czy Autor nie powinien skupic si? glownie 

na tych metodach, ktore zawarl w pracy i na ktorych oparl swoj warsztat badawczy? 

4. Podobna uwaga dotyczy rozdzialu trzeciego w ktorym podano charakterystyki 

reologiczne olejow smarowych oraz charakterystyki zwiazane ze zuzyciem silnikow 

okr?towych. W wersji kohcowej pracy z rozdzialow 2 i 3 otrzymuje si? prawie 

podr?cznik (l^cznie prawie 75 stron). 

5. Praca dotyczy wyznaczania strat mechanicznych w silniku. Jednak Autor wielokrotnie 

zamieszcza dose podstawowe informacje dotycz^ce wyznaczania wskaznikow pracy 

silnika. Tak jest np. przy opisie sredniego cisnienia indykowanego (rozdzial 4). 

Wielkosc ta jest dose dobrze opisana w zrodlach literaturowych. Autor natomiast nadal 

podaje te informacje uwzgl?dniaj^c calkowy zapis obliczania cisnienia indykowanego 

(wzor 4.3). Znaczna liczba systemow pomiarowych do analizy procesow 

szybkozmiennych silnikow spalinowych takâ  funkcj? ma dost?pn^ jako wielkosc 

podstawow^. Opisywanie systemu Autorskiego, pozwalajacego na wyznaczenie 

punktow przegi?cia wykresu indykatorowego w celu wyznaczenia pocz^tku spalania nie 

jest obecnie nowosci^. Istniej^ znacznie bardziej zaawansowane funkcje, o ktorych 

Autor nie pisze, a ktore w znacznie wi?kszym stopniu pozwalaj^ na ocen? pracy silnika 

(np. wspomniane CoV(IMEP), lub stopieh (albo k^t) wypalenia dawki paliwa przy 

odpowiednich wskaznikach procesu spalania: AI05, AI50, AI90). Tak wi?c podawanie 
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wzorow calkowych na wyznaczenie cisnienie indykowanego nie jest w pracy 

doktorskiej zadaniem znaczacym (s. 97-99). 

6. Metodyka pracy zostala podzielona przez Doktoranta na badania strat mechanicznych 

stanowiskowe i badania w eksploatacji. O ile w badaniach w eksploatacji skupiono si? 

tylko na rodzinie silnikow A25, to w badaniach stanowiskowych wykorzystano dwa 

rodzaje silnikow: Sulzer 6AL20/24 oraz S312B. Skad wynika taki podzial? Badania 

stanowiskowe silnika S312B nie byly kontynuowane dalej (w eksploatacji), wiec jaki 

byl eel wykorzystania takiego obiektu badawczego? 

7. Przy opisie stanowisk badawczych nie podano zadnych wartosci tolerancji 

odczytywanych parametrow, a zastosowane hamulce hydrauliczne zdecydowanie 

charakteryzuj^ si? pewnâ  niedokladnosci^ odczytywanych parametrow. Brak rowniez 

analizy dokladnosci wynikow pomiarow. Autor nie odnosi si? krytycznie do 

uzyskanych wynikow wielkosci indykowanych. 

8. W odniesieniu do badan indykatorowych: podawanie podstawy pomiarow w ms, nie 

pozwala na uzyskanie stalego kata, gdyz fluktuacje momentu obrotowego powoduj^ 

nierownomierna^ prac? silnika. Tak wi?c wydaje si?, ze podstawowym sposobem 

pomiaru w badaniach indykatorowych powinien bye kat OWK. Czy pomiar 6 do 16 

cykli upowaznia do zastosowania usredniania cykli pomiarowych? Czy okreslono CoV 

(wspolczynnik zmiennosci) sredniego cisnienia indykowanego? (lub pr?dkosci 

obrotowej)? W jaki sposob dokonano zamiany podstawy czasu na kat OWK? Czy 

uwzgl?dniono nierownomiernosc pr?dkosci walu korbowego podczas cyklu pracy 

silnika? 

9. Przedstawiony w rozdziale 5.1 model strat mechanicznych jest na tyle ogolny (rys. 5.1), 

ze mozna go z powodzeniem zastosowac do jakiegokolwiek opisu zaleznosci w silniku 

spalinowym (np. emisji zwiazkow szkodliwych). Niestety Autor nie podaje w jakim 

celu zostal on tarn zamieszczony, a dalej w pracy nie jest wykorzystany. 

10. W pracy nie dokonano krytycznej analizy wykonanych badan - nie porownano z innymi 

wynikami dost?pnymi w literaturze. W wielu miejscach pracy nie skomentowano 

podawanych informacji (m.in. s. 101-104 - model strat mechanicznych; s. 132-134 -

wplyw zmiany lepkosci oleju przed i po wymianie), podajac jedynie fakty, nie 

komentujac zastanego stanu rzeczy. Nasuwaj^ si? pytania o eelowose podawania 

informacji np. dotyczacych modelu strat mechanicznych oraz dlaczego lepkosc oleju 

smarowego po wymianie jest wi?ksza, niz oleju przed wymian^. Czym jest to 

spowodowane? 
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Osobnego omowienia wymaga rowniez wywod, przedstawiony na stronach 154-155, 

adotycz^cy wyznaczenia stalej proporcjonalnosci kn (nazywanej dalej zamiennie przez 

Doktoranta jako wspolczynnik proporcjonalnosci lub wskaznik). Poprawy zapis zostal 

przytoczony ponizej: 

i i 
V = K 0 2 3 • Pm,z 0 ' 2 3 (6.4) 

Zatem zgodnie z przyjetymi zalozeniami nalezy znalezc minimum funkcji f(kn): 

/ ( * n ) = ZfiOogv, - log^) 2 (6.5) 

gdzie: 

Vj - wartosc lepkosci oleju wyznaczona w temperaturze pomiaru ze wzoru Walthera, 

vj - oczekiwana wartosc lepkosci wyznaczona z zaleznosci 6.4: 

i i 

V] = K 0 2 3 • Pm.zJ 0 ' 2 3 (6-6) 

Szukan^ wielkosciajest tylko wartosc wspolczynnika proporcjonalnosci kn zalezna^ od 

predkosci obrotowej i obciazenia silnika. Po podstawieniu zaleznosci (6.6) do wzoru (6.5), 

otrzymano: 

/ ( * n ) = Z f i flogvj - log ( / c n ^ • p m > z J ^ ) | 2 = flog —) (6.7) 
L V n \ ° ' 2 3 - P m , z , j 0 ' 2 3 / 

Szukaj^c minimum wyrazenia f(kn) nalezy wyznaczyc pierwsz^ pochodn4/'(/cn) 

i znalezc jej miejsce zero we: 

fXK) = Z £ i ( l o g — ] • - V " ^ = 0 (6.8) 
\ ° ' 2 3 - P m , z , j 0 ' 2 3 / ^ ° ' 2 3 

Korzystaj^c z wlasnosci logarytmow otrzymano finalnie: 

fcn=f_j^y^ (6.9) 

Roznica polega na pominieciu w rownaniach (6.4), (6.5)-(6.9) znaku minus przed 

czynnikiem (1/0,23), co w konsekwencji skutkuje odmiennym rownaniem (6.8), a takze 

rownaniem koncowym (6.9). Jednakze wydaje sie, ze niescislosc ta jest podyktowana glownie 

bledem edytorskim skladania pracy, gdyz dalsze obliczenia prowadzone przez Doktoranta s^ 

poprawne i zgodne z ostatecznym rownaniem (6.9). 
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2.2. Uwagi szczegolowe 

Rozprawa jest starannie opracowana pod wzgledem redakcyjnym. Zwraca uwag? 

ogolnie poprawny zapis jednostek miar (z nielicznymi wyjatkami) i bardzo dobra czytelnosc 

zamieszczonych (w duzej liczbie) rysunkow. Terminologia stosowana w pracy jest ogolnie 

poprawna i konsekwentnie przestrzegana. Uwagi szczegolowe, przedyskutowano z 

Doktorantem, jednakze wazniejsze zostaly wymienione ponizej: 

• s. 2: spis tresci - nie powinno bye kropek na koncu nazw rozdzialow, podrozdzialow 

itd., to nie sa_ zdania, tylko rownowazniki zdan. 

• s. 3: niekonsekwencja w oznaczaniu typu silnika: 312B (pkt 5.2.2) czy S312B (pkt 5.4.1 

i dalej). 

• s. 4-5: w spisie oznaczen niekonsekwencja w podawaniu jednostek. 

• s. 6 (8, 9, 19, 22, 29 i dalej): zbyt duze uproszczenie w podawaniu wielu pozycji 

literatury; nie jest pewne czy Autor dotarl do zawartosci tych prac, czy tylko do tytulow 

cytowanych publikacji. 

• s. 7 (i kolejne): styl pisania pracy w wielu miejscach nie jest techniczny, np. rysunek 

doskonale obrazuje (s. 7), wartosc ... waha si? (s. 8). 

• s. 10: „pomiar maksymalnych cisnien spalania lub cisnien sprezania" powinno bye 

„pomiar maksymalnego cisnienia spalania lub cisnienia sprezania", i dalej „przebiegow 

cisnien indykowanych" - „przebiegow cisnienia indykowanego". 

• s. 19: zle uzywanie slowa „ilosc" w stosunku do rzeczownikow policzalnych - powinno 

bye „liczba" (tu w znaczeniu: liczba suwow). 

• s. 24: rozpoczynanie zdah w domysle jako kontynuacja tytulu podrozdzialu - „Straty te 

s^ liczbowo najwieksze" jako kontynuowanie watku z tytulu „strat tarcia w ukladzie 

trybologicznym tlok-pierscienie tlokowe-tuleja cylindrowa". 

• s. 30: wykres na rys. 2.6 dotyczy silnika samochodowego, jednak praca dotyczy innych 

silnikow; czy zdanie umieszczone nad rysunkiem dotyczy silnikow okretowych, czy 

samochodowych? Czy wskazana tarn literatura (wyliczanka) dotyczy silnikow 

okretowych? Zbyt duzo pozycji literaturowych w tym przypadku powoduje, ze nie 

wiadomo, co jest cytowane, ani czego dotyczy informacje zawarte w cytowanych 

pozyejach. 

• s. 32: jak nalezy rozumiec zapis „stopieh spr?zania b?d^cy konstrukcyjn^ miara^ 

obci^zenia"? 
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s. 33 (s. 49 i 50): rysunek powinien bye umieszczony w ten sposob - zgodnie z 

wymogami wydawniczymi - aby czytelnosc jego by la umozliwiona od zewnatrz pracy 

(a nie od wewnatrz). 

s. 34: czy sprawnosc mechaniczna jest bezwzgledn^ czy wzglednq. miara^ strat 

mechanicznych. 

s. 43: brak konsekwencji w pisaniu oznaczeh - powinny bye pochyle (tab. 2.1). 

s. 51: „zarowno lepkosc dynamiczna, jak i kinematyczna zaleza^ od cisnienia", brakuje 

okreslenia tego cisnienia (cisnienie oleju, czy moze inny rodzaj cisnienia?). 

s. 52: tab. 3.1 powinna bye po zewnetrznej stronie tekstu. 

s. 53: bledna numeracja wzoru (3.1.3), powinno bye (3.3). 

s. 54: bl?dna numeracja rysunku (3.1.2), powinno bye (3.2). 

s: 55: „Autor pisze „w normach wiekszosci krajow europejskich [114]", a pozyeja 

literatury odnosi sie do normy polskiej, nalezaloby podac pozyeje literatury normy 

europejskiej (ogolniejszej). 

s. 65: bl?dny styl zdania „Zatem wiskozatory w wyzszej temperaturze wzglednie 

bardziei zwiekszaj^ lepkosc niz w niskiej". 

s. 91 (tab. 4.1): jesli dane dotyczy czujnika piezoelektrycznego to czulosc nie moze bye 

podawana w mV/MPa; jednostka poprawna to np. pC/bar. 

s. 91: liniowosc wynosz^ca 0,5% dyskwalifikuje czujnik! Jest to nieliniowosc. 

s. 91 (s. 92): jednostka czestotliwosci to Hz, a nie kH; psi nie jest jednostka SI . 

s. 95: zbyt podstawowe informacje zawarte w doktoracie: „Co to jest wykres 

indykatorowy?" 

s. 96: wyznaczanie cisnienia sprezania na podstawie przebiegu cisnienia spalania w 

systemach A V L istnieje od co najmniej 1997 roku. 

s. 105 (tab. 5.3): „predkosc obrotowa biegu luzem" - powinno bye „biegu jalowego"; 

zla jednostka objetosci skokowej silnika (m ); powinno bye m . 

s. 105 (s. 108): niekonsekwencja w zapisie jednostek g/(kWh) oraz g/kWh. 

s. 129: styl „badajac straty mechaniczne silnika na oleju..." - powinno bye „badaj^c 

straty mechaniczne silnika z wykorzystaniem oleju...". 

s. 134: niepoprawny styl zdania „rysunek przedstawia wlasnie". 

s. 157-172 (rys. 6.11-6.41): brak jednostki czasu pracy silnika od ostatniej naprawy 

glownej. 

s. 172 (wl Id): jest 0,0391 - powinno bye 0,0397. 
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3. PODSUMOWANIE 

Uwagi te nie majq. charakteru zasadniczego i nie wplywaja^ na ogoln^ pozytywna^ ocen? 

rozprawy. Obj?tosc pracy jest uzasadniona z punktu widzenia potrzeb opisu 

przeprowadzonych analiz. Uklad pracy jest logiczny, ilustracje wykonane s^ starannie i 

przejrzyscie. Zakres pracy i zamieszczone informacje przedstawiaj^ jednoznacznie i 

wyczerpujaco jej tematyk?. Rozprawe cechuje powiazanie jej wszystkich elementow w 

zwart^ i powiazana^ logicznie calosc. Napisana jest w sposob komunikatywny, poprawnym 

jezykiem. Wszystkie pozycje ze spisu literatury zostaly przytoczone w tekscie (uwaga o 

zapisie literatury przedstawiona zostala wczesniej). Zrealizowane badania cechuje 

dociekliwosc merytoryczna a niektore wyniki innych autorow umiej?tnie wybrano i wlasciwie 

skomentowano. Z tresci rozprawy wynikaj^ jasno jej glowne osiajmi?cia naukowe, ktore 

zostaly wlasciwie skonfrontowane z aktualnym stanem wiedzy na jej temat. 

Na podstawie analizy tresci stwierdzam, ze oceniana praca miesci si? w dyscyplinie 

naukowej mechanika i budowa maszyn. 

Temat dysertacji jest wazny z punktu widzenia oceny stanu technicznego silnika 

spalinowego, a uzyskane wyniki mogâ  bye w przyszlosci wykorzystane przy badaniach 

innych jednostek napedowych stosowanych na okretach. Rownoczesnie temat rozprawy jest 

niedostatecznie opisany w literaturze, a sam sposob rozwiazania tematu jest oryginalnym 

rozwiazaniem Doktoranta i stanowi o niewatpliwej wartosci pracy. Zadanie, ktorego podjal 

si? Autor nalezy do trudnych, bowiem jego realizacja wymagala zastosowania nowych 

technik pomiarowych, wykonania skomplikowanych badan oraz znajomosci zagadnien 

zwi^zanych z pomiarami indykatorowymi okr?towych spalinowych silnikow tlokowych w 

roznorodnych warunkach eksploatacji. Z tego powodu podj?cie si? tak trudnego zadania przez 

Doktoranta stanowi cennâ  wartosc pracy. 

W rozwiazywaniu zadania Doktorant wykazal si? samodzielnosci^ w formulowaniu 

oryginalnych problemow naukowych i ich rozwiazywaniu oraz umiej?tnosci4 prowadzenia 

unikatowych eksperymentow badawczych. Przeprowadzone rozwazania teoretyczne i 

uzyskane wyniki badan s^ przekonywuj^ce i w pelni potwierdzaj^ zrealizowanie zadah, ktore 

Doktorant sobie postawil. 

Pod wzgl?dem metodologicznym praca jest prawidlowa. Autor potwierdzil umiej?tnosc 

prowadzenia badan i analiz w sposob uporzadkowany i metodyczny oraz stosowal 

prawidlowe podejscie do interpretacji wynikow. Na podkreslenie zasluguje rowniez wysoki 

poziom redakcyjny i edytorski pracy. 
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Zawarte w mojej opinii uwagi krytyczne nie wplywaj^ na ogoln^ pozytywn^ ocen? 

pracy. Nalezy zaznaczyc rownoczesnie, ze niektore z uwag majâ  charakter dyskusyjny, czy 

wyjasniajacy lub stanowi^ alternatywne podejscie do zagadnienia. 

W podsumowaniu stwierdzam, ze rozprawa kmdr. por. mgr. inz. Leszka Wontki pt. 

„Straty mechaniczne jako diagnostyczny parametr stanu technicznego okretowego 

tlokowego silnika spalinowego" spelnia wymagania stawiane pracom na stopieh doktora 

nauk technicznych, w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 14 marca 2003 o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Stawiam zatem 

wniosek o dopuszczenie kmdr. por. mgr. inz. Leszka Wontki do publicznej obrony ocenianej 

dysertacji. 


