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RECENZJA
rozprawy doktorskiej mgra inż. Piotra Wróblewskiego
nt. Wpływ asymetrycznych kształtów powierzchni ślizgowych pierścieni
uszczelniających na sprawność mechaniczną tłokowego silnika spalinowego

1. UWAGI WSTĘPNE − DANE FORMALNE
Przedmiot oceny
Przedmiotem oceny jest rozprawa doktorska dotycząca, istotnego zarówno
w fazie projektowania, jak też wytwarzania i eksploatacji tłokowych silników
spalinowych, wpływu asymetrii kształtu powierzchni ślizgowych tłokowych
pierścieni uszczelniających na parametry filmu olejowego, straty tarcia, zużycie
oleju smarowego oraz przebieg zużycia powierzchni współpracujących par
kinematycznych w układzie tribologicznym tłok-pierścienie-tuleja cylindrowa
(T-P-C) a w rezultacie na sprawność mechaniczną tego rodzaju silników, a także
opracowania opisu zjawisk fizycznych i chemicznych przylegania filmu olejowego
do powierzchni ślizgowych tłokowych pierścieni uszczelniających.
Podstawą dokonania tej oceny była decyzja Rady Wydziału Maszyn
Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej, podjęta w dniu 19 czerwca
2018 r. na podstawie art. 20 ust. 5 i 6, Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, wraz
ze zmianami z dn. 1.10.2014 r. (Dz. U. z 2014 r.) oraz pismo dziekana Wydziału
Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej z dnia 10 lipca 2018 r.
Wprowadzenie
W technice samochodowej podejmowane są systematyczne działania
zmierzające do ciągłego zwiększania sprawności ogólnej silnika, gdyż to powoduje
zmniejszenie jednostkowego zużycia paliwa. Oczywiste jest, że jedną
z możliwości zwiększania tej sprawności i tym samym zmniejszenie

jednostkowego zużycia paliwa, jest dążenie do wzrostu sprawności mechanicznej
silnika, co wymaga zmniejszenia strat tarcia w układach tribologicznych
tłokowego silnika spalinowego. Wobec tego Autor rozprawy przyjął (i słusznie),
że najodpowiedniejszym sposobem zmniejszenie jednostkowego zużycia paliwa,
przy istniejącym poziomie techniki samochodowej, jest zmniejszenie strat tarcia
w układach tribologicznych silnika a zwłaszcza w jego układzie tłok-pierścienietuleja cylindrowa (T-P-C), przez polepszenie współpracy pierścieni tłokowych
uszczelniających z gładzią tulei cylindrowej. Wprawdzie sprawność mechaniczna
silnika jest także funkcją ilorazu maksymalnego ciśnienia (pmax) i średniego
ciśnienia indykowanego (pi) i to taką, że wraz z wzrostem tego ilorazu sprawność
ta maleje, ale ta kwestia ma drugorzędne znaczenie. Zatem trzeba się zgodzić
z tym, że poprawa sprawności mechanicznej tłokowych silników spalinowych
zarówno o zapłonie samoczynnym jak też iskrowym będzie realizowana przez
producentów, przy współpracy z ośrodkami badawczymi, w zakresie zmniejszania
strat tarcia w układach tribologicznych tych silników.
Autor rozprawy wyszedł naprzeciw tym potrzebom i podjął badania w tym
względzie skupiając się na ustalaniu zależności istniejących między
asymetrycznością kształtów powierzchni ślizgowych pierścieni uszczelniających
a sprawnością mechaniczną tłokowego silnika spalinowego. Badania w tym
względzie pojęte przez Autora rozprawy mają istotne znaczenie, ponieważ
praktycznie nie można uzyskać równomiernego rozkładu nacisków jednostkowych
na obwodzie pierścienia uszczelniającego tłoka. Wynika to z tego, że (jak Autor
napisał na str. 20) dokładność wykonania powierzchni ślizgowych pierścieni
uszczelniających tłoka na ich obwodzie, nawet przy zastosowaniu najbardziej
dokładnych metod obróbki powierzchniowej, nie może zapewnić wartości
mniejszej od 1 mikrometra. Można jednak przyjąć, że uzyskanie dokładności
bliskiej 1 mikrometra na powierzchni obwodowej pierścieni tłokowych
uszczelniających i na powierzchni gładzi tulei cylindrowej stwarza możliwość
określenia wpływu kształtu tych powierzchni na rozkład grubości filmu olejowego
i straty tarcia związane z ruchem posuwisto-zwrotnym pierścieni tłokowych
w tulei cylindrowej. Zatem zastosowanie asymetrii kształtów pierścieni tłokowych
uszczelniających umożliwia zwiększenie sprawności mechanicznej silnika a przy
tym zapewnia zmniejszenie zużycia oleju smarowego oraz dużą trwałość
powierzchni ciernych pierścieni tłokowych i gładzi tulei cylindrowej. Jednakże
dążenie do zmniejszania strat tarcia przez zastosowania asymetrii kształtów
powierzchni ślizgowych uszczelniających pierścieni tłokowych wymaga
prowadzenie dalszych badań zarówno symulacyjnych, laboratoryjnych jak
i eksploatacyjnych. W tych badaniach istotne jest ustalenie wpływu kształtów
powierzchni ślizgowych pierścieni uszczelniających na straty energii mechanicznej
wskutek tarcia istniejącego między tymi powierzchniami a gładzią tulei
cylindrowej. To umożliwi dokonanie oceny nie tylko, w jakim stopniu pierścienie
tego typu mogą spowodować zmniejszenie strat tarcia i zwiększenie sprawności
mechanicznej, ale także na ile może wzrosnąć trwałość i niezawodność badanego
układu tribologicznego (T-P-C), w dłuższym czasie jego eksploatacji.

Rozprawa doktorska, której dotyczy ta recenzja, wychodzi na przeciw temu
zapotrzebowaniu i z tego powodu jest ważna zarówno dla praktyki eksploatacyjnej
tłokowych silników spalinowych pojazdów samochodowych jak również dla
nauki, która powinna przecież między innymi umożliwiać uwiarygodnianie wiedzy
utylitarnej tworzonej metodami naukowymi, a więc wiedzy pewnej i tym samym
prowadzić do zmniejszania obszaru, tzw. wiedzy zdroworozsądkowej, która jest
wiedzą niekiedy o dużym stopniu niepewności. Zatem rozprawa ta dobrze wpisuje
się w nurt działań zmierzających do zmniejszenie strat tarcia w układach
tribologicznych a zwłaszcza w układzie tłok-pierścienie-tuleja cylindrowa (T-P-C),
wspomnianych silników spalinowych i tym samym do zwiększania ich sprawności
mechanicznej. Wobec tego uważam tematykę tej pracy za aktualną
i ważną nie tylko dla nauki, ze względu na jej walory poznawcze, ale także istotną
ze względów praktycznych, ponieważ zawiera ona także walory utylitarne
przydatne w obszarach działań technicznych, społecznych i ekonomicznych.
Problematyka rozprawy
W rozprawie został podjęty problem określenia wpływu asymetrycznych
kształtów powierzchni ślizgowych pierścieni uszczelniających na sprawność
mechaniczną tłokowego silnika spalinowego. Znajomość tego wpływu jest
warunkiem koniecznym, acz niewystarczającym, do takiego ukształtowania
powierzchni ślizgowej uszczelniającego pierścienia tłokowego, aby można było
uzyskać możliwie największą sprawność mechaniczną takiego silnika. Istotne jest
tu także zastosowanie rodzaju powłok przeciwzużyciowych nakładanych na
powierzchnie ślizgowe pierścieni uszczelniających oraz technologia ich
wytwarzania. Autor uwzględnił to w rozprawie charakteryzując procesy wyrobu
powłok przeciwzużyciowych pierścieni eksperymentalnych zastosowanych
w badaniach stanowiskowych i wyniki pomiarów momentu oporu ruchu badanego
silnika i strat tarcia w zależności od rodzaju zastosowanych pierścieni
uszczelniających z uwzględnieniem wartości współrzędnych określających
asymetryczność kształtu i rodzaj zastosowanego materiału powłok
przeciwzużyciowych. Mając to na uwadze Autor tej rozprawy przedstawił w niej
opis i wyniki przeprowadzonych badań symulacyjnych i stanowiskowych.
Wykonane badania wynikają z Jego przekonania, że najefektywniejszym
sposobem zmniejszania jednostkowego zużycia paliwa tłokowego silnika
spalinowego jest zmniejszenie strat tarcia w jego układach tribologicznych
a zwłaszcza w układzie tłok-pierścienie-tuleja cylindrowa (T-P-C), niezależnie od
rodzaju zapłonu paliwa w przestrzeni roboczej takiego silnika.
W szczególności zawartość tej monografii dotyczy następującej problematyki:
• zidentyfikowania wiedzy w zakresie dotyczącym możliwości zmniejszania
strat tarcia spowodowanych przez pierścienie uszczelniające oddziałujące na
gładź tulei cylindrowej,
• analizy i oceny przydatności modeli matematycznych do obliczenia rozkładu
nacisków jednostkowych pierścieni tłokowych, na gładź tulei cylindrowej,
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w zależności od geometrii skojarzenia ciernego (układu tribologicznego)
T-P-C, do przewidywania różnych skutków zmian geometrycznych
elementów układu tribologicznego T-P-C w aspekcie wybranych
parametrów filmu olejowego, strat tarcia i prognozowania przebiegu
procesów zużycia w okresie docierania silnika, do określenia rozkładu
ciśnień w filmie olejowym w zależności od parametrów skojarzenia T-P-C
oraz wybranych parametrów filmu olejowego, w tym jego grubości i zakresu
pokrycia powierzchni ślizgowych pierścieni uszczelniających, i inne,
możliwości przeprowadzenia pomiarów rozkładu nacisków jednostkowych
pierścieni tłokowych w warunkach statycznego osadzenia pierścieni w tulei
cylindrowej,
przedstawienia czynników wpływających na poprawność współpracy
pierścieni tłokowych z gładzią tulei cylindrowej,
znaczenia strat tarcia pierścieni uszczelniających współpracujących
z gładzią tulei cylindrowej,
wpływu przepływu strumienia spalin między tłokowymi pierścieniami
uszczelniającymi a tuleją cylindrową na lokalny rozkład temperatur
i położenie kątowe tych pierścieni w rowkach tłoka,
skutków fragmentarycznego wypełnienia olejem przestrzeni między
asymetryczną powierzchnia ślizgową pierścieni uszczelniających a gładzią
tulei cylindrowej,
wybranych zagadnień dotyczących pokrycia powierzchni ślizgowych
tłokowych pierścieni uszczelniających filmem olejowym o cechach
lepkosprężystych,
zmniejszania strat tarcia w skojarzeniu ciernym (układzie tribologicznym)
tłok-pierścienie-tuleja cylindrowa w tłokowym silniku spalinowym
o zwiększonym izochorycznym stopniu przyrostu ciśnienia,
kształtowania odporności na zużycie ścierne powierzchni ślizgowych
uszczelniających pierścieni tłokowych,
badań symulacyjnych symetrycznych i asymetrycznych kształtów
geometrycznych powierzchni ślizgowych pierścieni uszczelniających,
identyfikacji
przydatności
technologii
uzyskiwania
asymetrii
stereometrycznych
kształtów
powierzchni
ślizgowych
pierścieni
uszczelniających,
badań eksperymentalnych oporu ruchu silnika 170A.046, przeprowadzonych
na stanowisku badawczym przysposobionym do symulacji warunków pracy
silnika, zbliżonych do warunków rzeczywistych, istniejących w fazie
eksploatacji silników,
badań eksperymentalnych tribologicznych grupy pierścieni uszczelniających
i pierścieni zastosowanych w badaniach stanowiskowych przed i po okresie
docierania złożeń kinematycznych sinika, z uwzględnieniem badań
mikrostruktur zgładów metalograficznych warstw wierzchnich.

Wyniki pracy zostały podsumowane w rozdziale 13., pt. Podsumowanie
i wnioski, w którym zawarte są wnioski – cztery ogólne i dziesięć szczegółowych
oraz propozycje kierunków przyszłych badań naukowych.

2. OCENA METODYCZNA
Układ rozprawy
Rozprawa doktorska zawiera 245 stron komputeropisu, na których
zamieszczonych zostało 91 rysunków, 22 wzory matematyczne (nie
ponumerowane) i 16 tabel. Resztę pracy stanowi spis treści, literatura, która
zawiera 146 pozycji (w tym 105 publikacji anglojęzycznych i 2 w j. niemieckim)
oraz streszczenie pracy w j. polskim i w j. angielskim. Ostatnią część rozprawy jest
załącznik zawierający 21 tabel.
Praca została podzielona na 13 rozdziałów, przy czym wstęp jest pierwszym
rozdziałem.
W rozdziale pierwszym (p.t. Wprowadzenie), który obejmuje 23 strony,
zostało przedstawione studium analityczno-krytyczne wiedzy dotyczącej
problemów zmniejszania strat tarcia w tłokowych silnikach spalinowych pojazdów
samochodowych, co jest konieczne, aby można było uzyskać wzrost sprawności
mechanicznej tego rodzaju siników spalinowych. Opisane zostały możliwości
i rezultaty badań z zastosowaniem różnych modeli matematycznych
umożliwiających przewidywanie zjawisk związanych z zużywaniem ściernym
układów tribologicznych tłok-pierścienie-tuleja cylindrowa (T-P-C), przy tarciu
płynnym i mieszanym. Przedstawiona została także obszerna analiza i ocena
dokonań zawartych w wielu publikacjach w zakresie obciążeń cieplnych
i mechanicznych, poprawy procesów cieplnych zachodzących w przestrzeniach
roboczych silników spalinowych tłokowych, zmniejszania zużycia paliwa tego
rodzaju silników, redukcji emisji substancji toksycznych zawartych w spalinach,
zanieczyszczenia komory spalania nagarem wskutek przedostawania się do niej
przez pierścienie uszczelniające oleju smarowego. W rozdziale tym jest podjęta
kwestia czynników wpływających na poprawność współpracy powierzchni
ślizgowych uszczelniających pierścieni tłokowych z gładzią tulei cylindrowej,
przyczyn wpływających na opory tarcia pierścieni tłokowych uszczelniających
oraz sposobów redukcji strat tarcia między elementami grupy tłokowo
cylindrowej. Uważam, że we wstępie wystarczająco przejrzyście, przedstawione
jest uzasadnienie potrzeby podjęcia takiego zakresu tematycznego, jaki zawiera
rozprawa.
Rozdział drugi (p.t. Znaczenie strat tarcia pierścieni uszczelniających
współpracujących z gładzią cylindra w bilansie energetycznym wielocylindrowego
tłokowego silnika spalinowego) obejmuje 8 stron i zawiera obszerny opis korzyści
wynikających ze zmniejszania strat tarcia w układzie tribologicznym
tłok-pierścienie-tuleja cylindrowa (T-P-C), jak te straty można określić, jakie mogą

być wartości mocy tarcia w zależności od lepkości dynamicznej oleju i prędkości
obrotowej silnika, na co ma wpływ zużycie powierzchni ślizgowych pierścieni
tłokowych, bocznych tłoka i gładzi tulei cylindrowej, itd. Ale nie podsumował
swoich rozważań np. w formie uwag i wniosków, co sprawia, że nie można ustalić,
co dla Autora tej rozprawy jest z tych rozważań najistotniejsze w aspekcie
konieczności osiągnięcia celu i ustalonego zakresu pracy, które zostały
sformułowane w rozdziale 8. Brak jednak takiego podsumowania nie umniejsza
istotnie znaczenia tego rozdziału ze względu na to, że zawarte w nim rozważania
są przedstawione jednoznacznie i w sposób komunikatywny. Zatem można łatwo
wywnioskować, że istnieje możliwość (zdaniem Autora nowatorska) zmniejszenia
tarcia w układzie tribologicznym T-P-C tłokowego silnika spalinowego i tym
samym zwiększania sprawności mechanicznej tego silnika w złożonych warunkach
jego eksploatacji, w przypadku zastosowania metody planowego sterowania
(kształtowania) warstwy filmu olejowego między powierzchniami ślizgowymi
pierścieni uszczelniających a gładzią tulei cylindrowej z uwzględnieniem rozkładu
ciśnień w komorze spalania pod warunkiem, że zostanie zastosowana asymetria
kształtu powierzchni ślizgowych pierścieni uszczelniających, której wykonanie
wymaga dokonania precyzyjnej obróbki tych powierzchni zaraz po nałożeniu
powłok przeciwzużyciowych. W moim przekonaniu rozważania zawarte w tym
rozdziale mają znaczenie zarówno poznawcze jak też utylitarne, ponieważ Autor
rozprawy przedstawił je poprawnie w drodze wnioskowania indukcyjnego.
W rozdziale trzecim (pt. Wpływ przepływu strumienia mieszaniny gazów
przez uszczelnienia pierścieniowe na lokalny rozkład temperatur i położenie
kątowe pierścieni tłokowych w rowkach tłoka), który obejmuje 12,4 strony, została
przedstawiona wiedza ogólnie znana specjalistom zajmującym się projektowaniem
i eksploatacją tłokowych silników spalinowych i dlatego mogłaby być ograniczona
bez uszczerbku dla pracy. Nie można jednak uznać, że jest to istotny mankament
rozprawy, ponieważ Autor tej pracy mógł się w ten sposób zatroszczyć o to, aby
były Jego intencje lepiej rozumiane przez pracowników Fabryki Pierścieni
Tłokowych „Prima” SA z siedzibą w Łodzi, w której przeprowadzone zostały
badania empiryczne na potrzeby doktoratu. Ważne jest tu spostrzeżenie Autora
(str. 33), że uszczelniające złożenie labiryntowe tworzone przez zróżnicowaną
liczbę pierścieni tłokowych ma indywidualne parametry geometryczne nawet dla
poszczególnych silników tego samego typu w danej partii produkcyjnej. Wpływ
przepływu strumienia spalin przez uszczelnienie pierścieniowe na lokalny rozkład
temperatur i położenie kątowe pierścieni tłokowych w rowkach tłoka został
przedstawiony właściwie w sposób czytelny. Nie budzą też zastrzeżeń opisy
zjawisk cieplnych zachodzących w czasie działania silnika, zwłaszcza
przenoszenia ciepła od elementów komory spalania, głównie tłoka i pierścieni
tłokowych przez ściankę tulei cylindrowej do otoczenia i skutków transportu ciepła
od skojarzeń ciernych T-P-C do cieczy chłodzącej. Także właściwie zostały
opisane możliwości i potrzeba zapewnienia minimalnej grubości filmu olejowego,
aby można było znacznie zmniejszyć straty tarcia pierścieni uszczelniających oraz
wpływ przyczyn zmian położenia kątowego pierścieni tłokowych w rowkach tłoka.

Należy uznać, że dla tej rozprawy istotne jest spostrzeżenie jej Autora, że
nierównomierny rozkład temperatury na powierzchni denka tłoka
i w przestrzeniach między pierścieniowych pierścieni uszczelniających powoduje
nierównomierny rozkład temperatury w przekroju poprzecznym górnego
pierścienia, co sprzyja zmianie lepkości dynamicznej oleju smarowego i przez to
powstawaniu asymetrycznego rozkładu grubości filmu olejowego powstającego na
powierzchniach ślizgowych pierścieni w fazie rozprężania spalin i wskutek tego
wystąpienia tarcia mieszanego. Ze względu na to, że straty tarcia pierścieni o gładź
tulei cylindrowej są znaczne, stąd słuszny jest wniosek Autora rozprawy, że
zmniejszenie tych strat może spowodować istotną poprawę sprawności
mechanicznej silnika.
Rozdział czwarty (pt. Fragmentaryczne wypełnienie olejem przestrzeni między
asymetryczną powierzchnią ślizgową pierścieni uszczelniających a gładzią
cylindra) obejmuje 6 stron i zawiera komunikatywne przedstawienie,
z uwzględnieniem aktualnej wiedzy, zagadnienie wpływu fragmentarycznego
wypełnienia olejem smarowym przestrzeni między asymetryczna powierzchnią
ślizgową pierścieni uszczelniających a gładzią tulei cylindrowej na rozkład
ciśnienia w filmie olejowym i związane z tym straty tarcia pakietu pierścieni
tłokowych uszczelniających współpracujących z gładzią tulei cylindrowej. Istotne
jest w tym rozdziale stwierdzenie, że straty tarcia zależą od rozkładu ciśnienia
w filmie olejowym, które zależy od grubości i osiowej wysokości pokrycia filmem
olejowym powierzchni ślizgowych pierścieni tłokowych a także, że straty te zależą
od kształtów wspomnianych powierzchni ślizgowych zwłaszcza dolnego i górnego
pierścienia uszczelniającego. Ważne jest także stwierdzenie, że właściwy
i równoczesny dobór kształtu powierzchni ślizgowych obu wspomnianych
pierścieni uszczelniających ma przy tym zasadniczy wpływ na zmniejszenie strat
tarcia. Zatem słuszny jest pogląd Autora monografii, że ważne są badania, które
umożliwiłyby ustalenie minimalnej grubości filmu olejowego pomiędzy
powierzchniami ślizgowymi tych pierścieni a gładzią tulei cylindrowej, co
wymaga odpowiedniego ukształtowania powierzchni smarowanych powierzchni
ślizgowych współpracujących z gładzią cylindrową.
W rozdziale piątym (pt. Wybrane zagadnienia pokrycia powierzchni
ślizgowych pierścieni tłokowych filmem olejowym o cechach lepkosprężystych),
obejmującym 4,4 strony, zostały opisane czynniki wpływające na rozkład grubości
filmu olejowego pomiędzy powierzchniami ślizgowymi pierścieni tłokowych
uszczelniających a gładzią tulei cylindrowej i ograniczenie strat tarcia. Autor
słusznie zauważył, że ważne są badania empiryczne w zakresie warunków, jakie są
niezbędne do pojawienia się efektu Weissenberga umożliwiającego zwiększenie
pokrycia olejem smarowym powierzchni ślizgowych tłokowych pierścieni
uszczelniających, w wynika spęcznienia warstwy tego oleju. Ważne jest także to,
że zwrócił uwagę na ograniczone możliwości badań pokrycia tych powierzchni
filmem olejowym w drodze teoretycznej ze względu na występowanie błędu
wynikającego z wprowadzenia do modelu matematycznego wartości modułu
poprzecznej sprężystości oleju smarowego i zasugerował, że tylko w badaniach

empirycznych można zweryfikować możliwości zmniejszenia strat tarcia. Wykazał
też, że asymetryczność kształtu powierzchni ślizgowych tłokowych pierścieni
uszczelniających wpływa na spadek strat tarcia przy zachowaniu zużycia oleju
smarowego i wystarczającej grubości filmu olejowego między powierzchnią
ślizgową wspomnianych pierścieni a gładzią tulei cylindrowej w całym zakresie
pracy silnika.
Rozdział szósty (pt. Problematyka zmniejszania strat tarcia zestawienia tłokpierścienie-cylinder w tłokowym silniku spalinowym o zwiększonym izochorycznym
stopniu przyrostu ciśnienia) obejmuje 11 stron i zawiera rozważania na temat
możliwości zmniejszania strat tarcia w układzie tribologicznym tłok-pierścieniecylinder w tłokowym silniku spalinowym charakteryzującym się zwiększonym
stopniem izochorycznego przyrostu ciśnienia. Doceniony tu został przez Autora
fakt, że zwiększenie tego stopnia przy równoczesnym zmniejszeniu prędkości
obrotowej silnika powoduje znaczne zmniejszenie mocy tarcia pierścieni
tłokowych jak też zmniejszenie grubości filmu olejowego między trącymi
powierzchniami pierścieni uszczelniających i gładzią tulei cylindrowej. Ważny
w tej kwestii jest też pogląd Aurora rozprawy, że konieczne jest podejmowanie
badań w celu ustalenia zależności opisujących wpływ zwiększenia stopnia
przyrostu ciśnienia w przestrzeni roboczej silnika na grubość warstwy oleju
pokrywającego powierzchnie ślizgowe tłokowych pierścieni uszczelniających.
Zależności te powinny mieć taką formę, aby było możliwe określenie minimalnej
grubości filmu olejowego, siły i mocy tarcia w tym skojarzeniu, a także zużycie
oleju przez silnik. Autor rozprawy zwrócił przy tym uwagę, że to wymaga
przeprowadzenie trudnych badań empirycznych jak też symulacyjnych. Ważne jest
tu także spostrzeżenie Autora, że dla asymetrii kształtu powierzchni ślizgowych
pierścieni uszczelniających nie można w badaniach przyjąć liniowej zależności
zmiany ciśnienia działającego na te powierzchnie, gdyż uzyskane wyniki nie będą
adekwatne do rzeczywistego rozkładu ciśnienia. Dobre rozeznanie Autora w tej
kwestii było wynikiem wnikliwego przestudiowania rezultatów badań uzyskanych
przy zastosowaniu modeli Iskry, Koszałki, Miyachikiego, Niewczasa, Petrisa,
Pohlhausensa, Smoczyńskiego, Sygniewicza, Tinga, Yoshidę i innych badaczy.
W rozdziale siódmym (pt. Kształtowanie odporności na zużycie ścierne
powierzchni ślizgowych uszczelniających pierścieni tłokowych), który obejmuje
20,5 strony, przedstawiono problematykę związaną z dążeniem do zwiększenia
odporności na zużycie ścierne powierzchni ślizgowych uszczelniających pierścieni
tłokowych. Zostało tu zasygnalizowane spostrzeżenie, że smarowanie
współpracujących z gładzią tulei cylindrowej powierzchni ślizgowych tłokowych
pierścieni uszczelniających w położeniach zwrotnych tłoka jest utrudnione ze
względu na brak warunków do powstawania smarowania hydrodynamicznego
bądź elestohydrodynamicznego. Zatem należy zwrócić uwagę na dobór
odpowiednich materiałów do produkcji tłokowych pierścieni uszczelniających
takich, które charakteryzują się dużą twardością, udarnością, wytrzymałością
zmęczeniową, a także na zginanie i ściskanie oraz cechują się dużą granicą
sprężystości i dobrą przylegalnością powłok przeciwzużyciowych do materiału

bazowego stosowanego do wytwarzania pierścieni. Autor wykazał się dobrą
znajomością obecnie stosowanych technologii nanoszenia tych powłok oraz
materiałów stosowanych na powierzchnie ślizgowe tłokowych pierścieni
uszczelniających. Dobrze zostały opisane metody konstytuowania powłok
pierścieni tłokowych oraz ich właściwości, takich jak metoda metalizacji
natryskowej (elektryczna, gazowa i plazmowa), metody chromowania,
fosforanowania, molibdenowania, pokrywania ceramicznego, dyspersyjnego
nakładania powłok, a także metoda CVD (Chemical Vapour Deposition) i inne, jak
PVD (Physical Vapour Deposition), itd.
Rozdział ósmy (pt. Cel i zakres pracy) obejmuje 4 strony i zawiera cel
poznawczy i 5 celów utylitarnych, a także zdania spostrzeżeniowe (obserwacyjne,
bazowe) uznane (niesłusznie) przez Autora monografii za tezy pracy oraz efekty
utylitarne i zakres pracy. Została przejrzyście scharakteryzowana, przedstawiona
w dalszej części rozprawy, koncepcja zmniejszania strat tarcia pierścieni
tłokowych przez wprowadzenie asymetrii kształtu ich powierzchni ślizgowych
przy równoczesnym zastosowaniu wybranych materiałów podłoża i powłok
przeciwzużyciowych. Przedstawiona też została istotna dla tej koncepcji metoda
badań symulacyjnych, które zostały zrealizowane dla różnych położeń kątowych
pierścieni tłokowych w rowkach, różnych przechyłów tłoka względem osi
prowadzącej cylindra, wybranych prędkości obrotowych walu korbowego
i przykładowych lepkości dynamicznych olejów smarowych.
W rozdziale dziewiątym (pt. Badania symulacyjne symetrycznych
i asymetrycznych kształtów geometrycznych powierzchni ślizgowych pierścieni
uszczelniających), obejmującym 29 strony, zostały przedstawione założenia do
opracowanego matematycznego modelu, zastosowanego w badaniach
symulacyjnych dotyczących cech asymetrycznych kształtów powierzchni
ślizgowych pierścieni uszczelniających i ich wpływu na straty tarcia w skojarzeniu
(układzie tribologicznym) T-P-C oraz wyniki badań dotyczących wpływu
modyfikacji asymetrii parabolicznych i eliptycznych kształtów tych powierzchni
na wybrane parametry filmu olejowego i wspomniane straty tarcia. Założenia
przyjęte do budowy modelu symulacyjnego można uznać za właściwe. Autor
słusznie przyjął, że ze względu na losowość zmian kształtu powierzchni
ślizgowych tłokowych pierścieni uszczelniających i powierzchni gładzi tulei
cylindrowej, wskutek istnienia losowo zachodzących procesów zużycia warstw
wierzchnich powłok w fazie docierania i eksploatacji nie ma potrzeby stosowania
złożonych modeli matematycznych lub bardzo gęstych siatek strukturalnych
opisujących stereometrię współpracujących powierzchni. Również ze względu na
istnienie losowych zmian współrzędnych zbioru nierówności rzeczywistych
powierzchni roboczych elementów układu tribologicznego T-P-C w czasie
zużycia, Autor słusznie ograniczył badania symulacyjne stosując model
osiowosymetryczny, odwzorowujący strukturę geometryczną wszystkich
powierzchni roboczych. Wykazał, że modele 2D umożliwiają dobre odwzorowania
właściwości
stereometryczno-fizykochemiczne
rzeczywistej
powierzchni
ślizgowych pierścieni tłokowych, a przez to są przydatne w procesie tworzenia

modeli matematycznych o strukturze algebraiczne, niezbędnych do analizy
zarówno warunków pracy istniejących w układzie T-P-C w warunkach tarcia
płynnego, ale również tarcia mieszanego. Także wystarczająco przejrzyście został
udokumentowany wpływ rozkładu cech zmiennych określających asymetrię
parabolicznych i eliptycznych kształtów powierzchni ślizgowych pierścieni
uszczelniających na badane parametry filmu olejowego i straty tarcia.
Rozdział dziesiąty (pt. Technologia uzyskiwania asymetrii stereometrycznych
kształtów powierzchni ślizgowych pierścieni uszczelniających) obejmuje 34,3
strony i zawiera interesujące propozycje w zakresie możliwości technologicznych
uzyskiwania asymetrii stereometrycznych kształtów powierzchni ślizgowych
uszczelniających. W przeprowadzonej analizie możliwości wykorzystania różnych
technologii wyrobu pierścieni tłokowych ze względu na tolerancję wykonania
asymetrycznych kształtów powierzchni ślizgowych pierścieni uszczelniających
wykazał, jak jest skomplikowana technologia produkcji tych pierścieni tłokowych,
w której trzeba uzyskać asymetrię kształtu ich powierzchni ślizgowych
z zapewnieniem tolerancji około 3µm. Ma to istotne znaczenie utylitarne. Ważne
w tym rozdziale jest także scharakteryzowanie budowy i parametrów
wykonawczych szlifierki przeznaczonej do szlifowania profilowego powierzchni
ślizgowych pierścienie tłokowych mocowanych w pakiecie oraz przebiegu obróbki
pierścieni przeznaczonych do badań eksperymentalnych. Informacje na ten temat
będą przydatne przy organizowaniu seryjnej produkcji tego rodzaju pierścieni
tłokowych. Wyniki wstępnych badań eksperymentalnych określających jakość
wykonania asymetrii kształtów pierścieni uszczelniających dla wybranych, na
potrzeby tych badań, powłok przeciwzużyciowych a dotyczące pomiarów luzu
zamka i siły stycznej pierścieni, kontroli jakości pierścieni z zachowaniem metody
szczeliny świetlnej, stanowią bardzo wartościową podstawę do przygotowania
i rozpoczęcia produkcji pierścieni tłokowej.
W rozdziale jedenastym (pt. Badania eksperymentalne na stanowisku
badawczym), obejmującym 61 stron, zostały przedstawione wyniki
przeprowadzonych badań laboratoryjnych wraz z starannym opisem stanowiska
badawczego. Przedstawione wyniki są oryginalne i można je uznać za istotne dla
nauki oraz praktyki produkcyjnej pierścieni tłokowych uszczelniających, które
dotyczą:
• strat tarcia pakietu pierścieni tłokowych uszczelniających dla różnych
eksperymentalnych kształtów tego rodzaju pierścieni,
• wpływu asymetrii kształtu na parametry filmu olejowego,
• możliwości przewidywania przyszłych warunków współpracy par
kinematycznych układu tribologicznego T-P-C na podstawie parametrów
definiujących zmiany właściwości określonych struktur materiałowych,
rozkładu twardości warstw wierzchnich powłok oraz zmiany stereometrii
kształtu powierzchni ślizgowych pierścieni tłokowych.
Niezaprzeczalnym walorem tej pracy jest przedstawiony w tym rozdziale
jednoznaczny opis stanowiska badawczego z tłokowym silnikiem spalinowym
170A.046 o zmodyfikowanej, dla potrzeb badań, konstrukcji. Czytelnie również

zostały zaprezentowane pakiety pierścieni uszczelniających montowanych do
silnika na stanowisku badawczym a także wszelkie działania wykonane podczas
przeprowadzonych badań. To gwarantuje możliwość powtórzenia tych badań przez
osoby zainteresowane wynikami uzyskanymi przez Autora monografii
i sprawdzenia, czy mogą być uznane za wiarygodne, mające walory poznawcze
i utylitarne. Taka możliwość istnieje niewątpliwie, gdyż wszystkie wyniki
wykonanych pomiarów podczas tych badań były rejestrowane automatycznie.
Także czytelnie został opisany proces wytwarzania powłok przeciwzużyciowych
pierścieni eksperymentalnych zastosowanych w badaniach stanowiskowych takich,
jak powłoka chromowa nakładana galwanicznie, powłoka fosforanowa nakładana
z zastosowaniem metody zanurzeniowej, powłoka molibdenowa nakładana
plazmowo i powłoka molibdenowa wytwarzana z drutu molibdenowego. Uzyskane
wyniki pomiarów momentu oporu ruchu silnika i strat tarcia w zależności od
zastosowanych pierścieni uszczelniających, ze względna wartości współrzędnych
określających asymetryczność kształtu i rodzaj zastosowanego materiału powłok
przeciwzużyciowych, uzyskane na hamowni silnikowej są czytelnie przedstawione
na rysunkach i komunikatywnie zinterpretowane w aspekcie poprawności
wykonania i praktycznej przydatności.
Rozdział dwunasty (pt. Badania eksperymentalne tribologiczne grupy
pierścieni uszczelniających i pierścieni zastosowanych do badań stanowiskowych
przed i po okresie docierania złożeń kinematycznych silnika) obejmuje 10,5 strony
i zawiera wyniki właściwie i starannie przeprowadzonych badań rozkładu
twardości powierzchniowej powłok przeciwzużyciowych oraz mikrostruktur
zgładów metalograficznych warstw wierzchnich tych powłok, warstw
przejściowych i materiału podłoża badanych pierścieni uszczelniających. Badania
trwałości powłok przeciwzużyciowych nałożonych na powierzchnie ślizgowe
pierścieni wykonane zostały pomocą twardościomierza Zwick 3212, natomiast
badania mikrostruktur zgładów metalograficznych wspomnianych warstw zostały
wykonane za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego SEM
i mikroskopu optycznego LM. Interpretacja tych wyników i wnioski z nich
wynikające nie budzą żadnych zastrzeżeń.
W rozdziale trzynastym (pt. Podsumowanie i wnioski), obejmującym
2 strony, zostało przedstawione ustosunkowanie się Autora pracy do uzyskanych
wyników badań, w formie czterech wniosków ogólnych i dziesięć wniosków
szczegółowych. Autor monografii sprecyzował także trzy kierunki przyszłych
badań.
Proporcje między rozdziałami można uznać za właściwe. Wprawdzie dwa
rozdziały – dziesiąty (ponad 34 str.) i jedenasty (61str.) mogą wydawać się zbyt
obszerne, ale jest to pozorne wrażenie. Oba rozdziały dotyczą bardzo ważnych
zagadnień dla tej monografii. Pierwszy z nich dotyczy aktualnej technologii
uzyskiwania asymetrii stereometrycznych kształtów powierzchni ślizgowych
pierścieni uszczelniających a drugi – a drugi badań eksperymentalnych
wykonanych przez Autora na stanowisku badawczym. Przedstawione kwestie,

w obu rozdziałach o tychże objętościach, powinny być bardziej zrozumiałe i nie
powinny budzić wątpliwości u czytelników.
Treść rozprawy jest zgodna z tytułem. Także treści poszczególnych rozdziałów
odpowiadają ich nagłówkom, które jednoznacznie wskazują czytelnikowi, jaka
wiedza może być w nich zawarta.
Kolejne nazwy rozdziałów świadczą o logicznym powiązaniu całości
rozprawy, którą cechuje pragmatyzm naukowy, czyli że treść danego rozdziału jest
powiązana z treścią rozdziału bezpośrednio go poprzedzającego.
Sposób opracowania i przedstawienia rozprawy
Podjęte w rozprawie zagadnienie dotyczące określenia wpływu
asymetrycznych kształtów powierzchni ślizgowych pierścieni uszczelniających na
sprawność mechaniczną tłokowego silnika spalinowego zostało przedstawione
w sposób przejrzysty i wystarczająco komunikatywny, z logicznym tokiem
rozwinięcia treści. Założenia i metody przyjęte w rozprawie są poprawne.
Wynikają one ze słusznego poglądu Autora tej rozprawy, że przez wprowadzenie
asymetrycznych, schodkowych, eliptycznych i parabolicznych konturów
powierzchni ślizgowych pierścieni uszczelniających istnieje możliwość korzystnego
wpływania na wybrane parametry filmu olejowego, straty tarcia, zużycie oleju
silnikowego oraz przebieg zużycia powierzchni współpracujących par
kinematycznych.
W rozprawie tej został podany jeden cel poznawczy o ważnym znaczeniu dla
nauki i pięć celów utylitarnych istotnych ze względów utylitarnych. Zarówno cel
poznawczy i cele utylitarne zostały ściśle i jednoznacznie sprecyzowane. Celem
poznawczym, istotnym nie tylko dla nauki, ale też dla praktyki eksploatacyjnej
silników spalinowych tłokowych, było (str. 87) określenie wpływu
asymetrycznych, schodkowych, eliptycznych i parabolicznych konturów
powierzchni ślizgowych pierścieni uszczelniających na wybrane parametry filmu
olejowego, straty tarcia, zużycie oleju silnikowego oraz przebieg zużycia
powierzchni współpracujących par kinematycznych.
Uzasadnienia naukowe przedstawione w rozprawie są poprawne zaś
interpretacja wyników badań uwzględnia dotychczasowy stan wiedzy w tym
zakresie, którego rozprawa dotyczy, i dla tego nie budzą zastrzeżeń. Istotnym
walorem rozprawy jest to, że jej Autor ostrożnie, z poczuciem odpowiedzialności
sprecyzował wnioski wynikające z badań. Wobec tego trzeba stwierdzić, że
rozprawa jest interesującą pracą promocyjną o walorach zarówno poznawczych jak
utylitarnych, istotnych dla praktyki. Wpłynęła na to:
1) bardzo dobra znajomość Autora tej rozprawy praktycznych możliwości
konstrukcyjnych i technologicznych kształtowania powierzchni ślizgowych
pierścieni uszczelniających tłokowych silników, którą uzyskał w wyniku
ścisłej współpracy z przedstawicielami Fabryki Pierścieni Tłokowych
„Prima” S.A. z siedzibą w Łodzi, którzy nie tylko udostępnili Autorowi

potrzebną wiedzę praktyczną, ale także umożliwili przeprowadzenie badań
empirycznych związanych z tematyką rozprawy doktorskiej.
2) bardzo dobre rozeznanie w obszarze wiedzy teoretycznej, mieszczącej się
w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn, a w szczególności
dotyczącej metodologii badań empirycznych oraz projektowania,
wytwarzania i eksploatacji tłokowych silników spalinowych, zwłaszcza
w zakresie możliwości zmniejszenia strat mechanicznych układu
tribologicznego tłok-pierścienie uszczelniające-tuleja cylindrowa a tym
samym zwiększenia sprawności mechanicznej tłokowego silnika
spalinowego, ale także zmniejszania zużycia oleju smarowego oraz zużycia
powierzchni współpracujących par kinematycznych.
Rozprawa została przygotowana bardzo starannie, z uwzględnieniem zarówno
aktualnej wiedzy z dyscypliny naukowej budowa i eksploatacja maszyn, której ta
rozprawa dotyczy, jak również wiedzy praktycznej związanej z dążeniem
producentów silników spalinowych tłokowych do zwiększenie ich sprawności, nie
tylko mechanicznej, ale także trwałości, niezawodności i zmniejszenia
szkodliwości ekologicznej tego rodzaju silników. Nie mam więc wiele istotnych
uwag zarówno ogólnych jak i szczegółowych, które wymagałyby wyjaśnienia.
Można jednak sformułować kilka takich uwag, które mogłyby być uwzględnione
w dalszej pracy naukowej Autora tej rozprawy.
Uważam, że wyjaśnienia wymagają następujące spostrzeżenia, jako uwagi
ogólne, które należy uznać za dyskusyjne, związane ściśle z tą rozprawą:
1. Rozdziały zawierają częściowo wiedzę znaną i mogłoby tak być, gdyby
Autor jednoznacznie napisał, co z tej wiedzy wynika dla dalszych rozważań
przedstawionych w tych rozdziałach. Przykładowo, w rozdziale 1. pt.
Wprowadzenie jest napisane (str. 8, w. 2 i 3 od góry): „Obecnie tłokowe
silniki spalinowe stanowią najważniejsze źródło energii służące do napędu
pojazdów samochodowych. …”. Nie wiadomo jednak, po co ta informacja
została tu zamieszczona, jaki jest jej związek z tematem pracy i dalszymi
rozważaniami zamieszczonymi w tym rozdziale bądź w innych rozdziałach.
To stwierdzenie moje wynika z następnego zdania tej monografii (str. 8,
w. 3 do 6 od góry), które nie jest związane z tym poprzednim, gdyż brzmi
tak: „Uwarunkowania prawne dotyczące ograniczeń emisji substancji
toksycznych spalin przez tłokowe silniki spalinowe wymuszają na
producentach pojazdów stosowanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych,
zmniejszających ich emisję do środowiska. …”. W moim przekonaniu warto
byłoby tu napisać np., że rozpowszechnienie tych silników powoduje znaczne
skażenie środowiska naturalnego i związane z tym nakłady na jego ochronę.
Nakłady te można zmniejszyć zwiększając własności proekologiczne tych
silników. Jedną z takich możliwości jest zmniejszenie jednostkowego zużycia
paliwa, co można osiągnąć m.in. przez zmniejszenie oporów tarcia w
układach T-P-C tych silników i tym samym zwiększania ich sprawności
mechanicznych. Zwiększenie tej sprawności spowoduje bowiem wzrost
sprawności ogólnej, a zatem spadek jednostkowego zużycia paliwa o tej

samej wartości opałowej. Zwiększenie sprawności mechanicznej wymaga
odpowiedniego ukształtowania powierzchni ślizgowych tłokowych pierścieni
uszczelniających. Z tych też powodów w rozprawie podjęto zagadnienie
określenia wpływu asymetrycznych konturów tych powierzchni na wybrane
parametry filmu olejowego, straty tarcia, zużycie oleju silnikowego oraz
przebieg zużycia powierzchni współpracujących par kinematycznych układu
tribologicznego T-P-C. To ostatnie zdanie (zaproponowane przeze mnie,
jako przykładowe) jest ściśle związane z celem poznawczym pracy
zamieszczonym przez Autora na str. 87 rozprawy.
2. Niestety przestawione w rozprawie zdania, jako tezy (str. 88) nie są tezami,
lecz zdaniami, które w metodologii nauk empirycznych są nazywane
obserwacyjnymi (spostrzeżeniowymi, bazowymi). Oczywiste jest, że zdania
te nie mogą być uznane za prawdziwe, ale ich prawdziwość wykazywana
jest w drodze badań empirycznych i logicznego uzasadnienia. Teza jest
pojęciem nauk empirycznych zaczerpniętym z języka matematyki, gdzie jest
częścią twierdzenia. Zatem wynika z matematycznej interpretacji
twierdzenia. Każde twierdzenie matematyczne (TM) formułowane jest
w formie implikacji syntaktycznej lub syntaktycznej równoważności. Ze
względu jednak na to, że równoważność tę da się zastąpić iloczynem
implikacji syntaktycznych, zatem ogólny (formalny) zapis twierdzenia
matematycznego (TM) może być wyrażony w formie syntaktycznej
implikacji o postaci: TM : Z ⇒ T , w której zdanie Z jest założeniem,
a zdanie T – tezą tego twierdzenia, którą należy udowodnić. Teza jest
zdaniem, którego prawdziwość trzeba udowodnić stosując odpowiednie
reguły inferencji (dowodzenia, wnioskowania dedukcyjnego), np.
najczęściej stosowaną: metodę modus ponens lub modus tollens. Pojęcie tezy
nie może być inaczej rozumiana w nauce. Formułując tezę (T) trzeba mieć
na uwadze założenie (Z), bez którego tezy nie można udowodnić,
a w rozprawie założenia – nie ma. Uważam jednak, że uznanie przez Autora
rozprawy zdań obserwacyjnych, jako tez nie jest istotnym jej mankamentem,
ponieważ nie jest wymagane ustawowo, aby rozprawa doktorska wnosiła
istotny wkład do nauki, lecz aby zawierała oryginalne rozwiązanie problemu
naukowego i była świadectwem, że jej Autor ma ogólną wiedzę teoretyczną
w dyscyplinie naukowej, której dotyczy ta rozprawa. Z reguły młodzi
pracownicy nauki uważają zdania obserwacyjne za tezy bądź hipotezy i są
tak przekonani o swojej racji w tym względzie, że nie ma potrzeby, aby
promotor im zakazywał tak uważać. W tym przypadku należy to zostawić
recenzentowi.
3. Tylko rozdział 13 (pt. Podsumowanie i wnioski) zawiera wnioski: cztery
ogólne i dziesięć szczegółowych, w których Autor zawarł informacje o tym,
co jego zdaniem jest w rozprawie najistotniejsze. Zostały w nim także
przedstawione trzy kierunki dalszych badań. Inne rozdziały tej rozprawy nie
zostały zakończone podsumowaniami, np. w formie wniosków i uwag, które
uwypuklałyby najważniejsze elementy tych rozdziałów. W takim

podsumowaniu można byłoby zwrócić uwagę czytelnika na to, jakie było
zadanie Autora, jaka sytuacja zmusiła Autora do napisania danego rozdziału,
jakie miał Autor możliwości, co Autor wybrał i dlaczego (czy mógł postąpić
inaczej), jak zrealizował pierwotne zamierzenie, co to dało dla nauki bądź
praktyki, czego Autor nie uwzględnił i dlaczego, na co w przyszłości należy
zwrócić uwagę. Wreszcie w podsumowaniu każdego rozdziału Autor
mógłby uzasadnić potrzebę napisania kolejnego rozdziału o określonym,
takim a nie innym nagłówku. Ten pragmatyzm naukowy ułatwiłby śledzenie
rozumowanie Autora, a to niewątpliwie wpłynęłoby na powstanie
przekonania u czytelnika, że cel rozprawy został całkowicie osiągnięty.
Uważam, że byłoby dobrze, aby Autor monografii uwzględnił w przyszłych
pracach naukowych także następujące moje spostrzeżenia, jako uwagi
szczegółowe, aby w tych nowych pracach nie było takich stwierdzeń jak:
1. Str. 5, w. 1 i 2 od dołu jest napisane: „Na podstawie przeprowadzonych
badań pośrednich i eksperymentalnych stanowiskowych sformułowano
wnioski, które potwierdziły tezy pracy.”. Niestety nie można potwierdzić
prawdziwości tez formułując w tym celu wnioski. Prawdziwość każdej tezy
należy udowodnić, a więc najpierw sformułować założenie a następnie
przeprowadzić dowód jej prawdziwości stosując odpowiednie reguły
inferencji (co zostało wyjaśnione w uwadze ogólnej 2.).
2. Str. 8, w. 11 i 12 od góry jest napisane: „ … podczas izobarycznego
rozprężania …”, ale lepiej byłoby napisać „ … podczas izobarycznej
ekspansji …”. Rozprężanie, to zmniejszanie ciśnienia czynnika
termodynamicznego (roboczego, chłodniczego), natomiast izobara jest
przemianą termodynamiczną przy stałym ciśnieniu, np. izobaryczne
doprowadzenie ciepła do silnika. Wobec tego nie można zrealizować
rozprężania (zmniejszania ciśnienia) przy jednoczesnym utrzymaniu stałego
ciśnienia.
3. Str. 23, w. 21 od góry jest napisane: „Decydujący wpływ na przebieg okresu
niezawodności silnika ma zużycie …”. Lepiej byłoby napisać np. tak:
„Zasadniczy wpływ na przebieg (zmiany) niezawodności w okresie
eksploatacji silnika ma …”. Decyduje człowiek, on ma decydujący wpływ
na to, co robi, gdyż może podejmować decyzje. Ponadto niezawodność, jako
cecha silnika zmienia się w jakimś okresie, maleje w czasie użytkowania
silnika i jest zwiększana w wyniku dokonania jego odnowy.
4. str, 33, w. 15 od dołu jest napisane: „Parametry takie decydują o warunkach
pracy pierścieni uszczelniających, a …”. Lepiej byłoby napisać podobnie
jak w pkt. 3., np. tak: „Parametry takie istotnie wpływają na warunki pracy
pierścieni uszczelniających, …”.
Przedstawione spostrzeżenia, jako uwagi ogólne i szczegółowe są nieliczne
i nie mają znaczącego wpływu na wartość metodyczną jak i merytoryczną
rozważań i dlatego można je uznać, za mało istotne dla tej rozprawy. W związku
z tym w moim przekonaniu nie obniżają walorów metodycznych pracy, jednak
byłoby dobrze je uwzględnić w przyszłej pracy naukowej.

Literatura została dobrana właściwie do tematu rozprawy, zawiera najnowsze
publikacje dotąd wydane, odzwierciedla wiedzę z zakresu kształtowania
powierzchni ślizgowych pierścieni uszczelniających w celu uzyskania na nich
filmu olejowego o takich własnościach, aby w rezultacie uzyskać znaczne
zmniejszenie strat mechanicznych układu tribologicznego „tłok-pierścienie
uszczelniające-tuleja cylindrowa” i jednostkowego zużycia oleju smarowego a tym
samym zwiększenie sprawności mechanicznej tłokowego silnika spalinowego oraz
zmniejszenie zużycia powierzchni współpracujących par kinematycznych tegoż
układu. Wiedza ta mieści się w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja
maszyn. Informacje zawarte w pracy zostały zgromadzone poprawnie pod
względem metodycznym, a badania wykonane przez autora tej rozprawy,
niezbędne do uzyskania wspomnianych informacji, zostały wykonane zgodnie
z zasadami obowiązującymi w nauce.
Wybór metody opracowania wyników badań empirycznych można uznać za
uzasadniony ze względu na przyjęty w pracy cel i jakość uzyskanych wyników.
Terminologia przyjęta w rozprawie przez doktoranta jest zgodna z aktualnie
obowiązującym słownictwem.
Przedstawione w rozprawie wywody są zrozumiale i stanowią logiczne
powiązaną całość.
Materiał ilustracyjny rozprawy, zarówno w formie rysunków jak i w tabel, jest
starannie dobrany.
Interpretacja zależności przedstawionych wzorami i w formie wykresów oraz
wyników zamieszczonych w tabelach jest prawidłowa.
W podsumowaniu stwierdzam, że przedstawione spostrzeżenia w formie
uwag ogólnych i szczegółowych nie umniejszają wartości naukowej tej pracy
i dlatego ocenę metodyczną należy uznać za pozytywną.

3. OCENA MERYTORYCZNA
Uważam, że rozważania naukowe podjęte w tej rozprawie, dotyczące
zagadnienia
wpływu
asymetrycznych,
schodkowych,
eliptycznych
i parabolicznych konturów powierzchni ślizgowych pierścieni uszczelniających na
wybrane parametry filmu olejowego, straty tarcia, zużycie oleju silnikowego oraz
przebieg zużycia powierzchni współpracujących par kinematycznych zostały
jasno, przejrzyście sprecyzowane i wystarczająco zrozumiale przedstawione.
W rozprawie tej zostały uwzględnione najnowsze osiągnięcia współczesnej nauki
z zakresu prowadzenia badań empirycznych na stanowisku badawczym i badań
symulacyjnych dotyczących wpływu asymetrycznych kształtów powierzchni
ślizgowych pierścieni uszczelniających na sprawność mechaniczną tłokowego
silnika spalinowego. Dokonane zostały niezbędne analizy i oceny dokonań
głównie w zakresie zmniejszania strat tarcia, zwłaszcza w układzie tribologicznym
T-P-C i zwiększania tym samym sprawności mechanicznej silników spalinowych
tłokowych, ale także w zakresie poprawy procesów cieplnych zachodzących

w silnikach spalinowych tłokowych, zmniejszania zużycia paliwa tego rodzaju
silników, redukcji emisji substancji toksycznych zawartych w spalinach, obciążeń
cieplnych i mechanicznych tych silników, zmniejszania objętości komory spalania
wskutek osadzania się na jej ściankach nagaru w wyniku spalania oleju smarowego
zgarnianego do niej przez pierścienie uszczelniające. Autor wykazał także bardzo
dobre rozeznanie w zakresie możliwości elektronicznego sterowania zasilaniem
silników paliwem. W rezultacie Autor tej rozprawy zgromadził wiedzę, która
umożliwiła Mu samodzielne prowadzenie badań naukowych w celu rozwijania
wiedzy w zakresie dyscypliny naukowej budowa i eksploatacja maszyn.
Do najważniejszych elementów rozprawy, będących istotnymi osiągnięciami
merytorycznymi jej Autora można zaliczyć:
• wykazanie w drodze rozumowania indukcyjnego że na sprawność
mechaniczną tłokowego silnika spalinowego istotny wpływ mają kształty
powierzchni ślizgowych jego pierścieni uszczelniających i zaproponowanie
wprowadzenia asymetrii kształtów powierzchni ślizgowych pierścieni
uszczelniających wykazując w przeprowadzonych badaniach, że przez to
można istotnie zmniejszyć straty tarcia istniejącego w układzie
tribologicznym T-P-C i tym samym zwiększyć sprawność mechaniczną
takiego silnika,
• zaproponowanie koncepcji zmniejszania strat tarcia istniejącego między
powierzchniami ślizgowymi pierścieni uszczelniających tłoka i gładzi tulei
cylindrowej przez wprowadzenie asymetrycznych, schodkowych,
eliptycznych i parabolicznych konturów powierzchni tych powierzchni
ślizgowych, przy jednoczesnym zastosowaniu odpowiednich materiałów
podłoża i powłok przeciwzużyciowych,
• określenie wpływu asymetrii powierzchni ślizgowych wspomnianych
pierścieni na grubości rozkład filmu olejowego na tychże powierzchniach,
co umożliwiło uzyskanie informacji o warunkach współpracy tych pierścieni
z gładzią tulei cylindrowej przy ustalonych parametrach pracy silnika oraz
różnych położeniach pierścieni w rowkach tłoka,
• ustalenie minimalnej grubości filmu olejowego dla danego rodzaju asymetrii
kształtu pierścieni uszczelniających i wstępne określenie parametrów
tribologicznych wytrzymałościowych rzeczywistych pierścieni o zadanych
kształtach oraz dokonanie wyboru metody wykonania odpowiednich
pierścieni i rodzaju materiału podłoża oraz powłok przeciwzużyciowych,
a także określenie maksymalnej wartości ciśnienia czynnika roboczego
w przestrzeni roboczej silnika, przy którym może dojść do zerwania
ciągłości filmu olejowego w ściśle kreślonych warunkach współpracy
pierścieni tłokowych i tulei cylindrowej,
• wykazanie, że największy wpływ na rozkład grubości filmu olejowego oraz
pokrycie osiowej wysokości górnego pierścienia uszczelniającego ma
współrzędna określająca przeniesienie asymetrii względem osi symetrii
całkowitej osiowej wysokości pierścieni uszczelniających,

• opracowanie modelu matematycznego o strukturze algebraicznej,
umożliwiającego określenie różnych współczynników niezbędnych do
korekty kształtów asymetrycznych powierzchni ślizgowych pierścieni
uszczelniających, w zależności od wartości współrzędnych kierunkowych,
z uwzględnieniem indywidualnej konstrukcji silnika,
• Wykazanie, że dobór odpowiedniej asymetrii kształtu dolnego i górnego
pierścienia uszczelniającego zależy od lepkości dynamicznej zastosowanego
oleju smarowego dla eksploatacyjnej temperatury pracy silnika i warunków
pracy silnika, czyli od najczęściej wykorzystywanego przez użytkownika
pojazdu samochodowego przedziału prędkości obrotowej tegoż silnika.
Do istotnych walorów naukowych tej monografii można także zaliczyć
oryginalne sformułowanie problemu badań empirycznych i symulacyjnych
wykonanych przez jej Autora.
Aspekty utylitarne tej pracy polegają na wykazaniu wpływu asymetrycznych,
schodkowych, eliptycznych i parabolicznych konturów powierzchni ślizgowych
pierścieni uszczelniających na wybrane parametry filmu olejowego, straty tarcia,
zużycie oleju silnikowego oraz przebieg zużycia powierzchni współpracujących par
kinematycznych oraz możliwości zmniejszenia strat tarcia układu tribologicznego
tłok-pierścienie uszczelniające-tuleja cylindrowa a tym samym zwiększenia
sprawności mechanicznej tłokowego silnika spalinowego w przypadku
zastosowania asymetrii wspomnianych powierzchni ślizgowych, a także
zaproponowaniu technologii wykonania tych powierzchni.
Wymienione elementy rozprawy mogą być uznane, według mego przekonania,
za opracowania oryginalne ważne dla nauki i zarazem istotne dla praktyki
projektowania, wytwarzania i eksploatacji tłokowych silników spalinowych.
Całość rozprawy oceniam jako pełne, samodzielne, przedstawione przejrzyście
z logicznym tokiem rozumowania, opracowanie naukowe dotyczące określenia
wpływu asymetrycznych kształtów powierzchni ślizgowych pierścieni
uszczelniających na sprawność mechaniczną tłokowego silnika spalinowego przy
różnych uwarunkowaniach oraz podstaw teoretycznych przeprowadzania badań
empirycznych i symulacyjnych w zakresie obniżanie strat tarcia w układach
tribologicznych T-P-C a tym samym zwiększania sprawności mechanicznej
silników spalinowych tłokowych.
W podsumowaniu stwierdzam, że ocenę merytoryczną należy uznać za
całkowicie pozytywną.

4. OGÓLNA OCENA ROZPRAWY
Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska mgra inż. Piotra Wróblewskiego
stanowi samodzielne i oryginalne opracowanie, które polega na przedstawieniu
w sposób naukowy zagadnienia dotyczącego określenia wpływu asymetrycznych
kształtów powierzchni ślizgowych pierścieni uszczelniających na sprawność
mechaniczną tłokowego silnika spalinowego.

Uważam tę pracę za w pełni aktualną, trafną, zawierającą wiedzę zarówno
o walorach poznawczych, jak też utylitarnych.
W podsumowaniu stwierdzam, że opracowana przez mgra inż. Piotra
Wróblewskiego rozprawa doktorska pt. Wpływ asymetrycznych kształtów
powierzchni ślizgowych pierścieni uszczelniających na sprawność mechaniczną
tłokowego silnika spalinowego, przygotowywana pod opieką promotora
i promotora pomocniczego, o którym mowa w art. 20 ust. 7, Ustawy z dnia 14
marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki wraz ze zmianami z dn. 1.10.2014 r. (Dz. U. z 2014 r.), stanowi
oryginalne rozwiązanie problemu naukowego dotyczącego zależności sprawności
mechanicznej tłokowego silnika spalinowego od asymetryczności kształtów
powierzchni ślizgowych tłokowych pierścieni uszczelniających oraz jest
świadectwem, że jej Autor ma ogólną wiedzę teoretyczną w dyscyplinie naukowej
budowa i eksploatacja maszyn oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia
pracy naukowej. Zatem spełnia wymagania zawarte w art. 13 ust. 1.
wspomnianej ustawy.
Wobec tego z pełnym przekonaniem wnioskuję o dopuszczenia Autora tej
rozprawy do publicznej obrony.
Ponadto wnioskuję o wyróżnienie tej rozprawy ze względu na istotne jej
walory zarówno poznawcze jak również utylitarne.
Uzasadnienie wniosku o wyróżnienie rozprawy
Autor rozprawy podjął bardzo trudne zagadnienie określenia wpływu
asymetrycznych kształtów powierzchni ślizgowych tłokowych pierścieni
uszczelniających na sprawność mechaniczną tłokowego silnika spalinowego
wiedząc, że istniejące lokalne zmiany lepkości dynamicznej oleju smarowego,
wraz z temperaturą, powodują nierównomierny rozkład grubości filmu olejowego
na tych powierzchniach, wskutek czego bardzo trudno jest tak zamodelować ich
wpływ na tarcie pierścieni uszczelniających tłoka, aby uzyskać adekwatny model
tego zjawiska. Uważam, że dobrze uporał się z tym zagadnieniem. Na uwagę
zasługuje ogrom pracy związany nie tylko z przyswojeniem wiedzy teoretycznej
z zakresu dyscypliny naukowej budowa i eksploatacja maszyn, ale także duży
wysiłek związany z wykonaniem badań empirycznych we współpracy
z przedstawicielami Fabryki Pierścieni Tłokowych „Prima” S.A. z siedzibą
w Łodzi oraz badań symulacyjnych, które wymagały opracowania adekwatnego
modelu matematycznego operacyjnego o strukturze algebraicznej. Opracowanie
takiego modelu nie było łatwe, gdyż na straty tarcia w układzie trybologicznym
T-P-C mają wpływ: lepkość dynamiczna, przewodność cieplna, rozszerzalność
objętościowa i temperatura filmu olejowego, także rozkład nacisków
jednostkowych pierścieni na gładź tulei cylindrowej, luz montażowy układu
T-P-C, chropowatość powierzchni ślizgowych pierścieni i ich asymetryczność.
Autor wskazał też na nowy kierunek badań umożliwiających zastosowanie
pierścieni uszczelniających o takiej asymetrii kształtu powierzchni ślizgowych
tych pierścieni, która będzie optymalna ze względu na sprawność mechaniczną.

Wykazał też, że najistotniejszy wpływ w tym względzie ma kształt górnego
pierścienia uszczelniającego z tego względu, że jest elementem najbardziej
obciążonym cieplnie i działa w warunkach przy znacznie nieraz zredukowanej
grubości filmu olejowego tuż przed GMP w suwie sprężania świeżego ładunku
i tuż po GMP w fazie spalania paliwa i rozprężania spalin.
Ważne też zarówno dla nauki jak i praktyki jest również uwypuklenie w tej
rozprawie, że rozkład filmu olejowego na współpracujących powierzchniach
roboczych pierścieni ślizgowych oraz ilość zgarnianego oleju, w zależności od
kierunku ruchu tłoka w cylindrze zależy nie tylko od grubości i osiowej wysokości
pokrycia filmem olejowym tych powierzchni, ale także od asymetrii kształtu tych
powierzchni.
Te osiągnięcia Autora rozprawy są ważne dla nauki i praktyki i z tego względu,
że dobrze opanował wiedzę dotycząca metodologii badań naukowych, co
umożliwiło Mu konsekwentne skorzystanie z metody wnioskowania indukcyjnego
przebiegającego od prawdy szczegółowej pewnej, jaką są pomiary, do prawdy
ogólnej, ale niepewnej, jaką są zależności istniejące w układzie tribologicznym
T-P-C wywnioskowane z prawd pewnych. Autor rozprawy to doskonale rozumie,
gdyż stwierdził w niej (i słusznie), że istnieje ciągła potrzeba dążenia do
opracowania coraz lepszego modelu matematycznego operacyjnego o strukturze
algebraicznej, który ujawniałby z możliwie najlepszą adekwatnością odwzorowane
w nim zjawiska towarzyszące oddziaływaniu pierścieni tłokowych i tulei
cylindrowej silnika w aspekcie wpływu lokalnych zmian wartości lepkości
dynamicznej oleju smarowego na straty tarcia w tym układzie tribologicznym.
Niezaprzeczalnym walorem tej pracy jest także przedstawiony w rozdziale
jedenastym jednoznaczny opis stanowiska badawczego z tłokowym silnikiem
spalinowym 170A.046 o zmodyfikowanej konstrukcji. Czytelnie również zostały
w nim zaprezentowane pakiety pierścieni uszczelniających montowanych do
silnika na stanowisku badawczym a także wszelkie działania wykonane podczas
przeprowadzonych badań. To gwarantuje możliwość powtórzenia tych badań przez
osoby zainteresowane wynikami uzyskanymi przez Autora monografii
i sprawdzenia, czy mogą być uznane za wiarygodne i mające walory poznawcze
oraz utylitarne. Taka możliwość istnieje niewątpliwie, gdyż wszystkie wyniki
wykonanych pomiarów podczas tych badań były rejestrowane automatycznie.
Wobec tego z pełnym przekonaniem stwierdzam, biorąc pod uwagę
przedstawione w recenzji walory metodyczne i merytoryczne, że według mego
zdania przedstawiona mi do recenzji rozprawa doktorska pt. Wpływ
asymetrycznych kształtów powierzchni ślizgowych pierścieni uszczelniających na
sprawność mechaniczną tłokowego silnika spalinowego autorstwa mgr inż. Piotra
Wróblewskiego zasługuje na wyróżnienie i taki wniosek przedkładam
Wysokiej Radzie.

