Radom 19.06.2015

Dr hab. inŜ. Waldemar TUSZYŃSKI, prof. nzw.

RECENZJA
rozprawy doktorskiej mgra inŜ. Kaspra GÓRNEGO
Tytuł rozprawy:
„Ocena właściwości smarnych mieszaniny olej - czynnik chłodniczy w warunkach
smarowania węzłów ślizgowych spręŜarek chłodniczych”

Recenzja została przygotowana na podstawie zlecenia prof. dra hab. inŜ. Franciszka
Tomaszewskiego, Dziekana Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki
Poznańskiej, z dn. 26.05.2015 r.
1. Charakterystyka ogólna
Rozprawa liczy ogółem 139 stron i składa się z 10 rozdziałów (plus streszczenie, wstęp
i literatura), podzielonych na zwarte tematycznie podrozdziały. Zacytowano 108 pozycji
bibliograficznych; wśród nich moŜna odnaleźć 7 publikacji współautorstwa Doktoranta.
2. Ocena podjętego tematu
Tematyka pracy jest aktualna i naukowo uzasadniona. Dotyczy podejmowanego w ośrodkach
badawczych na świecie, problemu zastępowania obecnie stosowanych czynników
chłodniczych, ich ekologicznymi zamiennikami. Przyczyna leŜy w tym, Ŝe wykryto
negatywne oddziaływanie obecnie stosowanych czynników chłodniczych na warstwę
ozonową. Istnieją takŜe podejrzenia o przyczynianie się obecnie stosowanych czynników
chłodniczych do efektu cieplarnianego. Konieczność ich zastępowania wynika
z odpowiednich rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i ustawodawstwa krajowego,
poprzedzonych Konwencją Wiedeńską z 1985 r., Protokołem Montrealskim z 1987 r.
i Ramową Konwencją ONZ z 1992 r. Obecnie wymaga się, aby wskaźnik ODP czynnika
chłodniczego (czyli potencjał niszczenia ozonu) wynosił 0, natomiast zalecana wartość
wskaźnika GWP (czyli przyczynianie się do efektu cieplarnianego) ma być poniŜej 150.
Z tego względu, przy ocenie zamienników czynników chłodniczych stosuje się 5 kryteriów,
w kolejności: kryterium termodynamiczne, bezpieczeństwa, ekologiczne, techniczne
i ekonomiczne.
W Polsce ustawa, oparta na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego z 2014 r. spowoduje,
Ŝe w chłodnictwie stosowane będą 4 grupy czynników: wodorofluorowęglowodory, amoniak,
dwutlenek węgla i węglowodory. W ślad za tym musi pójść poszukiwanie nowych olejów
smarowych do spręŜarek chłodniczych.
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Opisane wymogi spowodowały, Ŝe bardzo waŜny i złoŜony problem doboru nowych,
ekologicznych czynników chłodniczych, jest obecnie przedmiotem prac badawczo-rozwojowych
i naukowych na świecie. Wynika to z faktu, iŜ, jak wskazuje analiza literatury, aŜ 70% uszkodzeń
spręŜarek chłodniczych mogło wynikać z niewłaściwych właściwości smarnych mieszaniny oleju
z czynnikiem chłodniczym. Jest to zatem problem o duŜym znaczeniu utylitarnym. W ten
kierunek bardzo dobrze wpisuje się niniejsza rozprawa, będąc zarazem oryginalnym do niego
wkładem, szczególnie Ŝe dotyczy badań właściwości smarnych mieszanin oleju spręŜarkowego
z czynnikiem chłodniczym, czemu w literaturze światowej poświęca się niewiele uwagi.
3. Tytuł pracy
Tytuł rozprawy: „Ocena właściwości smarnych mieszaniny olej - czynnik chłodniczy
w warunkach smarowania węzłów ślizgowych spręŜarek chłodniczych” został sformułowany,
ogólnie rzec biorąc, trafnie, z tym zastrzeŜeniem, Ŝe Doktorant oceny dokonywał
na modelowym węźle ślizgowym, w warunkach - co prawda - jak najbardziej zbliŜonych
do węzłów rzeczywistych, jednak nie uŜywał w badaniach ślizgowych spręŜarek
chłodniczych, co mógłby sugerować obecny tytuł.
Moim zdaniem tytuł pracy powinien brzmieć: „Ocena właściwości smarnych mieszaniny olej
- czynnik chłodniczy w warunkach zbliŜonych do warunków smarowania węzłów ślizgowych
spręŜarek chłodniczych”.
4. Cel i zakres pracy
Autor sformułował cel, który ma charakter zarówno poznawczy (wykonanie badań) jak
i utylitarny (opracowanie metodyki badawczej). Cel pracy został sformułowany dobrze, choć
niepotrzebnie zawęŜony, poniewaŜ Doktorant opracował takŜe system sporządzania mieszaniny
oleju spręŜarkowego z czynnikiem chłodniczym, czego, a szkoda, nie ujął w celu pracy.
Autor nie sformułował tezy, co moim zdaniem jest uzasadnione - ze względu na zakres
i rodzaj wykonanych prac, poniewaŜ teza mogłaby być w najlepszym wypadku inwersją celu
poznawczego pracy.
Zakres pracy jest bardzo obszerny i obejmuje: identyfikację fizykalnych relacji oleju
spręŜarkowego z czynnikiem chłodniczym, opracowanie wytycznych do budowy
oraz koncepcji stanowiska badawczego, opracowanie i weryfikację metodyki badawczej,
wykonanie badań dwóch mieszanin, z których jedna zawiera perspektywiczny, ekologiczny
czynnik chłodniczy R290, opracowanie wytycznych dla doboru oleju dla danego czynnika
chłodniczego z zastosowaniem analizy wag poszczególnych kryteriów doboru
oraz opracowanie i weryfikację metodyki badania mieszaniny w skrajnie niekorzystnych
warunkach wynikających z pienienia się oleju pod wpływem czynnika chłodniczego.
Praktycznie wszystkie prace mają charakter eksperymentalny.
5. Układ pracy, redakcja, literatura
Po krótkim i zwięzłym wstępie następuje, w rozdziale 1, przegląd aktualnego stanu wiedzy
dotyczącej obecnych trendów w rozwoju czynników chłodniczych, z podaniem systemów ich
klasyfikacji. Następnie Autor opisuje systemy smarowania spręŜarek chłodniczych
oraz systemy klasyfikacji olejów do spręŜarek chłodniczych. Bardzo waŜne informacje
zawarte są w kolejnym punkcie, dotyczącym przyczyn eksploatacyjnych uszkodzeń
elementów spręŜarek chłodniczych. Ostatni rozdział analizy stanu wiedzy to opis obecnie
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stosowanych metod oceny właściwości smarnych olejów do spręŜarek chłodniczych. Niestety,
zabrakło podsumowania analizy stanu wiedzy, z czego jasno wynikałby cel pracy, choć
cząstkowe podsumowania znaleźć moŜna w poszczególnych punktach tej analizy.
Kolejna część pracy (rozdział 2) to cel i zakres pracy.
Rozdział następny, trzeci, dotyczy fizykalnych aspektów tworzenia mieszaniny oleju
z czynnikiem chłodniczym (p. 3.1) oraz przeglądu dotychczas stosowanych metod badań
tribologicznych, w mniej czy bardziej zbliŜony sposób oddających warunki pracy spręŜarek
chłodniczych (p. 3.2).
Tutaj pojawia się moja wątpliwość - dlaczego p. 3.1 i 3.2 nie zostały umieszczone
w rozdziale 1 - analizie stanu wiedzy, choć w rzeczywistości stanowią taką analizę?
TakŜe p. 3.3 to właściwie podsumowanie analizy stanu wiedzy, i powinien w związku z tym
być umieszczony na końcu rozdziału 1.
Kolejny, czwarty rozdział, to opis stanowiska badawczego opracowanego przy współudziale
Doktoranta. Zmodyfikowany tribometr to prawdopodobnie praca wspólna zespołu
badawczego, powinien być on zatem opisany w osobnym rozdziale, zatytułowanym np.
„Prace wstępne”. Dopiero p. 4.2, dotyczący układu zasilania czynnikiem chłodniczym,
stanowi autorski wkład Doktoranta do obszaru badań chłodniczych środków smarowych.
Rozdział 5 dotyczy autorskiej metodyki badawczej i ukazuje sposób jej opracowywania
oraz przyjętą procedurę badawczą.
Rozdziały 6 i 7 to opis wyników badań dwóch mieszanin - z czynnikiem chłodniczym
obecnie stosowanym oraz ekologicznym zamiennikiem, przy czym w mieszaninach
stosowano po trzy róŜne oleje do spręŜarek chłodniczych. Wyniki badań kończą się
podsumowaniami, choć szkoda, Ŝe nie wyodrębniono ich w osobnych punktach.
Rozdział 8 dotyczy wspomagania podejmowania decyzji o doborze oleju z uwzględnieniem wag
róŜnych kryteriów, takich jak zuŜycie, cena, współczynnik tarcia. Rozdział ten jest ściśle
związany z dwoma poprzednimi, co czyni układ redakcyjny tej części pracy bardzo przejrzystym
i logicznym i, co muszę podkreślić z duŜym uznaniem, oprócz aspektów technicznych,
uwzględnia takŜe aspekty ekonomiczne. WyróŜnia to niniejszą pracę od wielu krajowych prac
doktorskich, których autorzy rzadko podejmują problem ekonomiczności nowych rozwiązań.
Rozdział 9 dotyczy badań tribologicznych spienionego oleju, co wywołuje skrajnie
niekorzystne warunki tarcia. Wyniki tych badań pozytywnie weryfikują poprawność
zaproponowanych rozwiązań konstrukcyjnych i metodyki badawczej.
Prace eksperymentalne zakończono podsumowaniem, z wyszczególnieniem efektów
utylitarnych pracy oraz kierunków dalszych badań. Zabrakło, moim zdaniem, jasno
wyodrębnionych wniosków poznawczych i wniosku ogólnego dotyczącego osiągnięcia celu
pracy, choć z pewnością został on osiągnięty.
Układ redakcyjny pracy jest układem klasycznym i prawidłowym, z pewnymi zastrzeŜeniami,
które opisałem wcześniej.
Pomimo tych drobnych uwag naleŜy stwierdzić, Ŝe praca zredagowana jest niezwykle starannie.
Napisana jest zrozumiale, poprawną polszczyzną, z uŜyciem właściwej terminologii technicznej.
Wykaz literatury obejmuje 108 pozycji prezentujących badania i stan wiedzy w obszarze,
w którym zawiera się temat pracy. Prawie 30% z tego stanowią normy i akty prawne, a takŜe
materiały róŜnych firm, co jest stosunkowo duŜym odsetkiem, ale ze względu na charakter
pracy, w której wykonano prawie wyłącznie badania eksperymentalne, a takŜe ze względu
na przejrzystość opisu i stronę informacyjną, jest to dopuszczalne.
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6. Uwagi merytoryczne
Jak juŜ powyŜej zostało wspomniane, praca ma charakter prawie wyłącznie eksperymentalny.
Wszystkie walory poznawcze pochodzą z eksperymentu; autor nie stosował np.
zaawansowanych analiz powierzchni (np. analiz pierwiastkowych) dla podjęcia próby
interpretacji uzyskanych wyników. Wydaje się, Ŝe w przyszłych pracach badawczych Autora
warto takie analizy podjąć.
Wszystkie prace badawcze ułoŜone są w logicznym porządku, który zagwarantował pełne
osiągnięcie załoŜonego celu - opracowania metody badań umoŜliwiającej ocenę właściwości
smarnych mieszaniny olej - czynnik chłodniczy oraz wykonanie badań olejów dla aktualnie
stosowanego i wskazanego przepisami do stosowania w przyszłości czynnika chłodniczego.
W przedstawionych w rozprawie badaniach Autor zastosował własną metodę badawczą
oraz opracowane przy Jego współudziale urządzenie badawcze, wyposaŜone w autorski układ
zasilania czynnikiem chłodniczym. Bardzo szczegółowo opisał procedurę badawczą,
co wskazuje na dobrą znajomość warsztatu badawczego, choć moim zdaniem, opis jest zbyt
szczegółowy - p. 5.2 dotyczący procedury badawczej nieco przypomina instrukcję obsługi.
Tutaj rodzą się pytania do Autora:
− Do badań wybrano węzeł tarcia typu rolka - klocek, pracujący w styku skoncentrowanym.
Dlaczego Autor twierdzi, Ŝe węzeł ten „odpowiada geometrii elementów mechanizmu
korbowego” (str. 54), który pracuje w styku rozłoŜonym?
− Dlaczego przyjęto obciąŜenie węzła tarcia wynoszące 120 N? Co prawda (str. 75) Autor
powołuje się na prace [92 i 93], podające wartości sił w łoŜyskach ślizgowych małej
spręŜarki tłokowej, rzędu 101 do 217 N, ale tam występuje styk rozłoŜony, generujący
znacznie niŜsze naciski niŜ naciski Hertza w styku skoncentrowanym. Czy Autor
porównywał naciski w obu przypadkach? Moim zdaniem lepiej byłoby uzasadnić
przyjęcie siły generującej wyŜsze naciski w urządzeniu badawczym koniecznością
uzyskania mierzalnego zuŜycia w relatywnie krótkim czasie.
− Dlaczego przyjęto czas prowadzenia testów zuŜyciowych zmienny (tab. 5.2, str. 76)?
Uzasadniono to, co prawda, koniecznością uzyskania takiego zuŜycia, przy którym
niepewność pomiaru jest mniejsza niŜ 15%. Jednak róŜne czasy testu będą generować
nieporównywalność wyników badania zuŜycia, czego akurat w pracy Autor uniknął,
poniewaŜ czasy testu były jednakowe (z wyjątkiem osobnych badań oleju spienionego).
Na przyszłość sugerowałbym przyjęcie jednego czasu testu, co uogólni zastosowanie
opracowanej metody badawczej na mieszaniny olej - czynnik chłodniczy nawet o skrajnie
róŜnych właściwościach smarnych.
Mam takŜe sugestię dotyczącą szacowania niepewności pomiaru. Autor, co prawda,
prawidłowo oszacował niepewność pomiaru zuŜycia, jednak obecnie w laboratoriach
akredytowanych na całym świecie (w Polsce w oparciu o zapisy normy PN-EN ISO/IEC
17025:2005) do porównywania wyników stosuje się tzw. „niepewność rozszerzoną”. Sposób
jej szacowania opisano w dokumencie EA-04/16: „Wytyczne EA dotyczące wyraŜania
niepewności w badaniach ilościowych” (2003), natomiast sposób porównywania wyników
przy zastosowaniu niepewności rozszerzonej - w dokumencie ILAC-G8:03/2009: „Wytyczne
dotyczące przedstawiania zgodności ze specyfikacją”.
W kolejnej części pracy Autor wyznaczał obie charakterystyki tribologiczne - zuŜycia i tarcia,
dla dwóch mieszanin, z których jedna zawiera perspektywiczny, ekologiczny czynnik
chłodniczy R290.
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Tutaj mam kolejne pytania do Autora:
− Dokonywano, bardzo słusznie, trzykrotnego powtórzenia badania, ale nie podano, jaki test
statystyczny zastosowano dla eliminacji tzw. wartości odstających.
− Dlaczego, znając niepewność pomiaru, Autor szacował dodatkowo odchylenie
standardowe (tab. 6.4, str. 89)?
− Jaką miarę rozrzutu reprezentują tzw. słupki błędów na wykresie np. z rys. 6.4 (str. 90)?
Niepewność pomiaru czy odchylenie standardowe?
− Czy, zdaniem Autora, wartości zuŜycia z rys. 6.8 (str. 93) dla mieszanin z olejem POE1
i POE2 są statystycznie róŜne (słupki błędu nachodzą na siebie)?
− Zdaniem Autora jaki rodzaj tarcia reprezentują krzywe współczynnika tarcia np.
z rys. 6.10 (str. 95)?
− Jakie jest zdanie Autora na temat tzw. „efektu Garkunowa”, czyli bezzuŜyciowego tarcia
w izolowanych układach chłodniczych?
− Jak, zdaniem Autora wygląda perspektywa stosowania czynnika R290 w układach
chłodniczych?
W kolejnej części pracy Autor przedstawił sposób wspomagania podejmowania decyzji
o doborze oleju. To, co podkreśliłem juŜ poprzednio z duŜym uznaniem, oprócz aspektów
technicznych, sposób ten uwzględnia takŜe aspekty ekonomiczne, rzadko podejmowane
w pracach doktorskich.
W podsumowaniu słusznie wyszczególniono efekty utylitarne pracy. Podano teŜ kierunki
dalszych badań. Co stwierdziłem wcześniej, zabrakło niestety wyodrębnionych wniosków
poznawczych i wniosku ogólnego dotyczącego osiągnięcia celu pracy, choć z pewnością
został on osiągnięty.
Podsumowując, problemy ujęte w powyŜszych uwagach i pytaniach nie umniejszają
merytorycznej zawartości rozprawy. NaleŜy je potraktować jako zalecenie dla Autora
do uwzględnienia w przyszłych pracach i publikacjach.
7. Ocena dysertacji i konkluzja
• Oryginalność naukowa
Rozprawa doktorska mgra inŜ. Kaspra Górnego jest pracą oryginalną. Stanowi kompleksowe,
eksperymentalne studium oceny właściwości smarnych mieszaniny oleju spręŜarkowego
z czynnikiem chłodniczym.
• Metody badawcze
Opracowaną w ramach pracy doktorskiej metodę badań właściwości smarnych mieszanin olej
- czynnik chłodniczy naleŜy ocenić wysoko. Podobnie jak autorska instalacja zasilania
urządzenia badawczego czynnikiem chłodniczym, jest unikatowa przynajmniej w skali kraju.
Metoda oraz zmodyfikowane urządzenie badawcze mogą być pomyślnie stosowane
w przyszłych pracach badawczo-rozwojowych.

5

• Stopień rozwiązania zagadnienia
Stopień rozwiązania zagadnienia moŜna ocenić jako satysfakcjonujący. Zaproponowane
podejście jest oryginalne i potwierdzone w odniesieniu do oceny właściwości smarnych
mieszanin oleju spręŜarkowego z czynnikiem chłodniczym.

• Wniosek końcowy
Dysertację mgra inŜ. Kaspra Górnego naleŜy ocenić pozytywnie. Zawarty w niej materiał
badawczy jest oryginalnym dorobkiem Doktoranta - ma on walory poznawcze,
metodologiczne i uŜytkowe.

Stwierdzam, Ŝe praca pt.
„Ocena właściwości smarnych mieszaniny olej - czynnik chłodniczy w warunkach
smarowania węzłów ślizgowych spręŜarek chłodniczych”
spełnia wymagania stawiane pracom doktorskim przez Ustawę o tytule i stopniach
naukowych z dnia 14. marca 2003 r. (art. 17 ust. 1 Dz.U. nr 65/03 poz. 595)
i proponuję Radzie Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej
dopuszczenie jej Autora do publicznej obrony,
a po jej pomyślnym przebiegu - nadanie mu stopnia doktora nauk technicznych
w ramach dyscypliny Budowa i eksploatacja maszyn.
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