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WPROWADZENIE 

 W ostatnich latach coraz bardziej widoczny wydaje się rozwój technologii szybkiego 

prototypowania. Technologia 3D wykorzystuje metody konwersji modelu wykonanego 

w technice CAD do praktycznej jego realizacji. Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to 

jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, stąd tytuł 

i zakres pracy wydają się być aktualnymi. Obecnie jedną z najbardziej powszechnie 

stosowanych metod druku jest FDM (Fused Deposition Modeling), która polega na 

naprzemiennym nanoszeniu filamentu i supportu przez dysze drukarki. Metoda ta została 

wykorzystana w pracy jako narzędzie do analiz modeli okien stosowanych w technologiach 

podwodnych.  

Konstrukcja okien podwodnych jest rozwijana w wielu krajach, w tym w Polsce. 

Podwodne okna mają szeroki wachlarz zastosowań począwszy od okien wizyjnych dla 

basenów, statków wycieczkowych, konstrukcji apartamentów nawodnych i podwodnych aż do 



technologii głębokowodnych. Ostatnia dekada przyniosła popularność obserwowania tego, co 

dzieje się pod powierzchnią wody. Do niedawna podwodne okna były kosztownym i 

skomplikowanym elementem występującym tylko w najbardziej ekskluzywnych obiektach, 

tymczasem obecnie instruktorzy pływania często używają podwodnych okien, aby pomóc w 

technice sportowego pływania, doradzać w zakresie technik nurkowania, a nawet choreografii 

w pływaniu synchronicznym. Innym obszarem są ogrody zoologiczne i siedliska zwierząt, takie 

jak wylęgarnie ryb, gdzie również używane są podwodne okna do obserwowania fauny wodnej 

z bezpiecznego sąsiedztwa. Realizacja zamówień w tym obszarze technologicznym oczekuje 

spełnienia wielu wymagań technicznych, ekonomicznych i stylistycznych. 

Podstawowe problemy techniczne w projektowaniu i produkcji to spełnienie 

wymaganych parametrów wytrzymałościowych przy ograniczeniach masy, zapewnienie 

wymaganego bezpieczeństwa, odporności na ścieranie, brak potrzeby obsługi oraz wieloletnia 

żywotność.  

Wydaje się, że tematyka dysertacji wypełnia znaczny zakres problemów z tego obszaru 

technologii prac podwodnych. Praca zawiera kluczowe symulacje numeryczne i badania 

walidacyjne na wybranych wydrukach 3D. Istotnym elementem pracy jest jej aplikacyjność 

w postaci sprawdzenia możliwości zastosowania przestrzennego druku FDM jako technologii 

do produkcji przekładek i nakładek w układzie zespolonej szyby wielokomorowej. 

STRUKTURA PRACY 

 Praca składa się z dziesięciu rozdziałów oraz dwóch załączników tworzących logiczną 

i przejrzystą całość zawartą na 165 stronach. Rozdział 1 jest wprowadzeniem, w którym Autor 

przedstawia problematykę techniczną wykonania konstrukcji okien podwodnych 

z wykorzystaniem technologii 3D. Charakteryzuje strukturę pracy i wyjaśnia koncepcję 

zrealizowanych badań.  

 W rozdziale 2 Autor prezentuje problemy badawcze związane z metodami modelowania 

numerycznego uwzględniającego parametry wydruku a także modelu numerycznego pakietu 

szklanego składającego się z szkła mineralnego oraz wydruków 3D elementów struktury okna. 

Treść rozdziału formułuje również tezę rozprawy, jej cel i zakres zrealizowanych badań. 

   

 Rozdział 3 to przegląd i analiza literatury wspomagającej realizacje pracy. Na rozdział 

składają się trzy podrozdziały. Autor w podrozdziale Wydruki 3D i metoda FDM, skupia się na 

analizie stanu wiedzy na temat badań wytrzymałościowych wydruków 3D a także na wpływie 



parametrów druku na wytrzymałość doraźną i zmęczeniową modelu. Kolejny podrozdział 

analizuje własności mechaniczne szkła oraz przedstawia kryteria oceny naprężeń w szkle. 

Trzeci podrozdział w sposób syntetyczny przedstawia szczegółowe informacje na temat 

budowy pakietu szklanego w konstrukcjach podwodnych. 

 Rozdział czwarty poświęcony został technikom badawczym zastosowanym 

w dysertacji. Przedstawiono zakres badań wytrzymałościowych, podstawy teoretyczne 

stosowanej metody elementów skończonych a także scharakteryzowano zastosowane programy 

MES. 

 Wyniki badań wytrzymałościowych próbek materiałów wykonanych metodą FDM 

prezentuje rozdział piąty. Zamieszczone wyniki badań potwierdzają umiejętności zarówno 

modelowania jak i inżynierskiej walidacji uzyskanych wyników. Przeprowadzone wyniki 

badań dotyczyły różnych technik układania materiału, porównania uzyskanych wyników 

w zakresie podstawowych parametrów wytrzymałościowych takich jak moduł Younga czy 

granica sprężystości. 

 Rozdział szósty jest syntetycznym opisem budowy modelu geometrycznego 

z wykorzystaniem g-kodu. Kolejny rozdział charakteryzuje autorskie sposoby modelowania 

numerycznego wydruków 3D z wykorzystaniem metody elementów skończonych. 

Przedstawiono trzy modele oraz porównano wyniki badań eksperymentalnych i numerycznych 

dla różnych orientacji wydruku. 

 Rozdział ósmy przedstawia wyniki badań eksperymentalnych i symulacji 

numerycznych pakietów szklanych przeznaczonych do produkcji okien podwodnych. 

W rozdziale przedstawiono wyniki naprężeń i odkształceń dla dwóch różnych geometrii okien 

oraz obliczenia numeryczne naprężeń i deformacji zarówno dla przekładek jak i dla pakietów 

szklanych. 

 Rozdział dziewiąty jest kontynuacją wyników analiz z poprzedniego rozdziału. Autor 

przedstawia w nim analizę wytrzymałościową przekładem i nakładek oraz wyniki analiz 

siedmiu modeli wytrzymałościowych materiałów zastosowanych w konstrukcjach okien 

podwodnych.  

Podsumowaniem pracy jest rozdział dziesiąty zawierający wnioski z przeprowadzonych 

symulacji numerycznych oraz badań eksperymentalnych. Syntetyczna charakterystyka 

uzyskanych rezultatów jest uwieńczona deklaracją prowadzenia dalszych prac w zakresie 

prezentowanej tematyki. 

Bibliografia zawiera 131 pozycji literaturowych, aktualnych i ściśle związanych 

z obszarem naukowym pracy. 



 

UWAGI KRYTYCZNE 

 Praca jest napisana dość starannie oraz logicznie. Układ pracy jest spójny 

i konsekwentny, co sprawia łatwość w czytaniu. Większość rysunków, poza zdjęciami 

i tabelami z badań eksperymentalnych, są wysokiej rozdzielczości i posiadają czytelne opisy 

osi a podpisy pod rysunkami są wyczerpujące. Na uwagę zasługuje konsekwencja w walidacji 

badań symulacyjnych oraz szerokie spektrum badanych modeli wirtualnych. Wskazuje to na 

duże doświadczenie Autora oraz analityczne umiejętności w zakresie przedmiotu badań. 

Należy również zwrócić uwagę na precyzyjne użycie języka technicznego, które pozwoliło 

Autorowi uniknąć niejednoznaczności w opisie rezultatów badań. 

Postęp w nauce jest wynikiem dyskusji i ścierania się odmiennych poglądów stąd też 

w każdej pracy dopatrzyć się można  niedociągnięć czy dyskusyjnych założeń lub tez. 

W przypadku otrzymanej do recenzji rozprawy uwagi można podzielić na merytoryczne 

i redakcyjne. Odnośnie uwag merytorycznych to wątpliwości budzi fakt, że Autor dość 

swobodnie analizuje proponowane rozwiązania technologiczne okien 3D nie odnosząc się do 

innych rozwiązań, nie koniecznie realizowanych metodami prototypowania. Umieszczenie 

dyskusji w rozdziale pierwszym na ten temat na pewno wzbogaciłoby pracę. 

Istotną kwestią oceny merytorycznej jest brak równomiernego zawarcia treści 

w kolejnych rozdziałach. Wydaję się, że bardziej stosownym byłoby połączenie treści 

rozdziałów 6 i 7, co nie wpłynęłoby na całościowy układ pracy a wyeliminowałoby 

wprowadzenie rozdziału o liczbie stron wynoszącej tylko cztery. W podrozdziale 3.3. na stronie 

22 znaleźć można jednostki spoza układu SI tj., bary zamiast Pa. W pracy doktorskiej 

ujednolicenie jednostek miar jest nad wyraz wskazane nawet jeżeli cytuje się opracowania 

innych autorów. 

Moje wątpliwości budzi również Tabela 21 na stronie 145, gdzie Autor bez 

wprowadzenie lub komentarza jako własności materiałowe wody przyjął: Moduł Younga = 1 

MPa a współczynnik Poissona [-] 0.499. Uważam, że należałoby wyjaśnić tak przyjęte wartości 

w modelu numerycznym i odnieść się do zaniechania użycia współczynnika ściśliwości wody 

a także do ograniczeń CAE w stosunku do przyjętej wartości współczynnika Poissona. Kolejną 

wątpliwość budzi podanie mocy lasera w jednostce [mV] na stronie 17, choć mam wrażenie,  

że jest to raczej błąd redakcyjny. 

Ostatnią uwagą krytyczną jest brak dyskusji nad wynikami symulacji numerycznych 

i badań eksperymentalnych dla uzyskanych ugięć obu modeli okien. Na przykład, na stronie 



113 Autor prezentuje zależność ugięcia okna okrągłego w funkcji ciśnienia. Za pomocą obrazu 

w paśmie widzialnym można  uzyskać  wiele  podstawowych  informacji  na temat badanego 

obiektu podwodnego, przede wszystkim dokonać jego oceny jakościowej, pomiaru odległości 

a także wielkości, szczególnie z użyciem optycznych metod stereoskopowych. Wpływ 

ciśnienia wody powoduje deformację tafli szklanej a zatem możliwość oceny ilościowej a nie 

jakościowej obrazu podwodnego. Uważam, że wprowadzenie analizy wpływu zmian geometrii 

okna (efekt ogniskowości) pod wpływem ciśnienia wody na uzyskanie właściwych parametrów 

optycznych byłoby znakomitym zwieńczeniem pracy, tym bardziej, że dotyczyłoby zagadnień 

z zakres podstaw optyki.  

 Kolejną grupę uwag stanowią zagadnienia redakcyjne. Pierwszym problemem pracy są 

puste linie, które znaleźć można na stronach: 34, 87, 110 czy 124. Nie jest to kwestia bardzo 

istotna lecz wpływa na ogólną ocenę poprawności redakcyjnej i dbałości o estetykę. 

 Innym problemem są skany zdjęć i wykresów z opracowań źródłowych zrealizowanych 

na macierzystej Uczelni Autora – patrz cytowanie [50]. Zdjęcia i skany tabel (od rys. 121 do 

135) są nieostre, kontrast zbyt mały a jasność zbyt duża.  

  

PODSUMOWANIE I WNIOSEK KOŃCOWY 

 Przedstawiona do recenzji praca "METODY AMALIZY WYTRZYMAŁOŚCI 

KONSTRUKCJI WYKONANYCH ZA POMOCĄ TECHNOLOGII PRZYROSTOWEJ FDM I 

ICH ZASTOSOWANIE DO WARUNKÓW PRACY PRZYKŁADEK OKIEN PODWODNYCH " 

niezależnie od przedstawionych uwag krytycznych na pewno spełnia warunki stawiane pracom 

doktorskim, świadczy o dużym i profesjonalnym wkładzie Autora w planowanie, realizację 

eksperymentów badawczych oraz umiejętność symulacji zjawisk statycznych i dynamicznych 

w strukturach modeli 3D.  

 Wnioskuję o dopuszczenie mgr inż. Krzysztofa BOBROWSKIEGO do dalszych etapów 

przewodu doktorskiego. 

 

 


