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1. Podstawa opracowania recenzji

Podstaw^ formaln^ do wykonania recenzji rozprawy doktorskiej jest pismo Pana PrzewodniczQcego 
Rady Oyscypliny Inzynieria Mechaniczna Politechniki Gdahskiej prof, dr hab. inz. Michata Wasilczuka z 
dnia 13 lipca 2022 r.

2. Ocena rozprawy

2.1. Ogblna charakterystyka rozprawy

Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska ma charakter pracy badawczo-analitycznej. Zostata 
przedstawiona w formie papierowej na 119 stronach formatu A4. Dol^czono rbwniez jej zapis w 
postaci cyfrowej, tozsamy z wersj^ papierow^. Skiada si^ ze streszczenia w j. polskim i j. angielskim, 
spisu treici, wykazu wazniejszych oznaczert i skr6t6w, wst^pu, czternastu rozdziatdw gtdwnych 
zakohczonych wntoskami i planem dalszych prac oraz spisu rysunkdw, wykazu bibliografii i cz^sci 
zat^cznikowej. Bibliografia obejmuje 86 pozycji. Dot^czono trzy zai^czniki, z czego jeden stanowif spis 
dorobku naukowego doktoranta.

Opiniowana rozprawa dotyczy badah i analiz zwi^zanych z ocen^ mozliwoici szacowania oporu 
toczenia opon samochodowych w warunkach laboratoryjnych na nawierzchniach o zrbznicowanej 
teksturze w oparciu o autorski parametr zdefiniowany jako ^Descriptor of Pavament Texture - 
OPTso), uwzgl^dniaj^cy zjawisko zachodz^ce podczas otulania nawierzchni przez elementy bieznika
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opony. Doktorant wykazat, ze powszechnie stosowany parametr MPD (Mean Profile Depth) opisuj^cy 
tekstur^ nawierzchni drogowej zie koreluje si^ ze wspdtczynnikiem oporu toczenia open. St^d 
poszukiwania nowego parametru, ktbry pozwoli skuteczniej wyznaczyd op6r toczenia, a tym samym i 
modelowad wtaiciwoki opony samochodowej w warunkach laboratoryjnych. Wymagalo to od 
Autora przeprowadzenia szeregu badah, w tym opracowania wzorcowej nawierzchni oraz replik 
nawierzchni rzeczywistych.

Mog^ stwierdzid, ze podj^ta tematyka badawcza jest aktualna i interesuj^ca pod wzgl^dem 
naukowym, a przed wszystkim praktycznym, zatem Jej wybbr i przedstawienie w rozprawie 
doktorskie] uznaj^ za merytorycznie uzasadnione. Zwracam rdwniez uwag^, ze prace badawcze nad 
obnizeniem zuzycia paliwa (energii) wpisuj^ si^ w aktualnie obowi^zuj^ce trendy zwi^zane z ochron^ 
kodowiska naturalnego. Nie jest to moze bezpokednie dziatanie na rzecz mniejszego zuzycia energii, 
ate pozwala w procesie badawczym (laboratoryjnym) oceniad (a w konsekwencji i korygowad) 
wtakiwoki jezdne opon samochodowych.

Rozdziof 1 “ Wykaz oznaczeti i skrdtdw

Rozdziat 2 - Wstqp

Rozdzial przedstawiono na 1 stronie maszynopisu. Zwrdcono uwag^. ze op6r toczenia jest jednym z 
podstawowych oporbw ruchu. W cykiu miejskim stanowi on az 47% wszystkich opordw i jego udziat 
zmniejsza si§ wraz ze wzrostem pr^dkosci (np. do poziomu 25% przy 120 km/h). Zmniejszenie 
opor6w toczenia (przy ci^gle wzrastaj^cej iloki pojazdbw samochodowych) moze zatem skutecznie 
przyczynid si^ do obnizenia zuzycia energii, szczegdinie w ruchu miejskim. Jednym z czynnikdw 
wptywaj^cych na opdr toczenia jest nawierzchnia drogowa, jej tekstura. Stosowane obecnie metody, 
charakteryzuj^ce parametry geometryczne nawierzchni drogowych, bazuj^ na dwuwymiarowym 
zapisie profilu pionowego nawierzchni i pomijaj^ zagadnienie wspdipracy stosunkowo sztywnej 
nawierzchni z silnie odksztalcaln^ struktur^ opony, a tym samym i zjawisko otulenia. Wyjakienie 
tego zjawiska i jego zdefiniowanie (opis matematyczny) byJo gtdwnym celem badawczym.

Rozdziat 3 - Cel pracy i uzasadnienie tematyki badawczej

Rozdziat zawarto na 1 stronie maszynopisu. Przedstawiono dwa cele rozprawy i przypisane im tezy. 
Dotyczyty one znalezienia parametru, ktory b^dzie opisywal t^ cz^k nierdwnoki nawierzchni, ktdra 
wchodzi w bezpokedni kontakt z opon^ (zjawisko otulenia), co przektada si^ na opdr toczenia oraz 
opracowania i wykonania nawierzchni wzorcowej przeznaczonej do pokrywania b^bndw stalowych 
maszyn bieznych, na ktdrych uzyskiwane wyniki badah oporu toczenia i hatasu opon b^d^ 
porbwnywalne z rezultatami badah przeprowadzonymi na typowej nawierzchni drogowej z warstw^ 
kierainq z mieszanki SMA 8.

Rozdziat 4 - Zakres pracy

Rozdziat przedstawiono na 1 stronie maszynopisu. Wyartykutowano osiem najwazniejszych 
elementbw zamierzenia badawczego, ktdre byty powi^zane z celami badawczymi.

Rozdziat 5 - Opory ruchu

Rozdziat sktada si^ z szekiu podrozdziatow i zostat przedstawiony na 7 stronach maszynopisu. W 
podrozdziatach opisano poszczegdine opory ruchu identyfikowane dia poruszaj^cych si^ pojazddw 
samochodowych. Zaticzono do nich opory: bezwtadnoki, powietrza, wzniesienia, skr^tu, uci^gu i
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toczenia. Dodatkowo podano wartoici wspdtczynnikdw oporu toczenia Crr dla wybranych 
nawierzchni drogowych z uwzgl^dnieniem wptywu ciinienia w oponie, obci^zenia oraz temperatury.

Rozdziat 6 - Metody pomiaru oporu toczenia

Rozdziat skfada si^ z czterech podrozdziatdw gtbwnych i zostai przedstawiony na 9 stronach 
maszynopisu. We wprowadzeniu w kilku zdaniach opisano metody pomiaru oporu toczenia, dziel^c je 
na dwie podstawowe grupy: laboratoryjne i drogowe. Laboratoryjne metody (bardziej doktadne i 
powtarzalne) wykorzystywane do badania wptywu czynnikdw konstrukcyjnych I eksploatacyjnych 
opony na op6r toczenia, natomiast drogowe stuz^ do okreilania wptywu nawierzchni drogowej na 
wielkoic tego oporu. W pierwszej grupie badah uwzgl^dniono metody bazujqce na pomiarze sity w 
osi kota, momentu nap^dowego na wale, spadku pr^dkoici obrotowej b^bna maszyny pomiarowej 
(metoda wybiegu) oraz mocy etektrycznej prqdu zasilajqcego silnik nap^dzaj^cy b^ben maszyny 
bieznej. Wykorzystuje si^ do tego specjalistyczne urz^dzenia, do ktbrych zalicza si^ maszyny 
karuzelowe z biezni^ tarczow^, taimow^ i szuftadow^ oraz b^bnowe. W grupie metod drogowych 
wyrdzniono dwie podstawowe, z ktdrych pierwsza wykorzystuje pojazd badawczy, natomiast druga 
przyczep^ dynamometryczn^, ktbrej dziatanie opiera si^ na mierzeniu sit poprzecznych i wzdiuznych, 
odziatywuj^cych na badane koto w trakcie jego toczenia. W przypadku pojazdu badawczego opor 
toczenia wyznacza si^ przez pomiar zuzycia paliwa, dtugoi^ odcinka drogi przebytej po odt^czeniu 
napQdu, z wykorzystaniem hotowania pojazdu badawczego oraz pomiaru momentu nap^dowego. W 
rozdz. 6.4 opisano metody pomiaru wykorzystywane na Wydziale Inzynierii Mechanicznej i 
Okr^townictwa PG. S4 to dwie maszyny biezne oraz przyczepa dynamometryczna R^Mk.2, uznawana 

za najbardziej zaawansowanq przyczepQ do pomiaru oporu toczenia opon na iwiecie.

Rozdziat 7 - Wptyw tekstury nawierzchni na op6r toczenia opon $amochodowych

Rozdziat przedstawiono na 3 stronach maszynopisu. Zwrbcono uwag^, ze jednym z czynnikbw 
determinujqcych wielkoid oporu toczenia jest tekstura nawierzchni drogowej (warstwy kieralnej). 
Mozna j^ opisa^ parametrycznie w oparciu o jej profil za pomoc^ gt^bokoki tekstury (TD - Texture 
Depth), iredniej gt^bokoki tekstury {MTD - Mean Texture Depth), gt^bokoki profilu {PD - Profile 
Depth), kedniej gt^bokoki profilu {MPD - Mean Profile Depth) czy tez szacunkowej gt^bokoki 
tekstury (£TD- Estimated Texture Depth). Na podstawie analizy widmowej zdefiniowano parametry 
tekstury nawierzchni przypisuj^c im odpowiednie dtugok fall, np. dla nierdwnoki - powyzej 
500 mm, dla megatekstury - 50-500 mm (amplituda 0.1-50 mm), dla makrotekstury - 0.5-50 mm 
(amplituda 0.1-20 mm) i dla mikrotekstury - ponizej 0.5 mm (amplituda 0.001-0.5 mm). Na 
podstawie zat^czonych informacji (rys. 11) mozna wnioskowad, ze op6r toczenia wyst^puje wyt^cznie 
w zakresie fali o dtugoki powyzej 5 mm (i cz^stotliwoki 20 m^), co odpowiada nierbwnokiom, 
megateksturze I cz^kiowo makroteksturze. Przedstawiono rdwniez wartoki wsp6tczynnik6w oporu 
toczenia Crr uzyskane dla trzech grup opon samochodowych na siedmiu rodzajach nawierzchni.

Rozdziai 8 - Procedure okreilenia iredniej gi^bokoici profilu (MPD)

Rozdziat przedstawiono na 1/2 strony maszynopisu. W sposbb skrbeony opisano zasady wyznaczania 
wskaznika MPD w oparciu 0 zapisy normy ISO 13473-1.

Rozdziat 9 - Miqdzynarodowy wskainik rdwnoici

Rozdziat przedstawiono na 1/2 strony maszynopisu. Zdefiniowano ml^dzynarodowy wskaznik 
rdwnoki IRI (International Roughnes Index) i w sposdb skrdtowy przedstawiono metodyk^ jego 
wyznaczania.
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Rozdziat 10 - Badanie tekstury nawierzchni

Rozdziat sktada sIq z pi^ciu podrozdziatdw i zostat przedstawiony na 4 stronach maszynopisu. W 
kazdym z podrozdziatbw omdwiono w sposdb skrdtowy poszczegolne metody badah tekstury 
nawierzchni. Opisano metody obj^to^ciow^, wyptywu deczy, pomiaru profilometrem laserowym, 
fotografii stereograficznej oraz odciskow^.

Rozdziaf 11 - Otulenie nawierzchni przez elementy bieznika ugiqtej opony

Rozdziai przedstawiono na 2 stronach maszynopisu. Opisano zjawisko otulenia nawierzchni przez 
gum^ bieznika opony samochodowej. Wykazano rdwniez na przyktadzie, ze poziom otulenia moze 
byd zbiizony dia nawierzchni o znacznie rdzni^cych siQ ich wartoiciach MPD, co potwierdza 
koniecznoic poszukiwania wskainika liczbowego opisuj^cego nawierzchni^, ktbry uwzgl^dniatby 
zjawisko otulenia w zaleznoki od tekstury powierzchni.

Rozdziaf 12 - Stonowfs/fo do pomiaru sztywnoici dynomicznej w warunkach penetracji bieznika przez 
elementy tekstury nawierzchni

Rozdziat sktada si^ z 10 podrozdziatbw i zostat przedstawiony na 22 stronach maszynopisu. Stanowi 
naJobszerniejsz4 i jedn^ z wazniejszych cz^ici pracy badawczej. W pierwszej kolejnoki (rozdz. 12.1) 
ombwiono przygotowane przez Doktoranta stanowisko do pomiaru sztywnoki dynamicznej bieznika 
opony wraz autorskim programem napisanym w kodowisku LabView stuz^cym do rejestracji 
sygnatbw. Przedstawiono metodyk^ badawcz^ (rozdz. 12.2) oraz rodzaje zastosowanych 
penetratorbw do badania sztywnoki bieznika (rozdz. 12.3). Zastosowano penetratory o regularnych 
ksztattach (z wypuktymi sferami i z wypuktym ostrostupem) oraz imituj^ce powierzchni^ rzeczywistej 
nawierzchni drogowej. Informacje na temat warunkbw pomiarowych (temperature, cikienie 
pompowania opony, cikienie kontaktowe, czas oddziatywania itp.) oraz cz^stotliwoici rejestracji 
wynikdw (przed i po filtracji) zawarto w rozdz. 12.4. W kolejnych trzech podrozdziatach 
przedstawiono wyniki zagt^bienia penetratora w postaci wypuktej sfery o kednicy 8 mm (w czasie) w 
zaleznoki od cikienia dostarczanego do sitownika, cikienia pompowania opory oraz 
zanieczyszczenia wprowadzanego mi^dzy opon^ a penetrator. Analiz^ wptywu wielkoki zagt^blenia 
penetratora w opon^ w funkcji sity wymuszajqcej przedstawiono w rozdz. 12.8. Badania wykonano 
dIa penetratorbw z wypukt^ sfer^ (czterech o kednicy od 6 dol6 mm), wypuktym ostrostupie (o 
wysokoki 4 i 9 mm) oraz naklejonych fragmentach rzeczywistej nawierzchni (APS4, PERS, SMAll) 
i ich replik (PERS, SMA8). Badania wykonano na oponie typu slick, przy cikieniu pompowania 
210 kPa i zrbznicowanej sile wymuszaj^cej. Dia kazdego penetratora wykonano 5 pomiarbw w 
rbznych miejscach na obwodzie opony. Jako wynik przyjmowano kedni^ z 3 najbardziej zbiizonych 
serii pomiarowych. Wptyw twardoki mieszanki gumowej bieznika (opona twarda i mi^kka) na 
wielkok zagt^bienia dw6ch rodzajbw penetratora (sfera wypukta o kednicy 12mm i ostrostup 
wypukty o wysokoki 4 mm) ombwiono w rozdz. 12.9. Podsumowaniem rozdziatu byto wytypowanie 
6 penetratorbw, ktbre miaty reprezentowac nawierzchnie o teksturze tagodnej (repliki PERS I SMA8), 
agresywnej (wypukta sfera o kednicy 12 mm i APS4) oraz bardzo agresywnej (wypukte ostrostupy o 
wysokoki 4 I 9 mm). Sit^ wymuszaj^c^ do okreilenia zagt^bienia przyj^to na poziomie 117 N. 
Uzyskane wartoki z badah (wspbtczynnik kierunkowy „a" dia zaleznoki „sita - zagt^bienie", 
zagt^bienla Z, pole powierzchni Pp, wspbtczynnlk MPD) skorelowano ze wspbtczynniklem CEL, 
uzyskiwanym z metody poiredniej oceny oporu toczenia.

Rozdziaf 13 - Stanowisko do badah tekstury nawierzchni
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Rozdziaf skfada si^ z 4 podrozdziaMw i zostat przedstawiony na 6 stronach maszynopisu. Autor podj^f 
siQ zbudowania stanowiska do pomiar6w tekstury nawierzchni na bazie profilometru laserowego, 
pozwalaj^cego na tworzenie trdjwymiarowego modelu odcisku nawierzchni w oponie. Program do 
skanowania tekstury opracowano w srodowisku LabView. Badanie polegato na wykonywaniu 
pomiarow liniowych z krokiem co 0.5 mm, nast^pnie przesuni^ciu prdbki o 0.5 mm i ponownym 
wykonaniu pomiarow, az do momentu zbadania catego profilu. Badania wykonywano na dw6ch 
typach podtoza. Pierwszy stanowity prdbki o regularnej teksturze (ostrostupy i odwrdcone ostrostupy 
0 podstawie 16x16 mm oraz sfery i odwrdcone sfery o irednicy 12 mm i wysokoici 3 mm). W drugiej 
grupie byty repliki nawierzchni (PERS, APS4, SMA8) wykonywane metod^ odiewania. Do identyfikacji 
elementdw tekstury nawierzchni bezpoirednio kontaktuj^cych si^ z opon^ opracowano unikatow^ 
metodyk^ utrwalania 3*wymiarowego odcisku opony. Badania prowadzono na oponie Vredestein 
Slick, przy ciinieniu kota 210 kPa, obci^zeniu 4157,5 N i w temperaturze 25*C. Utrwalony ilad opony 
ujawniat nie tylko obszar styku z nierdwnokiami nawierzchni, ale rdwniez ksztaft „mo$tkdw" gumy 
pomiQdzy s^siaduj^cymi wierzchotkami tekstury. Przy wykonywaniu odciskdw wkl^stych powierzchni 
na dnie kazdej nierdwnoki wykonywano otwory celem eliminacji tzw. zjawiska kieszeni 

powietrznych.

Rozdziaf 14 - Motematyczna analiza elementdw tekstury nawierzchrii wspdipracujqcych z oponq

Rozdziaf przedstawiono na 7 stronach maszynopisu. Podj^to si^ w nim matematycznego 
modelowania elementdw tekstury nawierzchni, ktdre s^ otulane przez bieznik opony. Wykorzystano 
do tego zeskanowane prdbki odciskdw. Uzyskane warto^ci z kierunku poprzecznego i wzdfuznego 
poziomowano metod^ najmniejszych kwadratdw. Wymagafy one dodatkowych korekcji zakfdced 
pomiarowych, ktdre prowadzono w sposdb r^czny. Obj^to^d cz^ici nawierzchni otulanej przez 
bieznik wyznaczano metod^ cafkowania numerycznego. Przeprowadzone analizy pozwolity wyrdznid 
trzy charakterystyczne punkty opisuj^ce tekstury nawierzchni {K - obj^toid elementdw nierdwnoki 
nawierzchni zanurzonych w opon^, L ■ maksymalna wartoid gf^bokoki zanurzenia tych elementdw, 
H - styczna do krzywej oznaczaj^cej stafy przyrost obj^toki elementdw). Parametry tekstury 
wyznaczono dia czternastu prdbek nawierzchni. Do poszukiwad korelacji ze wska^nikiem CEL 
wykorzystano parametr L \ K oraz nowy dodatkowy parametr 5/0/Z, stanowi^cy sum^ lloczyndw 
objQtoki i zagf^bienia. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, ze gl^bokok zanurzenia 
elementdw nierdwnoki w opon^ L wykazuje najwl^ksz^ korelacji z wynikami metody CEL, przy czym 
nie jest ona znacz^co lepsza niz w przypadku parametru MPD.

Rozdziaf 15 - Propozycja metody oceny tekstury nawierzchni do wyznaczania opordw toczenia

Rozdziaf przedstawiono na 7 stronach maszynopisu. Jest to wazna cz^k rozprawy, ktdrej efektem 
byfo opracowanie deskryptora tekstury nawierzchni, ktdry w zadowalaj^cy sposdb koreluje z oporem 
toczenia. W analizach wykorzystano odciski opon wykonanych na prdbkach nawierzchni. Pozwolity 
one na identyfikacji kilku charakterystycznych parametrdw, do ktdrych mozna zaliczyd (zgodnie z rys. 
61c): ptaszczyzni odniesienia, h - maksymaln^ gf^bokok wnikania nierdwnoki nawierzchni w 
oponi, H - maksymaini wysokok nierdwnoki nawierzchni oraz G - przestrzert utworzonq mi^dzy 
odksztafconym bieznikiem opony a nawierzchni^ (jej nierdwnokiami). W efekcie analiz uzyskano 
zaleznok mi^dzy gt^bokokii wnikania elementdw tekstury w opon^ a ich objitoki^ z 
uwzgiidnieniem przestrzeni wolnej G (mozliwok okre^lenia objitoki samych elementdw 
nawierzchni otulonych przez bieznik opony). Przeprowadzone badania na dwdch typach replik 
nawierzchni pozwolity zauwazyd, ze obj^tok elementdw tekstury nawierzchni jest zbiizona do 
100 mm^ niezaleznie od wysokoki tych elementdw ani agresywnoki nawierzchni. Celem
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potwierdzenia tego i znalezienia koreiacji ze wspblczynnikiem oporu toczenia poddano analizie cztery 
repiiki rzeczywistych nawierzchni oraz powierzchni^ stalow^. Wspb^czynniki oporu toczenia Cm 
wyznaczono dia dw6ch typow opon (SRTT, AAV4) I czterech staiych obj^toki elementbw tekstury 
nawierzchni zanurzonych w opon^ (25, 50, 100 i 150 nnm^). Uzyskane wartoki zagt^bienia 
skorelowano ze wspdtczynnikiem Cm- Najwyzszq korelacj^ (dIa obu typdw opon odpowiednio: 0.997 i 
0.995) uzyskano przy obj^toki 50 mm^. Pozwolito to na opracowanie deskryptora nawierzchni DPTw, 
kt6ry zapewnia bardzo dobra koreiacji z wartokiami oporu toczenia Cm-

Rozdziat 16- Wzorcowo nawierzchnia do bodar^ normalizacyjnych

Rozdziat przedstawiono na 8 stronach maszynopisu. Dotyczy opracowania wzorcowej (normatywnej) 
nawierzchni referencyjnej do pokrycia b^bna maszyny bieznej, ktdra pozwolitaby na prowadzenie 
badah oporu toczenia i hafasu, a mierzone wartoki bytyby zblizone do wynikdw uzyskiwanych na 
nawierzchni z mieszanki SMA8. Model nawierzchni stanowity odpowiednio rozmieszczone proste 
bryty geometryczne (wypukte elementy o kednicy 10 mm oraz wysokoki 1,8 mm). Przeprowadzono 
badania na szekiu nawlerzchniach (w tym wzorcowej - referencyjnej) przy dw6ch typach opony (i w 
kolejnym etapie dia szekiu opon i na czterech rodzajach nawierzchni). Uzyskane wyniki 
wspbtczynnika oporu toczenia Chr klasyfikowaty nawierzchni^ referencyjn^ pomi^dzy DAC16 i APS4 
(w drugiej serii badah mi^dzy SMA8 a APS4). W dalszej kolejnoki, zgodnie z proponowan^ metodyk^ 
dia nawierzchni referencyjnej wyznaczono zagt^bienie dia state) obj^toki 50 mm^ (DPTso), wynosz^ce 

0,31 mm. Analiza koreiacji wspdtczynnika oporu toczenia z parametrem DPTso dia szekiu nawierzchni 
(w tym referencyjnej) i dw6ch opon wykazata koniecznok jego korekty. W tym przypadku deskryptor 
tekstury nawierzchni powinien odpowiadai^ zagt^bieniu przy obj^toki 1000 mm^ {DPTiooo)-

Rozdziat 17- Wnioski

Rozdziat przedstawiono na 1 stronie maszynopisu. Autor wyeksponowat 6 najwazniejszych wnioskdw, 
ktbre byty powi^zane z tez^ nr 1 pracy i jej celami. Dotyczyty one efektdw badah oraz opracowania 
wskainika liczbowego (deskryptora) DPTso, ktdry opisuje wptyw tekstury nawierzchni na op6r 
toczenia opon lepiej niz dotychczas stosowany parametr MPD (kednia Gt^bokok Profilu). Brak w tej 

cz^ki wnioskdw zwi^zanych z nawierzchni^ wzorcow^ (referencyjn^).

Rozdziat 18 - Dalsze prace badawcze

Rozdziat przedstawiono na 1 stronie maszynopisu. Przedstawiono 5 gtownych kierunkdw dalszych 
dziatah, ktdre s^ zwi^zane z przeprowadzeniem badah na wi^kszej iloki nawierzchni (i ich replik), 
innych rodzajdw opon (w tym znacz^co si^ rozni^cych oporem toczenia), powi^kszenlem obszaru 
skanowanej powierzchni, nowych wersji nawierzchni wzorcowej oraz zoptymalizowania metod 
wytwarzania replik w oparciu o druk 3D.

Rozdziat 19- Spis rysunkdw 

W rozprawie zamieszczono 86 rysunkdw.

Rozdziat 20 - Spis literatury

Bibtiografia odpowiada tematyce rozprawy i obejmuje 86 pozycji, z czego 68 to pozycje zwarte 
(monografie i artykuty), 6 pozycji odnosi si^ do norm przedmiotowych (gtdwnie ISO), a 12 do witryn 
internetowych. Warto w tym przypadku dodac, ze Autor powotuje si^ w wi^kszoki przypadkdw na 
najnowsze pozycje literaturowe (ponad 75%) z zakresu tematycznego podjQtego w rozprawie.
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Zatqcznik 1 - Technologia wytwarzania nawierzchni do pokrywanio b^bndw stalowych

Zafqcznik 2 - Charakterystyka nawierzchni uzywonych do badah

Zafqcznik 3 - Dorobek naukowy

2.2. Aktualnoid tematu

Rozprawa doktorska mgr. inz. Sfawomira Sommera dotyczy istotnego zagadnienia z zakresu inzynierii 
mechanicznej, a ukiilaj^c techniki drogowej i mozliwoki szacowania oporu toczenia opon 
samochodowych w warunkach laboratoryjnych, co pozwala optymalizowa<^ parametry opony 
(bieznika) czy nawierzchni (jej tekstury) i wptywac^ na obnizenie zuzycie paliwa (energii).

Post^puj^ce zmiany klimatyczne oraz zmniejszaj^ce si^ zasoby surowcdw naturalnych wymuszaj^ 
podj^cie dziatah ograniczaj^cych ingerencj^ czfowieka w kodowisko naturalne i powinno to dotyczy^ 
wszystkich gat^zi przemystu, w tym kodkbw transportu. Przewidywane zmiany w liczbie pojazddw 
samochodowych na iwiecie i znaczny ich wzrost (w 2040 do poziomu 2 mid) b^dzie skutkowato 
zwi^kszonym zapotrzebowaniem na energi^. Zatem kazde podj^te dziatanie wplywaj^ce na 
ograniczenie opordw ruchu (w tym oporu toczenia) jest poz^dane i b^dzie skutkowad zmniejszeniem 
energochtonnoki poruszaj^cych si^ pojazdow samochodowych. Podejmowane w tym zakresie 
dziatania musz^ by£ racjonalne i opiera(^ na obiektywnych wynikach badah i analiz.

Opdr toczenia samochodowego kota ogumionego jest jednym z najbardziej istotnych parametrow 
charakteryzuj^cych wspbtpracQ opony z nawierzchni^ jezdni. Wartok oporu toczenia wptywa na 
zuzycie paliwa, a w zwiqzku z tym na koszt transportu samochodowego, emisj^ CO2, a takze na osi^gi 
pojazddw samochodowych (ich przyspieszanie czy tez pr^dkok maksymaln^). jest to efektem strat 
energetycznych powstaj^cych podczas regularnego odksztatcania si^ kianek bocznych, barkdw oraz 
bieznika opony. Pomiar oporu ruchu, ze wzgl^du na jego specyfik^, jest bardzo trudny I wymaga 
specjalistycznej aparatury badawczej. Badania takie mozna wykonywa<^ w laboratorium b^dz 
bezpokednio na drodze, przy czym metody laboratoryjne sq ukierunkowane na ocen§ wptywu 
parametrdw opony na op6r toczenia, natomiast drogowe analizuj^ wplyw nawierzchni. Z 
laboratoryjnych metod najbardziej rozpowszechnionym jest stanowisko b^bnowe 0 kednicy 1,708 m 
(lub wi^ksze), w przypadku drogowych metod - pojazd badawczy wyposazony w odpowiednie opony 
b^di przyczepa dynamometryczna. Obie grupy tych metod majq swoje wady i zalety, przy czym 
drogowe s^ znacznie bardziej kosztochlonne, m.in. ze wzgl^du na bardzo wysoko specjalistyczn^ 
aparatury badawczy. Przyktadem moze bye przyczepa dynamometryczna Mk.2, opracowana w 
Zespole Pojazddw Wydziatu Mechanieznego Politechniki Gdahskiej. Z tego wzgl^du oraz mozliwoki 
prowadzenia badah w szerszej skali w rdznych okodkach badawezyeh racjonalnym wydaje si^ 
opracowanie metody daj^cej powtarzalne wyniki, koreluj^ce z oporem toczenia wyrazonym 
wspdtczynnikiem Cm- Przemawia za tym rbwniei mozliwok uzyskania bardziej stabilnych warunkdw 
pomiarowych (temperatura, tekstura powierzchni, wilgotnok itp.).

Opdr toczenia zale^ od wtakiwoki I stanu nawierzchni drogowej, tym samym istotne jest 
znalezienie zaleznoki pomi^dzy nimi. Stosowane obecnie metody charakteryzuj^ce tekstury 
nawierzchni bazuj^ na dwuwymiarowym zapisie profilu pionowego nawierzchni (i analizie 
matematyeznej tego profilu), pomijaj^c zagadnienie wspbtpracy stosunkowo sztywnej nawierzchni z 
silnie odksztatcaln^ struktur^ opony. Analizie poddawany jest caty zakres profilu: od szczytdw 
nierdwnoki do dna zagt^bieh mi^dzy nimi. Jednym z bardziej popularnych parametrbw opisuj^cych 
tekstury z tej grupy metod jest MPD (kednia gt^bokok profilu). Uzyskiwane korelacje liniowe 
pomi^dzy parametrem MPD a wspbtczynnikiem oporu toczenia s^ mato dokfadne. Jest to szczegdinie
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widoczne przy agresywnych nawierzchniach o duzej warto^ci parametru MPD. Wynika to z 
powierzchni kontaktu bieznika opony z elementami nawierzchni, kt6ra nie jest liniowo zalezna od 
wartoki MPD.

W rzeczywistoki opona styka si^ zazwyczaj jedynie z gornymi partiami nierdwnoki (tzw. zjawisko 
otulania), nie wchodz^c w kontakt z zagi^bieniami. Oznacza to, ze cz^k profilu nawierzchni, ktora nie 
styka sig z opon^, nie ma wptywu na straty energetyczne. Tym samym racjonalnym i poz^danym 
wydaje si^ znalezienie parametru, ktbry bgdzie opisywat t^ cz^k nierdwnoki nawierzchni, ktbra 
wchodzi w bezpokedni kontakt z opon^. Problem z okreileniem korelacji pomi^dzy oporem toczenia 
a tekstur^ nawierzchni jest tym wi^kszy, ze tylko nieliczne jednostki badawcze s^ w stanie prowadzi^ 
badania oporu toczenia na nawierzchniach innych niz gladka nawierzchnia stalowa (Politechnika 
Gdahska jest w tym zakresie niemal monopolist^).

Bardzo wazn^ kwesti^ techniczn^ w przypadku badah laboratoryjnych oporu toczenia jest 
przygotowanie nawierzchni, na ktbrej b^d^ wykonywane badania. Pokrywanie b^bnbw maszyn 
bieznych rzeczywistymi nawierzchniami jest praktycznie nie do zrealizowania z wielu wzgl^dbw. 
Trudno rbwniez o uzyskanie powtarzalnoki wynikbw na odpowiednim poziomie w rbznych 
laboratoriach na rzeczywistych nawierzchniach, m.in. ze wzgl^du na ich rbznorodnok (nawet przy 
tym samym rodzaju mieszanki mineralno-asfattowej). Stworzenie nawierzchni wzorcowej (-ych) o 
parametrach zbiizonych do nawierzchni rzeczywistych wydaje sig zatem koniecznokiq i da mozliwok 
prowadzenia analiz porbwnawczych wynikbw uzyskiwanych przez rbzne jednostki badawcze. Z tego 
m.in. wzgl^du drugi z wyartykutowanych celdw, stanowi rbwniez o aktualnoki rozprawy.

Reasumuj^c, przedstawiona do oceny rozprawa dotyczy bardzo aktualnego problemu 
odnosz^cego si^ do zmian w podejkiu do pomiaru oporu toczenia na b^bnowych maszynach 
bieznych w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem deskryptora nawierzchni, 
uwzgl^dniajqcego jego tekstur^ oraz tzw. zjawisko otuienia. Przedstawione wyniki badah i analiz 
iwiadcz^, ze ten kierunek powinien byd rozwijany, a efektem powinno byd opracowanie metody 
(normowej) oznaczania oporu toczenia na podstawie wartoki deskryptora DPT dia rbznych typ6w 
nawierzchni wzorcowych, odzwierciedlaj^cych rzeczywiste. Pozwolifoby to na zwigkszenie mozliwoki 
badawczych wielu okodkbw naukowych, co mogloby skutkowad rozwi^zaniami w zakresie 
nawierzchni czy opon samochodowych, ograniczaj^cych opory toczenia (mniejsze zuzycie energii) 

przy zbiizonej sczepnoki opony z podtozem.

2.3. Ocena programu I zakresu badah oraz analiz

Program i zakres przeprowadzonych badah, ze wzgl^du na ich ilok oraz stopieh zaawansowania, 
iwiadczy o bardzo duzym naktadzie pracy wtozonej przez doktoranta. Wi^kszok prowadzonych 
badah wymagata specjalistycznej aparatury badawczej oraz umiejgtnoki w zakresie przygotowania 
stanowiska badawczego (w tym oprogramowania), co rbwniez wymagalo od doktoranta 
odpowiedniego przygotowania merytorycznego do prowadzenia testdw. Zasadnicz^ cz^ki^ 
badawczo-analityczn^ rozprawy bylo opracowanie deskryptora nawierzchni, uwzgl^dniajqcego jego 
tekstur^ i zjawisko otuienia nierdwnoki przez bieznik opony, ktbry pozwala szacowad wartok oporu 
toczenia. Elementem praktycznym (niezb^dnym w cz^ki badawczej) byfa proba stworzenia 
nawierzchni wzorcowej, sluz^cej do pomiarbw oporu toczenia na b^bnowych maszynach bieznych. 

Przeprowadzone w rozprawie badania laboratoryjne mozna podzielid na trzy podstawowe grupy. 
Pierwsza dotyczy pomiaru sztywnoki dynamicznej w warunkach penetracji bieznika przez elementy 
tekstury nawierzchni. Warunki badania miaty odwzorowywad rzeczywiste oddziatywanie na 
nawierzchni na opon^ podczas ruchu z pr^dkoki^ 20 m/s. Wymagalo to przygotowania
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odpowiedniego stanowiska badawczego i opracowania metodyki oraz wytypowania odpowtednich 
penetratordw (o regularnych ksztattach i rzeczywistych nawierzchni b^dz ich replik). W zakresie 
badar^ byfo oznaczenie:

a) wptywu wietkoici sity wymuszaj^cej oraz ci^nienia pompowania na szybkok penetracji i 
zagt^bienie penetratora w opon^ (warunki badania: penetrator w postaci wypuMej sfery o 
irednicy 8 mm przy trzech wartokiach sity wymuszaj^cej, tj. 40 N, 121 N, 201 N),

b) wptywu zanieczyszczenia wprowadzonego mi^dzy opon^ a penetrator na szybkok i wielkok 
zagt^bienia (warunki badania: penetrator w postaci wypuktej sfery o irednicy 8 mm przy 
trzech wartokiach sify wymuszaj^cej, tj. 40 N, 121 N, 201 N),

c) zagl^bienia penetratora w opn^ w funkcji sHy wymuszaj^ce] (warunki badania; dwie grupy 
penetratordw, tj. 6 rodzajdw o regularnych ksztattach, 5 rodzajdw stanowi^cych rzeczywiste 
nawierzchnie bqdz ich repliki, cikienie pompowania 210 kPa),

d) wptywu twardoki mieszanki gumowej bieznika na zagt^bienie penetratora w opon^ (warunki 
badania: dwie opony o rdznej twardoki, dwa penetratory o regularnych ksztattach, cikienie 
pompowania 210 kPa, sita wymuszaj^ca 643N).

Efektem tej cz^ki badah byta analiza pordwnawcza uzyskanych z badah parametrdw (zagt^bienia Z, 
pola powierzchni Pp, wspdtczynnika kierunkowego trendu liniowego a, kedniej gt^bokoki profilu 
tekstury MPD) \ wspdtczynnika CEL. Najlepsza zaleznok korelacyjn^ uzyskano dia zagt^bienie Z, przy 
czym uzyskana wartok nie byta zadawataj^ca (wspdtczynnik korelacji rdwny 0.7).

Druga grupa badah laboratoryjnych dotyczyta tekstury nawierzchni. Wymagata przygotowania 
odpowiedniego stanowiska badawczego, opracowania metodyki badah, przygotowania prdbek 
nawierzchni (zarbwno o regularnej teksturze z wypuktych i wkl^stych ostrostupdw i sfer jak i replik 
rzeczywistych nawierzchni: PERS, APS4, SMA8). Elementy tekstury nawierzchni bezpokednio 
kontaktuj^ce si^ z opon^ zidentyfikowano w oparciu o opracowan^, unikatow^ metodykQ utrwalania 
3‘wymiarowego odcisku opony na rdznego rodzaju nawierzchniach. Uzyskano to na podstawie 
silikonowego odcisku bieznika opony opartej na nierdwnokiach nawierzchni. Odciski nawierzchni 
poddano skanowaniu, co pozwolito uzyskad ich cyfrowy obraz. Efektem byta mozliwok wyznaczenia 
obj^toki wszystkich nierownoki nawierzchni, ktdre zanurzyty siQ w opon^, co pozwolito w 
konsekwencji na opracowanie parametru liczbowego (deskryptora DPT^o) skorelowanego z 
wspdtczynnikiem oporu toczenia Cun.

Trzecia grupa badah dotyczyta opracowania wzorcowej nawierzchni referencyjnej do pokrycia b^bna 
maszyny bleznej. Stworzony model nawierzchni oparto o proste bryty geometryczne o kiile 
okreilonych wymiarach i regularnym rozktadzie na powierzchni. Kazdy wypukty element nawierzchni 
miat kednicQ 10 mm oraz wysokok 1,8 mm. Przeprowadzone badania na tak wykonanej nawierzchni 
uszeregowaty j^ pod wzgl^dem oporu toczenia mi^dzy DAC16 (tub SMA8 w badaniach z udziatem 
6opon) a nawierzchni^ o bardzo rozbudowanej teksturze APS4. Skutkowato to korekt^ 
(dostosowaniem) deskryptora, ktdry powinien odpowiadac^ obj^toki zagt^bienia rbwniej 1000 mm^ 

{DPTiooo).

Podsumowuj^c mozna uznad, ze niezaleznie od uwag przyj^ty program zarbwno w zakresie badah 
laboratoryjnych i analiz numerycznych jest wtakiwy, a uzyskane wyniki z oznaczeh zapewnity 
(przynajmniej w pewnym zakresie) realizacj^ przedstawionych w pracy cel6w. Zdaniem recenzenta 
dotyczy to rdwniez drugiego z celdw (dia nawierzchni o bardziej rozwini^tej teksturze).

2.4. Teza i cel naukowy

W rozprawie sformutowano dwa gtbwne cele i przypisane im tezy:
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Cel 1: Znalezienie parametru, kt6ry b^dzie opisywat cz^^(i nierownoki nawierzchni, ktdra 
wchodzi w bezpoiredni kontakt z oponq (zjawisko otulenia), co przeMada si^ na op6r 
toczenia.

Cel 2: Opracowanie oraz wykonanie nawierzchni wzorcowej przeznaczonej do pokrywania b^bnbw 
stalowych maszyn bieznych, na ktdrych uzyskiwane wyniki badah oporu toczenia i hatasu 
opon powinny byd porbwnywalne z rezultatami badah przeprowadzonymi na typowej 
nawierzchni drogowej z warstw^ icierainq z mieszanki SMA 8.

Teza 1: Mozliwe jest opracowanie wskaznika liczbowego (deskryptora) opisuj^cego wptyw tekstury 
nawierzchni na op6r toczenia opon, lepiej niz jest to teraz mozliwe z wykorzystaniem 
parametru MPD.

Teza 2: Mozliwe jest opracowanie nawierzchni wzorcowej przeznaczonej do pokrywania bQbnbw 
maszyn bieznych, ktdrej wtasnoici pod wzgl^dem oporu toczenia i halasu b^d^ zblizone do 
rzeczywistej nawierzchni drogowej, a sama nawierzchnia b^dzie stosunkowo tatwa do 
odtworzenia przez rdzne osrodki badawcze (nie b^dzie wymagac posiadania fizycznego 
wzorca).

Tak sformuiowane zagadnienia w sensie poznawczym s^ wazne i interesuj^ce, wynikaj^ i 
koresponduj^ z obszarem badawczym rozprawy. Merytorycznie I formalnie s^ prawidlowe, 
zrozumiate i wta^ciwe dia poruszanej problematyki naukowej. Pewne zastrzezenie mozna mied do 
drugiej z tez w zakresie stworzenia nawierzchni wzorcowej odwzorowuj^cej rzeczywist^ pod 
wzgl^dem hatasu. Tego rodzaju badah i analiz Autor nie przeprowadzat.

2.5. Struktura rozprawy, j^zyk i redakcja pracy

StrukturQ pracy mozna uznad za wtakiwq. Cz^id teoretyczna stanowi ok. 40% catoki rozprawy, 
badawcza i analityczna ok. 60%, co wydaje si^ racjonalne w tego rodzaju pracach. Najbardziej 
wartoiciowymi ze wzgl^dhw naukowych (nie umniejszaj^c cz^ki przegl^dowej) s^ rozdziafy od 12 do 
16, odnosz^ce si^ do cz^ici badawczo-analitycznej.
W rozprawle zamieszczono wszystkie niezb^dne elementy, poczqwszy od streszczenia (w j. polskim i 
j. angielskim), zestawienia wazniejszych oznaczeh i skrhthw, spisu treki, cz^sci wlakiwej pracy, 
kohcz^c na wykazie literatury, rysunkdw oraz cz^ki zat^cznikowej. Pewne zastrzezenia budzi 
obj^tok poszczegblnych rozdziathw (np. rozdz. 8 i rozdz. 9) czy podrozdziathw (np. w rozdz. 6).
Pod wzgl^dem edytorskim rozprawa jest napisana poprawnie, j^zyk techniczny odpowiada tematyce 
i poruszanym zagadnieniom. W tekkie mozna dopatrzed si^ pojedynczych blQdbw czy usterek 
redakcyjnych, ale ich znaczenie na oghiny ogl^d pracy jest znikome, np.:
a) opis tabel i podpisy pod rysunkami nie powinny si^ kohczyd kropkami,
b) na str. 71 jest napisane: ^Podsumowujqc, nale^ stwierdzid, ze gt^bokok zanurzenia elementhw 

nierbwnoki w opon^ ma najwi^ksz^ korelacj^ z wynikami metody CEL sposrhd wytypowanych 
parametrdw, a Wytypowane parametry nie opisuj^ elementhw tekstury znacz^co lepiej niz 
parametr MPD";

c) podpis pod rys. 72: Wspdkzynniki oporu toczenia uzyskane dIa szekiu no czterech 
nowierzchniach. Powinno byd: Wspdiczynniki oporu toczenia uzyskane dia szekiu opon na 
czterech nowierzchniach;

d) w wielu miejscach Reznik powinien byd zast^piony rozdzielnikiem
e) przy opisach parametrbw wzordw powinno zamieszczad si^ ich jednostki.
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graficzna pracy jest estetyczna, rysunki wykonano ze starannoki^, w sposob czytelny i 
przejrzysty. W tekkie zamieszczono 86 rysunkdw (t^cznie z cz^ki^ zal^cznikow^) i 13 tabel. Jedyna 
uwagQ mozna mie^ ewentualnie do przyj^tej numeracji. Zastosowanie dwustopniowe] numeracji 
(numer rozdziatu gtbwnego, numer kolejny) pozwala w spos6b szybki umiejscowit^ tabelQ czy rysunek 
w poszczegdinych rozdziatach.

3. Uwagi krytyczne I dyskusyjne, pytania do pracy

Po zapoznaniu si^ z treki^ rozprawy zwrdcono uwagQ na pewne zagadnienia, ktore wymagaj^
doprecyzowania, a w niektdrych przypadkach rdwniez odniesienia si^ do nich przez doktoranta.
Przedstawiono je ponizej z podziatem na dyskusyjne i szczegdtowe.

Do dyskusyjnych zaliczono;

1. Wzrost temperatury (zgodnie z tab. 4) skutkuje zmniejszeniem oporu toczenia. Z tego mozna 
wnloskowac, ze w okresie zimowym op6r toczenia jest najwi^kszy. Powstaje pytanie - czy w 
przypadku wyzszych temperatur i mniejszej sztywnoki opony (gumy) zjawisko otulania 
nawierzchni (poszczegdinych kruszyw) nie powinno byd bardziej efektywne, a tym samy nie 
powinno to skutkowad wzrostem oporu toczenia?

2. Na str. 29 jest napisane, ze opony do samochoddw elektrycznych wykazuj^ o okoto 20-30% 
mniejszy opdr toczenia (co potwierdzono na rys. 12). Czym rdzni^ si^ opony do samochoddw 
elektrycznych od standardowych opon?

3. Temperatura odgrywa znacz^c^ rolQ w sztywnoki warstw asfaltowych konstrukcji drogowej. W 
wyzszych temperaturach sztywrK)k zmniejsza si^, co tym samym skutkuje wi^kszymi ugi^ciami 
nawierzchni pod kotem pojazdu samochodowego. Czy ugi^cie nawierzchni zdaniem Autora ma 
wptyw na opory toczenia? Ujmuj^c zagadnienie z innej strony - jaki wptyw ma nizsza sztywnok 
warstw asfaltowych (rdwniez i mnlejsza jej odbojnok) na opory toczenia?

4. W podsumowaniu rozdz. 12.6 jest napisane, ze: «... dalsze analizy zmlerzaj^ce do opracowania 
deskryptora nawierzchni prowadzone b^d^ dia zjawisk trwaj^cych 1 s". Jakie znaczenie miato 
prowadzenie analiz dIa czasu 1 s przy znacznie krdtszym czasie kontaktu opony z nawierzchni^ w 
warunkach rzeczywistych (10 ms przy pr^dkoki 20 m/s)? Wyniki badah przedstawione na rys. 26- 
27 wskazuj^, ze dia 10 ms zagt^bienie penetratora jest znikome. Czy na podstawie tego mozna 
wnioskowad, ze przy duzych pr^dkokiach i bardzo krdtkim czasie kontaktu opony z nawierzchni^ 
nie dochodzi do zjawiska otulania, a tym samym przy duzych pr^dkokiach opdr toczenia jest 
mniejszy?

5. Na str. SO jest napisane, ze prawdopodobn^ przyczyn^ zbiizonego zagt^bienia penetratordw z 
wypukt^ sfer^ o kednicy 8, 12 i 16 mm jest przyczepnok gumy do powierzchni penetratora. 
Zdaniem Autora ma by^ to efektem malej^cych naciskdw jednostokowych. Czy przeprowadzono 
badania (pomiary) okreilaj^ce powierzchni^ styku opony z wymienionymi penetratorami (w 
zaleznoki od przytozonej sity)? Czy przyczyn^ zbiizonych wartoki zagl^bienia moze bye sztywnok 
opony (jej odksztatcalnok).

6. Przy analizie wptywu cikienia (dostarezanego do sHownika i pompowania) oraz zanieczyszczenia 
na szybkok penetraeji i zagl^bienie penetratora (rozdz. 12.5, rozdz. 12.6 i rozdz. 12.7} 
przyktadano sit^ o wartoki 40 N, 121 N i 201 N. Co byto powodem zmiany wartoki przykiadanej 
sity (117 N i 139 N) przy poszukiwaniu deskryptora nawierzchni (rozdz. 12.10)? Na jakiej 
podstawie przyj^to takie wtakie wartoki sity?

7. Na str. 80 jest napisane, ze idea referencyjnej nawierzchni wzorcowej miata dawac zbiizone wyniki 
badan oporu toczenia i hatasu do wynikdw uzyskiwanych na nawierzchni z mieszanki SMA 8. Czy 
kednica elementdw wypuktych rdwna 10 mm nie wskazuje raezej na mieszank^ SMA 11 (czy w
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przypadku sit zestawu 2 - SMA 10)? Na jakiej podstawie okreilono wysokos<f wypuktoici r6wn^ 
1.8 mm.

8. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, ze dia nawierzchni referencyjnej nalezy zast^pid 
parametr DPTso parametrem DPTiooo. Wczesniejsze anallzy byly wykonywane dia znacznie 
mniejszych objQtoki elementbw tekstury nawierzchni zanurzonych w opon^; tj. od 25 do 150 
mm^. Sk^d ta zmiana, jak si^ to ma do wczeiniejszych wynikdw badart? Czy nawierzchnia 
referencyjna odzwierciedia rzeczywiste nawierzchnie?

9. Autor we wnioskach skupit si^ na efektach dotycz^cych opracowania deskryptora nawierzchni. Nie 
odnidsf si^ w zaden sposdb do drugiej z postawionych tez (i wynikaj^cego z tego celu), tj. 
mozliwoici opracowania nawierzchni wzorcowe] do pokrywania b^bndw maszyn bieznych, ktbrej 
wtasnoici pod wzgl^dem oporu toczenia i hatasu b^d^ zbiizone do rzeczywistej nawierzchni 
drogowej. Pewne zastrzezenia budzi rdwniez druga cz^^d tej tezy, a mianowicie odniesienie si^ do 
hatasu. Tego rodzaju pomiardw Autor nie wykonywat.

Uwagi szczegdtowe przedstawiono ponizej:

1. Na rys. 11 pokazano, ze op6r toczenia wyst^puje przy makroteksturze powyzej 5 mm. Wyniki 
badah na podtozu STEELr20 i SWr20 przedstawione na rys. 12 wskazuj^, ze mikrotekstura rdwniez 
odgrywa znaczenie w oporze toczenia?

2. W procedurze okre^lania ^redniej gt^bokoki profilu (MPD) wyznacza si^ ^redni^ amplitude profilu 
Hir. Czy jest to warto^d irednia (z najmniejszej i najwi^kszej amplitudy) czy Srednia wazona?

3. Na rys. 25 przedstawiono penetratory odpowiadaj^ce m.in. mieszance SMA 8 (d) i SMA 11 (c). Z 
zat^czonych fotografii trudno to stwierdzid (brak elementu porbwnawczego).

4. Na str. 41 jest napisane: ,,Zatozono, ze srednie ci^nienie mi^dzy opon^ a nawierzchni^ wynosi 210 
kPa". Co Autor rozumie przez srednie ci^nienie mi^dzy opon^ a nawierzchni^?

5. W rozdz. 12.6 (str. 45) odnosz^c si^ do wptywu ciinienia pompowania opony na szybko^c
zagt^biania penetratora napisano: przy tak krbtkich czasach bezwtadnoid penetratora jest zbyt
duza". Co Autor rozumie przez „bezwtadnosd penetratora"?

6. Na str. 47 jest napisane, ze dia sity 201 N w pierwszej fazie, trwaj^cej od 0 $ do 0.1 s, najwi^ksz^ 
szybkoid zanurzania osi^gn^t suchy penetrator. Ten zakres powinien byd ograniczony do 0.06 s 
(rys. 29 c). Przy 0.1 s najwi^ksze zagt^bienie uzyskano dia penetratora z zelem.

7. Na str. 49 na rys. 30 przedstawiono r6zne typy penetratorbw. Pewne zastrzezenia mozna mied do 
nawierzchni APS4, stanowi^cej powierzchniowe utrwalenie z kruszywa 8/10 mm (np. porbwnuj^c 
z SMA 11). Byd moze jest to kwestia skali poszczegblnych rysunkbw. Podobnie jest w przypadku 
mieszanki SMA 8 (repliki) i mieszanek SMA 11.

8. Na str. 50 penetratory z wypukt^ sfer^ o srednicy 8, 12 I 16 mm przyporz^dkowano 
nawierzchniom o iagodnej teksturze, natomiast na str. 52 juz do agresywnej tekstury. Ktbra jest 
wtaiciwa?

9. W jaki sposbb wyznaczono funkcje linii trendu (liniowe) dia penetratorbw (PERS_replika, 
SMA_replika, APS4 i Wypukta sfera_12) przedstawione na rys. 37? Odbiegaj^ one doid znacz^co 
od rzeczywistych wartoki z przeprowadzonych badart.

10. Co oznacza zwrot na str. 55: „Pole powierzchni (Pp) jest to pole pomi^dzy krzywq zaleznoki 
zagl^bienia od sitv danei nawierzchni a osiq poziomq OX oraz odcinkiem plonowym 
odpowiadaj^cym sile wymuszajqcej wynosz^cej 117 N"?

11. Na str. 56 Autor napisal, ze wybrat metod^ CEL jako porbwnawcz^ w celu dalszego poszukiwania 
deskryptora nawierzchni. Metod^ t^ opisat w trzech zdaniach, powotuj^c siQ na rozpraw^ 
doktorsk^ Wojciecha Owczarzaka. Racjonalnym wydaje si^ doktadniejszy opis metody, w oparciu 
0 ktbr^ uzyskiwane wyniki miaty stanowid baz^ porbwnawcz^.
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12. Autor definiuje Z na str. 57 jako „gt^bokosc zanurzenia”, na str. 55 jako „zagt^bienie", natomiast 
na str. 14 jako „sktadow^ pionow^ reakcji podioza".

13. Na rys. B8a przedstawiono korelacj^ wspbtczynnika CEL z wartoici^ zagt^bienia Z. Na str. 57 jest 
napisane, ze parametr opisoj^cy tekstur^ (w tym przypadku „Z' byt szeregowany rosn^co. ProszQ 
wyttumaczyt, diaczego ^WypuWa sfera_12" wyst^puje przed „APS4"? Zgodnie z rys. 37 dia sity 
117 N wartoi^ zagt^bienia dIa APS4 jest mniejsza niz dIa „WypuMa sfera_12". iest to szczegdinie 
wazne w aspekcie stwierdzenia, ze wielkoi^ zagt^bienia Z jest najkorzystniejszym parametrem 
opisuj^cym tekstur^.

14. Na rys. 57 brak opisu poszczegdinych elementdw wykresu {i, H, K).
15. Na rys. 57 j rys. 58 jednym z typdw jest powierzchnia opisana jako SW. Co to za typ powierzchni 

(wczeiniej pojawiaty si^ oznaczenia 5W80 SWr20)?
16. Na str. 69 jest napisane, ze ^parametr ten powstaf poprzez zsumowanie iloczyndw obj^toici oraz 

g^bokoici zanurzenia elementdw tekstury w opon^". Ze wzoru (16) wynika; ze gl^bokoic 
zanurzenia jest w kwadracie.

17. Wprowadzenie parametru DPTujoo w znacz^cy sposdb poprawito koreiacj^ mi^dzy Cm a 
zagt^bieniem, co potwierdzono dia dwdch rodzajdw opon (rys. 73-74). Czy sprawdzono 
poprawnoid tego rozwi^zania dia pozostatych rodzajdw opon (z rys. 72)?

18. Ocena koncowa

Przedstawiono do recenzji praco> mimo kilku uwag dyskusyjnych, oceniam bardzo wysoko. Dotyczy to 
zardwno jej strony naukowej jak i formalnej, ktdre nie budzo wi^kszych zastrzezerS. Nalezy podkreilid 
znaczny naklad pracy doktoranta zwiozany z zakresem przeprowadzonych badad I analiz. Autor 
rozprawy wykazat sio wiedzo teoretyczno z zakresu inzynierii mechanicznej, pracowitokio i 
innowacyjnokiO oraz precyzjo w zapewnieniu wiarygodnoki badan i opracowaniu wynikdw. 
^wiadczy to o jego uzdolnieniach do samodzielnej pracy naukowej i rozwiozywania trudnych 

zagadnierS badawczych i analitycznych. Moim zdaniem rozprawa zasluguje na wyrdznienie, ale 
ostateczno decyzjo podejmo po wysluchaniu Doktoranta.

Pierwsza z sformufowanych przez Autora tez rozprawy znalazfa swoje potwierdzenie w wynikach 
badad i obliczed numerycznych, popartych szczegdfowo analizo- W przypadku drugiej z tez zdaniem 
recenzenta Autor opracowat (przynajmniej w pewnym zakresie) nawierzchnio wzorcowo, zbiizono do 
rzeczywistych pod wzgl^dem oporu toczenia. 6yd moze nie odzwierciedia ona parametrdw typowych 
warstw icieralnych (AC 8 S, AC 11 S SMA 8, SMA 11), ale stanowi dobry kierunek dziatad, wymagaj^cy 
pewnych korekt. Tym samym postawione w rozprawie cete, do ktdrych nalezy opracowanie 
deskryptora nawierzchni opisujocego cz^^ nierdwnoici nawierzchni wchodzocych w kontakt z opono 
(jej bieznikiem) oraz opracowanie i wykonanie nawierzchni wzorcowej (mimo zastrzezed samego 
Autora), mozna uznad za zrealizowane.

Oceniana rozprawa wnosi istotny wktad w rozwdj dyscypliny inzynieria mechaniczna, a doktadnie 
mozllwoici pomiaru oporu toczenia w warunkach laboratoryjnych w oparciu o autorski deskryptor 
nawierzchni. Nakreilony zostal rdwniez kierunek dziatad dotycz^cy opracowania i wykonania 
nawierzchni wzorcowej do pokrywania bobndw maszyn bieznych, ktdra w znacz^cy sposdb moze 
przyczynic si^ do uzyskiwania w warunkach laboratoryjnych wartoki z pomiardw oporu toczenia 
zbiizonych do tych uzyskiwanych w warunkach rzeczywistych na nawierzchniach drogowych.

Rozprawa stanowi oryginalne rozwi^zanie problemu naukowego, a do najwazniejszych osi^gni^d 
potwierdzaj^cych to mozna zaliczyd:
- opis ilokiowy zjawiska otulania elementdw nawierzchni przez bieznik opony wraz z metodyk^ 

pomiarowq.
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- opracowanie deskryptora nawierzchni DPTio, ktdry znacznie lepiej koreluje z wartosdami oporu 
toczenia niz obecnie stosowany MPD,

- opracowanie nawierzchni wzorcowej do pokrywania b^bnow maszyn bieznych.

W zwiqzku z powyzszyni uwazam, ze rozprawa doktorska Pana mgr. ini. Stawomira Sommera 
spetnia wszystkie warunki okreilone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789) 
I wnosz^ o przyj^cie rozprawy doktorskiej oraz dopuszczenie jej do publicznej obrony.
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