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RECENZJA
pracy doktorskiej mgr inŻ. Marcina Witkiapicza

pt. ,,Koncepcja metodyki powypadkowych badań technicznych pojazdow w aspekcie
rekonstrukcj i wypadków drogowych''

opinię opracowano w odpowiedz) na prośbę Dziekana Wydziału Mechanicznego
Po|itechniki Gdańskiej, prof. dr hab. inz. Dariusza Mikie|ewicza, wyraŹoną w piśmie z
dnia 26.11.2018 r. Podstawą opracowania opinii jest praca doktorska przesłana wraz
ze zleceniem.

Jak powszechnie wiadomo, koło w pojeŹdzie jest e|ementem wykonawczym We
wszystkich czterech układach podwozia: napędowym, hamu|cowym, zawieszenia i
kierowania. od jego wspołpracy z podłoŻem za|eŻy zachowanie się pojazdu podczas
jazdy, gdzie zmieniają się chwilowe relacje między siłami na styku kołaz podłożem i
siłą przyczepności. oczywistym jest oddziaływanie tych układów na wańości
chwilowe sił: stycznych i norma|nej od podłoza. od warunków otoczenia za|eŻy
chwilowa wartość wspołczynnlka przyczepności, ktory jak wiadomo zaleŻy rowniei
od poś|izgu. Dopóki równowaga sił zaehadzi poniŻej optymalnei wańości siły
przyczepności moz|iwe jest kontro|owanie ruchu pojazdu. W sytuacjach krytycznych
często dochodzi do poślizgów przekrac.z{ącyd.l wańość optymalną i Medy traci się
mozliwość oddziaływania na pojazd' Przy ty|u zmieniających się nieliniowo
parametrach określenie wsynuu kazdego z nich Wymaga badań pnzy "ustaleniu''pozostałych. ||ość niezbędnych ana|iz rośnie zgodnie z rachunkiem kombinatoryki co
przekracza wsze|kie moż|iwości wykonawcze. Na tym t|e wykonanie,,tzete|nej'' opinii
przez biegłego sądowego wymaga wiedzy i znajomości jak największej ilości
istotnych parametrów. W mojej ocenie często spotykane stwierdzenie, że "kierowcanie zachował prędkości odpowiedniej do warunkóv/' jest zawsze prawdziwe.
Jednakże, bez dodatkowego opisu warunków, zw|aszcza dotyczącego
wspolczyn nlka przy czepności, można doprowad zić do absurdu, np.
1.Gdyby prędkość była zero pewnie byłaby odpowiednia. Tylko wtedy nie byłoby

ruchu.
2. Czy zawsze kierowca jest w stanie okreś|ić warunki, zwłaszcza gdy wspołczynnik

przyczepności skokowo się zmienia?
W protokÓłach po|icyjnych, do których miałem dostęp brak było takich opisow. W

konselflVencji powstające opinie mogą byc niepełne.
Uwzględniając powyzsze, Doktorant podjął się bardzo złozonego zadania,

okreś|enia prawdopodobnego stanu technicznego pojazdu w chwili wypadku. Stąd
propozycja ponownego sprawdzania parametrów podwozia na stacii diagnosĘcalą,
uzupełnionyń badaniami drogowymi po wypadku, ma poważne znaczenie
opiniotworcze. Dodatkowo W obydwu rodzajach badań, wprowadzając tzw.
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kontrolowany przeciek, można zasymulować ta}<ze ewentua|ną nieszczelność w
układzie hamu|cowym

Stąd Autor definiuje trzy tezy a mianowicie:
1. D|a prawidłowej i wiarygodnej rekonstrukcji wypadku drogowego powinno

być wykonywane powypadkowe badanie techniczne pojazdow.
2. Przy obecnym stanie wiedzy moŹ|iwa jest realizacja badań technicznych

pojazdów z usystematyzowaniem procedur, okreś|eniem zakresu i sposobu
prowadzenia badań w warunkach drogowych i na stanowiskach
diagnostycznych, tak aby miały one wańość procesową.

3. Moż|iwe jest zbudowanie urządzenia, ktore powodowałoby rozszcze|nianie
jednego z obwodów układu hamu|c,owego, by następnie wykonać badania
porównawcze hamowania pojazdu ze sprawnym i niesprawrrym układem
hamu|cowym i na ich podstawie uryznaczyć wspołcz11nnik nieęrawności
układu hamu|cowego.

Jak sam Doktorant podkreś|a, powyższe tezy mogą odnosić się tylko do
pojazdów, których stan technlczny po wypadku na takte procedury połła|a. Ze
statystyk po|icyjnych i doświadczeń Doktoranta jako biegłego sądowego wynika, że
stanowi to ok. 4oońwypadków drogowych.

Pierwsza teza jest tak oczywistą, że zastanawiającym jest jeśli rekonstrukcję
wypadku wykonuje się w oparciu o inne dokumenty. W pełni popieram stanowisko
Doktoranta o wprowadzeniu procedury badań jako podstawowy warunek przy
sporządzaniu opinii.

Tezy druga i trzecia to realizaĄa techniczna badań. Stanowią istotę
recenzowanej pracy.

Przygotowany plan, zakres badań oraz zgromadzona aparatura, która pozwo|iła
na uzyskanie duzej powtarza|nościwyników, to wymierne efekty naukowe, utylitarne i
dydaktyczne opiniowanej pracy a proponowany ,,Protokoł powypadkowych badań
tech n i czn ych poj azd u', stanowi propozycję wd rożeni a wni oskotv.

Zakres pracv doktorskiei obejmuje:
o Metodykę opiniowania wypadków drogowych. omówiono: tu rolę biegłego

sądowego ijego opiniiw rekonstrukcji wypadku drogowego'
o KoncePcję powypadkowyc|t badań technicznych pojazdu, w której podkreś|ono

potrzebę: inwentaryzacji stanu wyjściowego, wsze|kich prób ruchowych,
pomiarow kontrolno-pomiarowych oraz badań diagnostycznych układow
podwozia. D|a układu hamującego przewidziano takie trakcyjną ocenę
skuteczności hamowania. Przedstawione w rozdzia|e 4.3 niektore spotykane
przy}ilady uszkodzeń i ,,modyfikacji'' układu hamu|cowego całkowicie mnie
zaskoczyły, gdyŻ pożom nieodpowiedzia|noŚci,,dornorosłych senrisantov/'
przerosł moją wyobraźnię.

o Budowę i zasadę działania prototypowego urządzenia do rozszczelniania
układu hamulcowego w jednym z obwodow' Główne elementy urządzenia to:
e|ektrozawór, rozdzie|acz trójdrozny i e|ektryczny układ sterujący. Symu|ację
rozszcze|nienia układu rea|izowano podczas hamowania, wykorzystując jako
sygnał sterujący napięcie świateł stopu, z moż|iwością regulacji zwłoki czasowej
w zakresie 0*5 sekund' Zamontowany przed kołem radzlelaę. poaralał na
przepływ płynu do koła oraz do elektrozaworu. Uruchomienie elektrozaworu
pozwa|ało na kontro|owany przepłyr płynu do zbiomiczka płynu hamu|cowego



a tym samym symulację przecieku. Bez podania napięcia elektrozawór pozostał
zamknięty a układ hamulcowy powracał do wariantu w pełni szczdnego.
Zgodnie z drugą tezą, określono zakres i sposoby prowadzenia badań układu
hamulcowego na stanowiskach diagnostycmych i w warunkach drogowych.
oceniając stan techniczny naleŻy pamiętać o różnicach w warunkach pracy
układu na stanowisku i w ruchu. Na stanowisku istnieje statyczny rozkład sił
norma|nych do podłoża i tym samym statyczny rozkład sił hamowania. W ruchu,
podczas hamowania siła bezwładności od mas pojazdu wywołuje dociązenie
przodu i odciązenie tyłu pojazdu, co skutkuje dynamicznym rozkładem sił
hamowania za|eŻnym od opoźnienia. W związku z tym wskaźniki skuteczności
hamowania d|a badań quasi-statycznyeh (diagnostycznych) oraz drogowych
muszą być odrębnie zdefiniowane. Badania przeprowadzono dla róznych
wariantów konstrukcyjnych, tj': bez i z ABS., dla utkłaehł szczelnego |ub z
przeciekiem.
o W badaniach stanowiskowych skuteczność hamowania okreś|a się zgodnie

zRozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 7.o9.2a12r (Dz. U. poz.996)
jako stosunek sumarycznej siły hamowania wszystkich koł do siły cięzkości
pojazdu' W badaniach zachowywano zasadę: pomiary wykonynvano tego
samego dnia dla różnych mas samochodu i przy roŻnych przyrostach sił na
pedale hamulca. W tabe|i 6.5 zestawiono wartości średnich sił harnowania i
wskaźnikow skuteczności.

o Badania drogowe realizowano na prostoliniowym odcinku drogi na na
nawierzchni suchej |ub mokrej oraz na płycie poś|izgowej ,,Atodromu
Pomorze".
. Podczas pomiaróW na nawierzchni asfa|towej i szutrowej' samochód

rozpędzano do prędkości ok. 50€0 km/h po czym hamowano z
maksymalną siłą na peda|e. KaŻdą serię pomiarow wykonano tego
samego dnia, w tych samych warunkach pogodowyÓ, przez tego
samego kierowę.

o W pomiarach na Autodromie Pomorze korzystano z: przyrządu Brake
Tester'LWS-2/MC, znajdującego się w samochodzie, radaru _ przed
płytą poś|izgową, operatora kamery z firmy MG Motorspoń oraz drona z
kamerą. Zachowując zasadę jak powyŻej odnośnie warunków badań,
hamowanie realizowano od prędkości początkowych: 40, 50 i 60 km/h.

W badaniach drogowych skuteczność hamowan.ia ocenia sĘ przez pomiar
(określenie) opoznienia oraz drogi hamowania odniesionych do prędkości
początkowej. Mozna tu wymienić:
o opóŹnienia: maksymalne zaĘestrowane w procesie hamowania oraz

średnie, ob|iczone wg normy |So |ub zgodnie z Dziennikiem Urzędovvym
Unii Europejskiej z dnia 30.09.2010r. RejestraĄi opoźnień dokonywano
za pomocą trzech przyrządów: Brake Tester LWS-2lMc, cL 170 iAMX
52a. Niewielkie róznice wskazań z tych przyrządoul pozwoliły na
stosowanie ich zamiennie, przy czym tylko Brake Tester LWS-2/MC
pozwa|ał na Ęestrację do 20 sekund.

. drogQ hamowania tj drogę przebytą przez pojazd od momentu
uruchomienia układu hamulcowego. W opłnii biegfi=go większe znaczenie
może mieć oszacowanie drogi zatrzymania, tj. drogi przebytej od chwili
zauw aŻenia przez ki erowcę przeszkody.

W tabeli 10.1 zestawiono średnie wańości opóźnienia i drogi hamowania
dla pojazdu poruszającego się z prędkością początkową 50 km/h, d|a



róŻnych nawierzchni (asfalt, płyta poś|izgowa), stanu drogi (mokra, sucha) i
wariantu układu hamulcowego (sprawny, niesprawny, zi bezABs}.

Wpływ nieszcze|ności w układzie hamulcowym na jego skuteczność
okreś|ono definiując wspołczynnik niesprawności jako stosunek średnich
opóŹnień układu niesprawnego do sprawnego. Wyniki zamieszczone w
tabe|i 9.4 są udowodnieniem tezy trzeciej i mogą byĆ stosowane w
anal izach oszacowania opoźni eń pojazdów z n i eszczelnością.

. Propozycjg protokołu powypadkowych badań technicznych pojazdu. W
propozycji tej brakuje mi kontro|nych badań diagnostycanych układu
zawieszenia, od ktorego za|eŻy chwi|owa wartość siły nacisku na podłoie a
tym samym siła przycaepności.

Zakres pracy, przedstawiony W skrocie połryżei, w moiei ocenie spełnia
wymagania stawiane pracom doktorskim. Nalezy podkreślić praktyczną przydatność
wykonanych prac, ktore mogą posłuzyć jako dane wyjściowe przy rekonstrukcji
wypadków drogowych oraz jako instrukcje podobnych badań.

Realizacja edytorska pracy w ki|ku miejscach budzi wątp|iwości ije zacytuję:
o Str.12 "Wiąze się to z zastosowaniem si|nika spatinowego do napędu pojazdu

drogowego, poniewaŻ maszyna parowa, jak i si|nik e|ektryczny, nie okazały się
dobrym roauiązaniem''. Co z obecnymi tendencjami napędu z emisią zera?

o Str.21 począwszy od ,,Rekonstrukcja wypadku drogowego....'' cały fragment jest
powtorzeniem punktu 1 .3.2.

o Str.26 ,,Średnie wańości opóźnień moz|iwych do uzyskania podczas
intensprnego hamowania pojazdu z mechanicznym uszkodzeniem układu
hamu|cowego powoduje zmniejszenie siły hamującej na jednym |ub dwoch
kołach samochodu z działĄącym układem ABS były wyŻsze o ponad 15o/o w
stosunku do hamowan pojazdu nieposiadającego układu ABs" - jakiś fragment
pominięto.

o Str'26 Czy ,,optyma|ny przyrząd wzorcowy''
a kce lerometrytzny'' oznaczeĄą to samo?

. Str'108. Fragment ,,Pomysł zapisu pał.arrreffir .oraz w staciach kontro|i
pojazdov/' jest powtórzeniem ze str.106.

o W wie|u punktach pracy poMarza się stwierdzenie ".. pomiary wykonano ze
sprawnym i niesprawnym układem ABS oraz ze sprawnym i niesprawnym
układem hamu|cowym''. Są to warianty konstrukcyjne, których zachowanie
Doktorant sprawdza we wszystkich przypadkach badań. Czy nie |epiej
wspomnieć o nich raz jako o warunkach badań dla całej pracy?

Poza powyzszym układ treści i opracowanie redakcvine nie budzą większych
zastrzeŻeń. Swoje uwagi dotyczące tzw. "|iterówek" przekazałem Doktorantowi.

Wymienione powyzej uwagi edytorskie nie wpływają na wańość merytoryczną
pracy.

Dorobek utvlitarnv pracy jest bardzo wańościowy, bowiem przedstawiono
metodykę postępowania przy powypadkowych badaniach kontro|nych. opracowane
procedury i określenie warunkow badań drogowych i laboratoryjnych, świadczą o
przemyś|anej i uporządkowanej wiedzy w tym zakresie. Jak sam Autor podkreś|a jest
ona wynikiem Jego 1O-letniego doświadczenia jako bie$ego sądowego i diagnosty-
rzeczoznawcy sa m och od owego.

i "opoznieniomierz



Na wyraźne podkreślenie zasługuje fakt, Że \'v rozprawie doktorskiej mgr inz.
Marcina Witkiewicza zaobsenlvować można bardzo dobre przygotowanie do
prowadzenia badań eksperymentalnych. Stopień roanviązania zagadnień w tym ujęciu
tematu i ce|u pracy zrea|izowano w pełni a uzyskane wyniki mogą zostać
wykorzystane nie ty|ko przez bieglych sądowych do opracowywania różnego rodzaju
opinii ale również w kontynuacji prac nauko\'vycĘ do których Doktomnta namawiam.
Propozycja dalszych prac badawczych, zamieszczona w Załączniku D, jest bardzo
obiecująca. Destabilizację toru jazdy za pomocą istniejącej "płyty dynamiczej" można
łatwo uzupełnió o lnne próby, jak chociazby: probę ustalonej jazdy po okręgu metodą
przytrzymynrvanej kierownicy, probę podwójnej zmiany pasa ruchu, proĘ pojedynczej
zmiany pasa ruchu,. jazda na nawierzcttni p-sp|it , itp. Możliwość Ęestracji toru za
pomocą kamer umieszczonych w samochodzie i dronie oraz uzupełnienie płyty
poślizgowej w dodatkowe znacmiki jak rtp. ,,SZffihoWflic€t'', tworzą zupełnie nową
jakość badań z obszaru kierowalności pojazdu i poalvo|ą na ich weryfikaqę z innych
ośrodków krajowych.

Propozycja Wznaczania współczynnika niesprawności układu hamulcovrlego oraz
rea|izaĄa kontro|nycft badań drogowych na wydzie|onych obiektach typu Autodrom
Pomorze czy w ośrodkach doskona|enia technikl jazdy, to wymierne efekty naukowe
opiniowanej pracy.

Uv'tzg l ęd n iając poltlyzsze proponuję pracę wyrożnió.

Reasumując, wyraiam opinię, że dyseńacja mgr inż. Marcina Witkiewicza spełnia
Wymagania, jakie stawia obowiązująca Ustawa o pracach doktorskich (Ustawa o
stopniach naukowych itytule naukowym oraz o stopniach itytule w zakresie sztuki z
dnia 14 marca 2003 roku) i moze byĆ dopus7ęana do publicznei obrony.

Łódź.18'12,2018


