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1. ZawartoŚć pracy

w pracy |iczącej |2l stron Autor zajmuje się analrizą wynikÓw badan

eksperymentalnych kierowalności i stateczności ruchu pojazdÓw specjalnych w wybranych

stanach awaryjnych. Podstawowym celem pracy było uzyskanie informacji na temat wpływu

uszkodzeri opony wybranej osi pojazdu zarÓwno przed rozpoczęciem eksperymenfu jak i w

trakcie jego trwania na kierowalność i stateczność ruchu pojazdu określanych poprzez

przyjęte ptzęz Autora wskazniki oceny. Praca składa się z 9 rozdziałÓw. W rozdzialę 1 Autor

wskazuje na konieczność rozwoju konstrukcji pojazdÓw specjalnych(opancerzonych)

ukierunkowanego na ograniczenie zagroŻe bezpieczeristwa Żołmerzy wynikających z ruchu

pojazdÓw w stanach awaryjnych. Rozdział 2 zawiera podstawowe informacje dotyczące

problematyki konstrukcji transporterÓw opancerzonych ze szczegÓ|nym uwzględnieniem

stosowanych opon oraz rorvtiqza technicznych ponlla|ających na ruch pojazdÓw

w przypadku uszkodzenia opony. Rozdział 3 w całości jest poświęcony problematyce

kierowalności i stateczności ruchu pojazdu zarÓwno' w zakresie prostych badan

teoretycznych,jak i badan doświadczaLnych. Autor, w tym rczdzialre, analizuje powszechnie

stosowane testy badawcze wskazując przy tym na rÓŻnicę wymagari dla pojazdÓw

wojskowych specjalnych i wynikającymi z konstrukcji pojazdÓw ograniczeniami, a czasami

rozszęrzeniami zakresu prÓb. Skromny analizowany, w tym rozdzia|e, przez.Autora przeg|ąd

opracowari literaturowych nie dotyczy wojskowych pojazdÓw specjalnych. W rozdziale 4
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standardowych prÓb stateczrości i kierowalności pojazdu przewldziano rÓwniez proby

określenia bezpośredniego oddziaĘwania eksplozji ładunku pod kotem pojazdu na jego ruch.

Ponadto' w tym rozdzial'e zostaje przedstawiona geneza pracy' ktÓra wynika przede

wszystkim z informacji dotyczących uszkodzeri pojazdÓw specjalnych w warunkach

frontowych oraz braku dostępności względnie braku opracowa literaturolvych dotyczących

analiz zachowa pojazdow wojskowych w stanach awaryjnych. Tematyka rozdziattt 5

doĘcza określenia planu i metodyki badati, ktÓrych progftlm i zakres ma pozwoliÓ na

Wznaczenie mierzalnych wskaznikÓw do oceny stateczności i kierowalności pojazdu

w stanach awaryjnych. Zap|anowano wykonanie prÓb; judy po okręgu metodą przytrzymanej

kierownicy, podwÓjnej zmiany pasa ruchu oraz pojedynczej zmiany pasa ruchu. W zakres

rozdziału wchodzi rÓwnież opis toru, obiektu badan oraz zastosowanej aparafury pomiarowej.

Rozdział 6 zawiera podstawowe' powszechnie znane informacje na temat oceny błędu badan

eksperymentalnych. Uzupełnienie stanowi charakterystyka dokładności stosowanej aparatury

pomiarowej, ktÓra zdaniem opiniującogo, jest wystarczająca do rea|izacji zap|anowanych

badan. Najbardziej interesujący i zawierający najwięcej informacji jest rozdział' 7

zatynilowany ,,Badania stąnowiskowe i wyniki badari elrsperymentalnych,, Zgodnie z Ęrtułem

zawiera on wyniki badan starrowiskowych obejmujących swoim zakresem wznaczanie

położenia środka mas oraz wnlaczanie kinemaĘcznych charakterystyk kÓł kięrowanych.

Następne podrozdziaŁy obejmują swoim zakresem badania poligonowe dla rÓżnych

wariantÓw stanÓw awaryjnych ograniczonych do zrriany ciśnienia w ogumieniu kÓł

kierowanych. Badania poligonowe zgodnie z przyjętym planem badan obejmowĄ

wykonanie trzech powtÓrzeri kazdej z prob. Autor w rozdziale 7 prezenfuje niektÓre wyniki

badan d|a rilżmych wariantÓw uszkodze . Rozdział ten zawiera rÓwniez opis i wyniki badan

zachowania się transportera przy eksplozyjnym uszkodzeniu ogumienia. Pracę korłczy

podsumowanie i wnioski ko cowe otaz bibliografiazawletającal}} pozycji.

2. Ocena tematu i postawionych zada badawcrych

Tematyka pracy jest bardzo włżma i aktualna nie tylko w aspekcie naukowym ale

przede wszystkim utylitarnym i mieści się w dyscyplinie naukowej budowa i elaploatacja

maszyn. od wspÓłczesnych wojskowych pojazdÓw specjalnych wymaga się zapewnienia

bezpiecznego ptzeworu osÓb nieza|eŻnie od wszelkiego rodzaju warunkÓw, nie tylko

drogowych, występuj4cych w miejscu uĄrtkowania i z:xtiązanych znimi ewenfualnych starrÓw

awaryjnych pojazdu. Ze względu na prze7naczenie pojazdu do celÓw wojskowych wyniki

badan zachowanie się pojazdu w stanach awaryjnych nie są zazwyczaj publikowane. Nie

2



publikowane są rÓwnież procedury badan i testy jakim poddawane są tego typu pojazdy.

Należy rÓwniei zdawać sobie sprawę' ietego typu pojazdy są wykorzystywane nie tylko jako

środek transportu, ale rÓwnież jako pojazdy wsparcia, dowodzęnia itp. co skutkuje zmianą

masy pojazdu, połoŻenia środka masy, a zatem nrianą charakterystyki sterowności pojazdu.

Przyjęte przez Autora stany awaryjne pojazdu jako wynikające z uszkodzenia ogumienia kÓł

kierowanych pojazdu występują oczywiście nie tylko w pojazdach wojskowych, ale są

batdzo powaźnym problemem w pojazdach cięzarowych i autobusach ze wzg|ędu na skutki

takich starrÓw awaryjłlych. Uszkodzenia ogumienia, szczegÓlnie gwałtowne, i ich wpływ na

zachowanie się pojazdu na drodze są tematem wielu wspÓłczesnych publikacji naukowych

oraz realizowanych prac badawczych. Naleiy rownieŻ zvtrÓcić uwag7, Że tego rodzaju stany

awaryjne w przypadku pojazdu wojskowego mogą pojawiać znac7n|e częściej i nie wynikać

ze stanu drogi lub ogumienia. Zatem podjęcie temafu pracy w aspekcie oceny wptywu tego

rodzaju stanÓw awaryjnych na stateczności i kierowalność pojazdu nie budzi żadnych

wątpliwości. Postawione zadanta badawcze zawierają w sobie prÓbę wykorzystania

standardowych testÓw stateczności i kierowalności do badan vrrpływu stanÓw awaryjnych na

zachowanie się pojazdu. Zadartia , ktÓrych podjął się mgr irtiz. Grzegorz Motrycz z punktu

widzenia uŻyteczności pracy wydaję się być, ze wszech miar celowe. Uzyskane reniltaty

wskazujące na mozliwość dalszego przemieszczania się pojazdu mimo uszkodzenia opon kÓł

kierowanych są cenne dla bezpieczeristwa osÓb podrÓżujących. ZłoŻoność konstrukcji

rozwaianych pojazdÓw powoduj e, ie wyniki badan doświadczalnych odgrywają decydującą

rolę w analizie zachowaó pojazdu. Powaznym problemem w tego typu stanach awaryjnych

jest element zaskoczenia i często niewłaściwa reakcja kierowcy. W przypadku pojazdÓw

wojskowych sytuacja jest jeszcze bardziej złoŻona, poniewaz uszkodzenie opony moie

powstać w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego pod kołem pojazdu. oprÓcz uszkodzenia

opony dochodzi rÓwnieŻ oddziaĘw'anie siĘ eksp|ozji ładunku wybuchowego na cały pojazd.

Ana|iza tego rodzaju stanu awaryjnego zna|azła się pośrÓd postawionych zada badawczych

w recenzowanej pracy. Wyniki realizowanych przez mgr ini. Grzegorza Motrycza

eksperymentÓw mogą być wykorzystane w procesie szkolenia kierowcÓw wojskowych

pojazdÓw specjalnych. Mozna zatem stwierdzić, Że zarÓwno w aspekcie naukowym jak i

utylitarnym temat pracy i postawione zadantabadawcze wydają się być bardzo interesujące,

a podjęcie tematyki wpĘwu wybranych stanÓw awaryjnych na kierowalność i stateczność

ruchu specjalnego pojazdu wojskowego za w pełni uzasadnione. Reasumując, uzyskane przy

rea|izacji pracy wyniki badan doświadczalnych stanowią znaczny materiał po7nawczy,

ktÓrego wykorzystanie moŻe być ukierunkowane nie tylko na cele utylitarnych, ale rÓwnież
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do realizowanych analiz teoretyc znych.

3. Uwagi kryĘczne i dyskusyjne

l. Praca doktorska mgr inż. Cltzegorza Motrycza rozpoczqa się ogÓlnymi
stwierdzeniami doĘczącymi wojskowych pojazdÓw specjalnych, konstruk cji zawieszeri oraz
stosowanego w tych pojazdach ogumienia. W tych ogÓlnych opisach pojawiają się jednak

sformułowania czy teźnazv{Y odbiegajęce od powszechnie stosowanych w opisach pojazdÓw.
Przykładowo na str.16 pojawia określenie wałek slvętny, gdy powszechnie stosowane jest

określenie drqzek slrętny, a następnie, im dłuższy wałek tym więlrsze sq dopuszczalne kąty
sltręcenia.To zdarue wymaga wyjaśnienia. Na następnej stronie, wg. pracy str.l4, pojawia się
stwierdzenie, ze konwencjonalne resory są twardsze od resorÓw pÓłelipty cznych. RÓwniez,
prosiłbym o wyjaśnienie. Wg opiniuj4cego zawieszenie badanego pojazdu nie jest

wielowahaczowe (str2 0).

2. Dalsze rozdziĘ poświęcone są problematyce kierowalności i stateczności ruchu
pojazdÓw . Mgr irriz. Grzegorz Motrycz nie wychodzi pozapowszechnie znane podstawowe
pojęcia ograniczając rozważanta do uproszczonego modelu rowerowego. Na str.3a (rys.15)
w opisie charakterystyk sterowności brak informacj i doĘczącej krzywej 4.

3. Następny podrozdziat doĘczy badan stateczności i kierowalności pojazdu kołowego
z niewielkim komentarzem dotyczącp specyfiki konstrukcji pojazdÓw wojskowych. Bioręc
pod uwagę temat pracy doĘczqcy badan pojazdu w wybranych stanach awaryjnych brak jest
przeg|ądu i analiz prac złviryanych z badaniami pojazdÓw w zb|iŻonych stanach awaryjnych
4. Cel i zakres pracy został' przedstawiony w rozdzia|e 4.Rozdziałten stanowi rÓwnież
genezę pracy. Niestety geneza pracy wywodzi się tylko z darlych uzyskanych ze źrodeł
wojskowych, a problem jest łrracafie szerszy tak, Że plan i zakres badan mogłyby
wykorzystywać rÓwnież przlczyny oruz badane starry awaryjne w pojazdach cywilnych.
Biorąc pod uwagę bardzo obszerną literaturę poświeconą problemaĘce starrÓw awaryjnych
wynikających z uszkodzeri ogumienia wiele wnioskÓw wynikających z badan
do świ ad cza|ny ch Autora mo gło b y ntalreźć, uzasadni enie te oretyc zne.

5. Marginalnie w rozdzia|e 4 potraktowano badania wptywu bezpośredniego
oddziaływania eksplozji ładunku wybuchowego i jej wpływu na zachowąrrie się pojazdu.
Tego typu eksplozja niesie ze sobę pewien element zaskoczenia, zdaniem opiniujące'o,
bardzo istotny w badaniach r,rrpływu tego rcdzaju stanÓw awaryjnych na przebieg
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realizowanej proby. Nie podjęto prÓby porÓwnania wynikÓw badan pojazdu z zaplanowanymi

stanami awaryjnymi, a wynikami badan dla stanÓw wynikających z uszkodzeri opon w

efekcie eksplozji.

6. Podczas badan poligonolvych Liczba wykonanych powtÓrzeri miała wynosić 3.

opiniuj4cy nie zna|azł w pracy zapowiadanej analizy błędu. Na Żadnym z przedstawionych

wykresÓw, ani w tabelach nie ma podanej wartości np. odchylenia standardowego.

7. Wyniki badan przedstawione w rczdziale 7 są bardzo skromnie skomentowane.

Właściwie mozna stwierdzić, Że Autor ogranicza się do opisu zaistniaĘch przebiegÓw nie

prÓbując zastanowić nad przyczyną występujących rÓżnic. Tabela 13 na str.83 nie ma

iadnego komentarza zę strony Autora. W dalszej części rozdziału 7 Autor dokonuje wyboru

prezentowanych wynikow badari a właściwie prezentowanych wariantÓw wg sobie Ęlko

złnanego kryterium, i tak dla pojedynczej nriarry pasa ruchu porÓwnywany mamy wariant I i

III, a dla podwÓjnej zsniany pasa ruchu wariant I i II. Stwierdzenie na str. 92, Że,, Uzyslrane

wartości prędkości odchylania czy kqt, obrotu kierownicy zależq tylko od umiejętności

kierujqcego i jego doświadczenia,' sugerowałoby brak jakiegokolwiek \Ąrptywu stanÓw

awaryjnych na zachowanie się pojazdu lub tei niewłaściwy wybor prÓby do oceny

zachowania się pojazdu. Podobne stwierdzenię możemy spotkać na str.88 przy omawianiu

wynikow zprÓby pojedynczazmiana pasa ruchu. Proszę o wyjaśnienie przyjętych stwierdzen.

8. NiektÓre rysunki nie mają określonego pruywołania literaturowego na rys.49,50,53.

9. Wyniki badan pojazdu przy wybuchu ładunku zarÓwno w ruchu prostoliniowym jak

i krzywoliniowym są bardzo interesujące. Pewne wąĘliwości budzi przebieg przyśpieszenia

poprzec7f,Iego dla judy po torze krzywoliniowym przedstawiony na rys.69.Przez długi okres

czasu przyśpieszenie jest bliskie zeru. Proszę o wyjaśnienie.

10. Rys.77 na str.106 jest mało czyte|ny, trudno o jednoznaczne wnioski. Wzrost

momentu na kole kierownicrym spowodowany ubytkiem ciśnienia szczegil|nie przy małych

wartościach przyśpieszen poprzecznych nie jest jednoznaczny. Naleiy rÓwnież zvtrocić

uwagę na zmianę promienia dynamic7f,Iego koła wraz ze spadkiem ciśnienia i tym samym

zmianę nacisku w rzeczlwistym pojeździe, oraz zmianę wartości promienia zataczania.

l l. Sformułowanie wnioskÓw uwźVźtm, Z& niewłaściwe. JeŻe|i celem pracy było''

poszerzenie wiedzy na temat; ,,wptywu uszkodzenia opony z wHadka typu Run Flat nct

stateczność i kierowalność pojazdu specjalnego', to podstawowy wniosek powinien doĘczyć

tej problematyki. Dopiero wnioski 3 i 10 dotykają tej problematyki. Autor pracy powinien

przedstawić własne starrowisko' a nie odwoływać się do tabeli 13. Wniosek 7 stwierdzający,

Że przydatnymi metodami pozwalającymi w Ęm przypadku wyznaczyć podstawowe
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charakterystyki i wskazniki doĘczące kierowalności i stateczności są pojedyncza i podwÓjna

nniana pasa ruchu kłÓci się ze stwierdzeniami Autora na str.88 i 92,ie ,,Uzyslrane wąrtości

prędlraści odchylania czy kąta obrotu kierownicy zaleŻq tyll@ od umiejętności kierujqcego i

j e 8o doświadczenia,' Proszę o wyjaśnienie

t2. Bibliograftapracy |iczy |20 pozycji. około 40 z nich nie ma odwołari w pracy.

4. Wniosek korficowy

opiniowana praca obejmuje swoim zakresem obszar badari, ktÓrych lvyniki ze względu na

wojskowy charakter obiektu bardzo rzadko są publikowane. Dotyka ona rÓwnież problemu

zsltiqzanego bardzo ściśle z bezpiecze stwem ruchu pojazdÓw. Uszkodzerua ogumienia

szczegÓ|nie na osiach kierowanych nie są zbyt częste, a|ę ze względu na swÓj nagły charakter

zaskakujący kierowcę skutki wypadkow są zazwyczaj tragiczne. w prąrpadku pojazdÓw

wojskowych uszkodzenia opon wynikać mogą nie tylko z warunkÓw ruchu, ale przede

wszystkim' z miejsca i sposobu uĄrtkowania. Mgr irrŻ. Gtzegoru MoĘcz podj4ł tematykę

bardzo trudnych badari doświadczalnych zarÓwno ze wzg|ędu na obiekt badan jak i pr.Zyjęty

zakres badan. UmiejętnośÓ realizacji i opracowania tak skomplikowanych i trudnych badan

doświadczalnych na|eĘ zakwalifikować do znaczących osiągnięć mgra ini. Grzegorza

Motrycza. Wyniki przeptowadzonych badan mają bardzo duze 7nlaczelne uĘlitarne pozwoliĘ

bowiem ocenić na ile symulowane starry awaryjne wpływają na technikę prowadzenia

pojazdu i w efekcie przyczyruĘ się do modyfikacji prognrmu szkolenia kierowcÓw pojazdÓw

specjalnych. Uważam, Że rozprawa dok1orska mgra inŻ. Grzegorza MoĘcza pt ,,Analriza

stateczności i kierowalności kołowego transportera opancerzonego w wybranych starrach

awaryjnych na podstawie wynikÓw badan eksperymentalnych'' spełnia wymagania stawiane

przez Ustawę o Ęrtule i stopniach naukowych i może być dopuszczona do publicznej obrony.


