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1. Ocena doboru tematyki pracy

Docieranie jest za|iczane do najdokładniejszych metod obróbki
Wykończeniowej przedmlotóW Wykonanych z róŻnych gatunków materiałÓW'
Wodnjesieniu do których' stawiane są Wysokie Wymagania dotyczące dokładności
Wymiarowo- ikształtowej oraz niskiej chropowatości powierzchni' Wie|okierunkowość
i orientacja śladóW obróbkowych, ksztaltowanych przez mikroziarna ścierne na
powierzchni obrabianej' niska temperatura i male naciski .iednostkowe' zapewniają
również korzystny stan Warstwy Wierzchniej W tej metodzie obróbki'

W procesje docierania docierakami aktywizowanymi W sposób swobodny,
istotny jest sposób podawania i dawkowania zawiesiny ściernej' a także
intensywność dawkowania. Ma to znaczenie zarówno w odniesieniu do jakości
obróbki' jak ijej aspeklu ekonomicznego. Jakaś część ziaren, zostaje bowiem szybko
usunięta z powiezchni docieraka i strefy obróbki, W Wyniku ruchu przedmiotóW
obrabianych ipierścieni prowadzących separatory przedmiotowe inie bierze udziału
W procesie kształtowania powjerzchni obrabianej. stąd nadmierne dawkowanie
zawiesiny ściernej, ma niekorzystny Wpływ na podnoszenie kosztóW operacji
docierania' Ponadto, nadmiar zawiesiny ściernej W strefie obróbki, może mieć Wp'W
na tzw. ,,ptywanie'' docieranych e|ementóW na powierzchni docieraka. To może
Wystąpić podczas Większych prędkości Wzg|ędnych w strefie obróbki oraz pŻy
małych naciskach jednostkowych' Nadmierna i|ośó podawanej zawiesiny ściernej'
może Wpływaó na osadzanie i b|okowanie się ziaren ściernych W przewodach
doprowadzających' co moŻe powodować różnego rodzaju zakłócenia inieciqgłości
W przebiegu procesu obróbki.

Wobec powyŹszego uwaŻam, Że podjęty przed Doktoranta temat, dotyczqcy
Wymuszonego i sterowanego dawkowania zawiesiny ściernej W procesie
jednotarczowego docierania powierzchni płaskich e|ementóW ceramicznych i jego
Wpływu na efekty obróbki, ma duŹe znaczenie zaróWno W aspekcie naukowym, jak



ipraktyki przemysłowej. |\i1a też istotne znaczenie d|a zapewnienia stalych Warunków
obróbki i poMarza|ności .jej WynikóW W produkcji seryjnej. Problematyka ta została
dobrze uzasadniona Wnik|iWą analizą stanu Wiedzy o charakterze naukowym
i technicznym, z uwzg|ędnieniem najnowszej Wiedzy prezentowanej W krajowych
i zagranicznych publikacjach naukowych.

2, Ocena celu izakresu pracy

Podstawowym celem rea|izowanej pracy doktorskiej, było okreś|enie Wpływu
parametróW iWarunkóW Wymuszonego dawkowania zawiesiny ściernej, na efekty
jednotarczowego procesu docierania powierzchni płaskich z ceramiki technicznej'
Do tego ce|u zastosowano, opracowany Według autorskiego projektu' system
podawania, dozowania i nanoszenia zawiesiny ściernej, który umoŹ|iwia
zmniejszenie jej zuż.ycia, w poróWnaniu z konwencjonaInym systemem dawkowania.
Tak sformułowany zakres pracy' dobrze uwzględnia związki przyczynowo-skutkowe,
charakteryzujące WpłyW sposobu podawania , zawiesiny ściernej' na jakość
technoIogiczną docieranej powierzchni i dobrze okreś|a jej zakres.

RóWnież postawione naukowe hipotezy badawcze, należy uznać za Właściwe'
Jednak hipoteza pierwsza ma formę Wniosku, zamiast uzasadnionego
przypuszczenia' żle na|eż.y oczekiwać i na jakiej podstawie' istnienie Wpływu
zawańości procentowej ziaren ściernych W nośniku, Wie|kości dawki zawiesiny
ściernej oraz lepkości nośnika ziaren, na efektywność procesu obróbki oraz
chropowatośc poWierzchni obrobionej'

cele i zakres pracy uznaję za spójne i dobrze ukierunkowane oraz
umożliwiajqce dowodzenie Wplywu Wybranych parametróW wymuszonego
dawkowania zawiesiny ściernej, na efekty jednotarczowego docieranja powierzchni
płaskich e|ementóW z ceramiki technicznej'

3. Ocena poziomu merytorycznego rozprawy

Treść rozprawĄ/ doktorskiej mgr inż. Macieja Gniota zawiera się W ośmju
rozdzia]tach' które sq W sposób logiczny i spójny są ze sobą powiązane. Rozprawa
charakteryzuje się twórczym podejściem do opisu iautorskiego opracowania Wie|u
istotnych zagadnień' dotyczących Wymuszonego dawkowania zawiesiny ściernej
w procesie jednotarczowego docierania. W sposób pozytywny oceniam koncepcję,
zakres iukład logiczny pracy, W której WyraŹnie Widoczne sq inwencja twórcza,
wiedza i dorobek Doktoranta.

Do najwaŹniejszych osiągnięć prezentowanych W pracy, zaIiczam:

r Szeroki zakres leaIizowanych prac badawczych' umoż|iwiający Weryfikację
postawionej hipotezy i osiągnięcie usystematyzowanej Wiedzy naukowej,
Wyjaśniającej związki przyczynowo-skutkowe, Występujqce W procesie
jednotarczowego docierania e|ementóW z ceramiki technicznej' z zastosowaniem
innowacyjnego Sposobu Wymuszonego dawkowania zawiesiny ściernej'
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Projekt autorskiego układu dozowania zawiesiny ściernej, składający się z dwóch
zespołóW funkcjonaInych: układu nanoszenia zawiesiny ściernej na terczę
docierającą' Wyposażonego w rozpy|acz i sterowany e|ektrozawór, umożliwiajqcy
okresowe jej podawanie i układu służącego do właściwego przygotowania

zawjesiny' Wraz z systemem jej podawania. Takie rozwiązanie zostało W całości
zweMkowane w wersji prototypowej stanowiska badawczego. Przeprowadzono
analizę i ocenę skuteczności jego działania oraz wskazano konieczne
modyfikacje konstrukcyjne' Ten etap prac oceniam Wysoko, zarówno ze względu
na dobry projekt i budowę stanowiska badawczego, jak i na obiektywny sposób
Weryfikacji dośWiadczaInej'

zbudowanie iWeryfikacja W pełni Wyposażonej Wersji stanowiska badawczego'
z elektronicznym układem sterowania sposobem dawkowania zawiesiny ściernej'
sterowaniem kształtem i Wie|kością obszaru nakładanej warstwy ściernej na
powiezchnię docieraka' Stanowisko to charakteryzuje się Wysokim poziomem
rozwiqzań technicznych. Jest istotnym dorobkiem Doktoranta, śWiadczqcym
o Jego dużej Wiedzy' umiejętnościach i rzete|ności W przygotowaniu badań
eksperymentalnych.

Pzeprowadzenie dobrze przygotowanych i zap|anowanych badań Wstępnych.
Umoż|iwity one okreś|enie czasowego ubytku masowego i |iniowego W procesie
docierania e|ementóW płaskich z ceramiki technicznej A|2o3' z zastosowaniem
konwencjonaInego systemu dawkowania zawiesiny' Wraz z szacunkową oceną jej
zń.ycia. |ch Wyniki stanowią dobrq podstawę do zap|anowania metodyki
i programu badań zasadniczych'

opracowanie metodyki badań zasadniczych, z zastosowaniem Wymuszonego
systemu podawania zawiesiny ściernej' Wraz z adekwatnymi stanowiskami
i metodami pomiarowymi' Przyjęty program badań i proponowana metodykę'
uważam za Właściwą i odpowiednią do osiągnięcia załoŹonych celóW
badawczych' UWaŹam jednak, że W badaniach powierzchni obrabianych z dużq
dokładnością, W układzie techno|ogicznym o złożloną kinematyce ruchu ziaren
ksztaltujących ich strukturę geometryczną, wskazana bylaby ocena
chropowatości powierzchni W układzie 3D. To zapewnia Iepszq dokładnośó oceny
SGP oraz Większą i|ość pozyskiwanych informac.ji' przy zdrcŻoną zmienności
WarunkóW technologicznych.

RóWnież wybór przyjętego pIanu eksperymentu Ds'/DK-P:^' (pIan badań
statyczny' zdeterminowany, seIekcyjny, Wieloczynnikowy drugiego rzędu)
Wykorzystujący modeI nieliniowy procesu docierania' został dobrze uzasadniony
i umoż|iwia odpowiednią.jakośó uzyskanych informacji o Wpływie poszczegó|nych
czynnikóW na przebieg i Wyniki badanego procesu. |stotne znaczenie ma teŻ
zastosowanie Wnioskowania statystycznego W ocenie WynikóW badań.

Przeprowadzenie zasadniczych badań eksperymentaInych, dotyczqcych
efektywności procesu docierania z zastosowaniem autorsko opracowanej metody
Wymuszonego dawkowania zawiesiny ściernej' Zakres tych badań obejmuje



WpłyW parametróW iWarunkóW dawkowania, charakteryzowany zawańościq
ziaren ściernych K' dawką zawiesiny Vs i stopniem |epkości jej nośnika Le' przy
zalożonym zakresie zmienności ich wańości' Wymaga to jednak uzasadnienia'
czym dobór tych wańości tych cech był podyktowany' gdyż moie to mieÓ duży
WpłyW na Wyniki badań, ich interpretację iWnioskowanie'

Przeprowadzenie badań Wpływu WarunkóW dawkowania zawiesiny ściernej na
ubytek liniowy docieranych e|ementóW' Wykorzystujqc przyjęty p|an badań
Ps/Ds'- P:^. Wyniki badań przedstawiono Wykorzystując program statistica.
Ujmują one WpłyW zawańości ziaren ściernych K' i|ości zawiesiny ściernej Vs
i|epkości jej nośnika Le na Wańość ubytku |iniowego próbek ceramicznych
podczas procesu docierania. okreś|ono' dIa jakich Wańości tych czynnikóW,
Występuje największy ubytek liniowy obrabianego e|ementu iże jest on
poróWnywaIny do Wańości uzyskiwanych przy konwencjona|nym cjqgłym
sposobie podawania zawiesiny' Tu jednak byłoby dobrze odnieśc się do
konkretnych Wańości' Na podstawie uzyskanych danych' Wyznaczono parametry
mode|u matematycznego W postaci Wie|omianu drugiego stopnia, sprawdzajqc
ipotwierdzając Wysoki poziom jego istotności' Wykazano' że opracowany mode|
procesu docierania W Warunkach Wymuszonego podawania zawiesiny, moŹe byc
Wykorzystywany do optyma|izacji ana|izowanego procesu. Pod Wzg|ędem
merytorycznym ten fragment pracy oceniam bardzo dobrze.

Według takiej samej metodyki' przeprowadzono badania Wpływu WarunkóW
dawkowania zawiesiny ściernej na Wybrane parametry chropowatości powierzchni
po docieraniu' charakteryzowaly one Wysokość największego Wzniesienia profiIu
chropowatości Rp i głębokość najniższego Wgłębienia tego profiIu RV oraz
parametr Rz. opracowano W sposób Właściwy adekwatne parametry mode|i
matematycznych W postaci wie|omianóW drugiego stopnia' Te opracowania
róWnieŹ ocenjam róWniez W sposób pozytylvny, zaróWno pod Względem ilości
ijakości wydobytej Wiedzy, jak i poziomu Wnioskowania z zastosowaniem metod
statystycznych' Tu postawiłbym jednak pytanie: d|aczego na tym etapie badań nie
uwzg|ędniono parametru chropowatości Ra' charakteryzUjącego średnie
arytmetyczne odchy|enie rzędnych profiIu?

Przeprowadzenie badań Wpływu WarunkóW dawkowania zawiesiny ściernej, na
kore|acje z Wybranymi dziewięcjoma parametrami profi|u chropowatości
powierzchni po docieraniu. charakteryzujq one te profi|e w kierunku Weńykalnym
ihoryzontaInym, niosąc komp|ementarne informacje o charakterze amp|itudowym
i częstotliwościowym. Wykazano, które z nich posiadają istotne statystyczne
kore|acje z parametrami dawkowania zawiesiny ściernej K' Vs i Le' Tu należałoby
jednak przytoczyó Wyjaśnienie: d|aczego? Na pzykład, W jaki WpłyW ma tu i|ośÓ
aktywnych ziaren biorących udział W ksztaftowaniu struktury geometrycznej
powjerzchni obrabianej, k.nematyka ich ruchu iWarunki panujące W strefie
obróbki'
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Pod Wzgtędem poziomu naukowego' pracę oceniam bardzo dobrze' zarÓWno
ze Wzg|ędu na innowacyjność i komp|eksowość prowadzonych badań, jak itwórczy
wkład Doktoranta do rozwoju teorii ipraktyki procesu jednotarczowego docierania.
Wykazał się on dużą Wiedzą naukową, inwencją twórczą i umiejętnościami
p|anowania eksperymentu' Dobrze opanował metodykę pracy naukowej.
Przeprowadzone badania i analizy, odznaczają się nowatorskim chalakterem i mają
duŹe znaczenie poznawcze, naukowe i praktyczne.

zauważyłem W pracy jednak pewne uchybienja, do których z|iczam:

. Brak przedstawienia We Wstępie do pracy' skróconego opisu jej zakresu,
syntetycznej prezentacji dorobku W odniesieniu do poszczególnych jej etapów
oraz wskazanie, w jakim zakresie jej dorobek poszerza stan dotychczasowel
Wiedzy. Takie informacje sq Wprowadzeniem do problematyki pracy
i zaznajamiają z ją osiągnięciami'

. UogÓtniony opis rea|izowanych prac badawozych' który powinien umożliwió
Weryfikację postawionej hipotezy i osiągnięcie Wiedzy naukowej' Wyjaśniającej
związki przyczynowo-skutkowe, zachodzące W zmodyflkowanym procesie
jednotarczowego docierania zzastosowaniem wymuszonego dawkowania
zawiesiny ściernej' Korzystnie byłoby W tym miejscu zamieścić schemat blokowy
struktury programu badawczego, który Wskazywałby kierunki wpływu badanych
czynnikóW na przebieg iWyniki procesu obróbki' Taki schemat blokowy ułatwia
bowiem analizę istoty, ce|u izakresu programu badawczego, W odniesieniu do
koIejnych etapów badań.

. Brak uszczegółowionych Wniosków po niektórych etapach badań. Ułatvviałyby
one pogłębioną i usystematyzowaną ana|izę otrzymanych WynikóW oraz
sUmowały W sposób syntetyczny uzyskaną Wiedzę.

. PrZy prezentacji i omóWieniu WynikóW badań, ce|owe byłoby niekiedy szersze
Wyjaśnienie' które czynniki i W jakim stopniu na nie Wpływają, np' jlośc ziaren
aktywnych W strefie obróbki, ich rozkład powierzchniowy' kinematyka i prędkośc
ruchu itd.

Uchybienia te nie Wplywają W sposób znaczĄcy na jednoznacznie pozytywny odbiór
treści pracy, uważam jednak, że powinny być one brane pod uwagę W ko|ejnych
pubIikacjach WynikóW prac badawczych'

4. ocena układu iredakcii rozprawy

Rozprawa doktorska mgr inż' |\4acieja Gniota jest zredagowana na 205
stronach iskłada się z 8 rozdziałóW, z Wydzielonym Wykazem WaŻniejszych
oznaczeń isymbo|i oraz spisem materiałóW |iteraturowych' rysunkóW i tab|ic. Nie
Wydzielono rozdziału,,Literatura'' ' chociaż moim zdaniem' jest on integraIną częścią
pracy.



Układ pracy jest prawidłowy i spójny' poszczegó|ne rozdziały Występują We Właściwej
ko|ejnoścj i posiadają komp|ementarne treści' Dorobek Doktoranta jest dobrze
uwidoczniony. Sq jasno przedstawione ce|e i zakres pracy, a wywody naukowe sq
prowadzone W sposób |ogiczny' Również duŻa liczba ilustracji i WykresóW, ułatwia
ś|edzenie jej treści i percepcję zgromadzonej Wiedzy. Układ treści jest typowy d|a
pracy o charakterze badawczym.

Praca W dobrym stopniu spełnia kryteria poprawności językowej. Pojawiają
się niekiedy jednak nieprecyzyjne okreś|enia i zwroty, uchybienia sty|istyczne, użycie
formy osobowej, co nie jest przy.ięte w pracach naukowych. Nie uniknięto też
samogłosek na końcu Wierszy ibłędóW interpunkcyjnych.

Po\Ą/yższe uwagi nie umniejszają jednak Wańości meMorycznych rozprawy
i nie Wpływa]q W istotny sposób na jej pozytywny odbiór' Mogę zatem uznać' ii
Doktorant zaprezentował odpowiednie kompetencje metodo|ogiczne do
opracowywania sp[awozdań z badań naukowych.

5. Wniosek końcowy

W Wyniku ana|izy rozprawy doktorskiej mgr inż. Macieja Gniota pt. WpłW
parametrów dawkowania wymuszonego zawiesiny ściernej na efekty
docierania jednotarczowego powienchni płaskich elementów ceramicznych,
stwierdzam, Źe:

. wybrał on temat rozprawy o dużym znaczeniu d|a rozwoju naukowych
podstaw procesów jednotarczowego docierania powierzchni płaskich'

. opracował teoretyczno-doświadczaIne podstawy innowacyjnego systemu
podawania zawiesiny ściernej W tym procesie,

. wykazał się dużą Wiedzq naukową i obiektwizmem W ana|izie iocenie
otŻymanych wynikóW.

stwierdzam zatem, Że rozprawa doktorska mgr inż' Macieja Gniota' spełnia
Wymagania stawiane W ustawie o stopniach itytule naukowym' Wnoszę o jej
przyjęcie i dopuszczenie do pubIicznej obrony'

t1r,*-r6uru,,/ń.


