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RECENZJA
rozprawy doktorskiej mgr. inż. Mariusza KUCZAJA zatytułowanej
„Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych jednego stopnia przekładni
zębatej na drugi w aspekcie jej stanu dynamicznego”
1.

Podstawa recenzji

Recenzje niniejszą opracow ałem na zlecenie pana prof. dr. hab. inż. M ariana
Dolipskiego, D ziekana W ydziału G órnictw a i Geologii Politechniki Śląskiej. M erytoryczną
podstaw ę recenzji stanowi rozpraw a doktorska mgr. inż. M ariusza K uczaja pt.: „W pływ
w ybranych param etrów konstrukcyjnych jednego stopnia przekładni zębatej na drugi
w aspekcie jej stanu dynam icznego” , zrealizow ana pod kierunkiem prof. dr hab. inż.
A ntoniego Skocia.

2.

Przedmiot rozprawy

M erytoryczną treść rozpraw y m gr inż. M ariusz Kuczaj ujął w 8 rozdziałach. Na
podstaw ie analizy bibliografii dotyczącej dynam iki przekładni zębatych oraz licznych
przykładów zastosow ań przekładni w ielostopniow ych w m aszynach górniczych uzasadnił
konieczność przeanalizow ania interakcji sil dynam icznych generow anych na poszczególnych
stopniach przekładni w ielostopniow ej. Zagadnienie to nie jest uw zględniane w obliczeniach
prow adzonych zgodnie z norm ą ISO-6336, w której zalecono traktow anie każdego stopnia
jako izolowanej przekładni jednostopniow ej. W tym kontekście uzasadnione jest
sfonnułow anie celu naukow ego pracy:
- analiza m iędzyzębnego obciążenia dynam icznego w aspekcie interakcji sąsiadujących
stopni przekładni.
celu utylitarnego:
— określenie w pływ u param etrów konstrukcyjnych przekładni na obciążenie dynam iczne
generow ane na poszczególnych stopniach
oraz tezy pracy:
„Stan dynam iczny wielostopniow ej przekładni zębatej uzależniony je s t od interakcji między
stopniam i sąsiadującymi. D obór param etrów konstrukcyjnych przekładni determinuje
transmitowanie energii drgań i w spółzależności m iędzy siłam i dynam icznym i obciążającymi
koła poszczególnych stopni” .
K rytyczną analizę modeli przekładni zębatych jedno- i dw ustopniow ych opisanych
w literaturze, zawarł doktorant w rozdziałach 4.1 i 4.2, natom iast w rozdziałach 4.3 i 4.4
następnych przedstaw ił autorski model dwustopniowej walcowej przekładni zębatej o zębach
śrubowych. W odróżnieniu od dotychczas stosowanych modeli przekładni, Doktorant
uw zględnił podatność skrętną i giętną w ałów oraz podatność ich ułożyskowania.
Zastosow any model fizyczny przekładni um ożliw ia uwzględnienie w pływ u na obciążenie
m iędzyzębne, nie tylko zm iennego m om entu na wale w ejściow ym i wyjściowym, ale również
w ew nętrznych przyczyn w ystępow ania sił dynam icznych, takich jak: zm ienna w czasie
sztywność zazębienia oraz tłum ienie drgań w zazębieniu, wym uszenie kinem atyczne
spowodow ane luzem międzyzębnym , czy odchyłka kinem atyczna w spółpracy zębów koła

i zębnika. M odel m atem atyczny rozpatrywanej przekładni ma postać 18 nieliniowych równań
różniczkow ych zw yczajnych drugiego rzędu. Zastosowany algorytm numerycznego
rozw iązania rów nań opracow anego m odelu doktorant om ów ił w rozdziale 5 pracy.
Problem atyka doświadczalnej weryfikacji opracow anego m odelu przekładni została
przedstaw iona w rozdziale 6. Sprawdzono zgodność w yników symulacji komputerowej
z zależnościam i teoretycznym i opisującym i siły międzyzębne przy zazębieniu
ew olw entow ym .
Celem walidacji modelu, polegającej na wyznaczeniu
wartości
bezw ym iarow ych w spółczynników tłum ienia, wykorzystano wyniki pom iarów wartości
skutecznych przyspieszenia stycznych drgań skrętnych kół przekładni dw ustopniow ej.
Pozytywnie zw eryfikow any model wykorzystano do przeprow adzenia symulacji
kom puterow ych
w ykonanych
celem
określenia w pływ u wybranych param etrów
konstrukcyjnych dwustopniowej przekładni zębatej na jej stan dynam iczny w aspekcie
interakcji m iędzystopniow ej. Wyniki symulacji Doktorant przedstawia szczegółowo
w rozdziale 7.
N ajw ażniejsze wnioski z badań potw ierdzające osiągnięcie zarówno celu naukowego
ja k i utylitarnego oraz udow odnienie tezy pracy zawarł Doktorant w rozdziale 8.
Rozpraw a doktorska mgr. inż. M ariusza Kuczaja udokum entow ana jest na 126
stronach w ydruku kom puterowego form atu A4. Spis literatury obejmuje 92 pozycje, w tym
32 w języku angielskim , 10 w niem ieckim i 4 w rosyjskim.

3.

Krytyczna ocena rozprawy

Praca doktorska dotyczy nierozwiązanego ja k dotąd zagadnienia interakcji pomiędzy
wew nętrznym i siłami dynam icznym i generowanym i we współpracujących ze sobą stopniach
przekładni zębatej. Jego rozw iązanie przyczyni się do precyzyjniejszego szacowania
obciążenia dynam icznego, a w konsekw encji do poprawy trwałości i zm niejszenia masy
przekładni. Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do przekładni zębatych stosowanych w
m aszynach górniczych. W tym sensie rozpraw a doktorska dotyczy dyscypliny naukowej
górnictwo i geologia inżynierska, jakkolw iek jej wyniki m ają znaczenie ogólniejsze.
M etodyka pracy badawczej przyjęta przez doktoranta polegała na opracowaniu
m odelu m atem atycznego dwustopniowej przekładni zębatej o zębach prostych. Budując
model doktorant um iejętnie w ykorzystał wcześniej opublikowane wyniki prac dotyczące
doboru w spółczynników tłum ienia oraz w yznaczania funkcji sztywności zazębiania zębów
koła zębatego i zębnika. Po przeprow adzeniu w stępnych symulacji zdecydował
o zastosow aniu funkcji sztywności zazębienia uzyskanej na podstawie analizy m odelu MES
zębów koła i zębnika.
Poprawność funkcjonow ania m odelu m gr inż. M ariusz Kuczaj potw ierdził porównując
wyniki symulacji kom puterowej ze znanymi z literatury zależnościam i teoretycznym i
charakteryzującym i sum aryczną sumę międzyzębną. W alidację m odelu przekładni
przeprow adzono korzystając z w yników pom iarów drgań elem entów przekładni zębatej
dwustopniowej opublikow anych w pracy doktorskiej m gr inż. W. Zajlera, wykonanej w 1974
r. pod kierunkiem prof. dr hab. inż. L. M ullera w Politechnice Śląskiej. Um ożliw iła ona
wyznaczenie bezw ym iarow ych w spółczynników tłum ienia poszczególnych stopni przekładni
zębatej. Porównanie w yników pom iarów wartości skutecznych przyspieszenia obu stopni
przekładni z wynikam i symulacji świadczy, moim zdaniem, o dużej zgodności modelu
z obiektem rzeczywistym .
Zakres doświadczalnej weryfikacji m odelu przekładni uważam za w ystarczający, tym
niemniej publikując rozpraw ę doktorską należałoby podać więcej liczbowych param etrów
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potw ierdzających zgodność w yników symulacji komputerowej z wynikam i pomiarów, niż
uczynił to Doktorant w rozdziale 6.2 pracy.
Dowód tezy pracy m gr inż. M ariusz Kuczaj przeprow adził wykonując symulacje
kom puterow e obciążenia przekładni zębatej. W yniki obliczeń, szczegółowo przedstawione
w rozdziale 7 pracy, głównie w postaci w ykresów w spółczynnika dynam icznego K v
w funkcji badanych param etrów przekładni, świadczą o dobrym opanow aniu w arsztatu
badaw czego przez D oktoranta i starannym zaplanow aniu badań. W nioski sformułowane przez
Doktoranta są dobrze uzasadnione. M oim zdaniem, Jego najistotniejszym osiągnięciem
poznaw czym jest:
-

w ykazanie istotnego w pływ u podatności skrętnej w ałka pośredniego przekładni na
interakcję obciążenia dynam icznego generowanego przez poszczególne stopnie
przekładni,
w ykazanie istotnej różnicy pom iędzy zm iennością w spółczynnika dynam icznego K v
w paśm ie rezonansow ym dla przekładni dwustopniowej i dla izolowanych
ekw iw alentnych przekładni jednostopniow ych odpow iadających poszczególnym
stopniom przekładni dwustopniowej.

-

Istotne znaczenie w praktyce projektowej będą m iały wnioski dotyczące zw iązku
pom iędzy obciążeniem dynam icznym a w ybranym i param etram i przekładni, takim jak.
w skaźnik zazębienia na poszczególnych stopniach przekładni, iloraz zredukowanych
m om entów bezw ładności kół w spółpracujących stopni, relacja pom iędzy sztyw nością skrętną
zazębienia a sztyw nością skrętną w ałka pośredniego.
Z obow iązku krytycznego oglądu recenzowanej pracy przedstawiam następujące
pytania i uw agi dyskusyjne:
-

-

-

Proszę o zdefiniow anie pojęć „akcja dynam iczna stopnia przekładni i „reakcja
dynam iczna stopnia przekładni’'. Jak należy interpretować stwierdzenie (str 109),
„ ... stopień przekładni pozostaje bez reakcji dynam icznej."
W jakim celu Doktorant dw ukrotnie analizow ał wpływ ilorazu zredukowanych
m om entów bezw ładności kół w spółpracujących stopni na w spółczynnik dynam iczny
i prędkości krytyczne - przy stałej wartości zredukowanego m om entu bezw ładności kół
na pierw szym stopniu oraz przy stałej w artości zredukow anego m om entu bezwładności
kół na drugim stopniu?
Przy publikacji rozpraw y uw ażam za wskazane pow ołanie się, przynajmniej na niektóre,
w cześniejsze publikacje D oktoranta odnoszące się do zakresu pracy.

Pod w zględem edytorskim rozpraw a opracow ana jest na ogół starannie. N ieliczne
zauw ażone usterki redakcyjne om ów iłem szczegółowo z Doktorantem. Poniew aż nie
w pływ ają one na czytelność pracy, to ich przytaczanie w recenzji uważam za niecelowe.

4. W niosek końcowy
D oktorant rozw iązał oryginalny problem naukowy z zakresu dynam iki przekładni
zębatej w ielostopniow ej. W ykazał się przy tym dobrą znajom ością zagadnień w chodzących
w zakres dynam iki m aszyn i dyscypliny naukowej górnictwo i geologia inżynierska.
Przedstaw iona powyżej analiza rozpraw y doktorskiej pt.: „Wpływ wybranych param etrów
konstrukcyjnych jed n eg o stopnia przekładni zębatej na drugi w aspekcie je j stanu
dynam icznego”, autorstw a mgr. inż. M ariusza K uczaja upow ażnia mnie do stwierdzenia, iż
spełnia ona w ym agania Art. 13 ust. 1 U staw y z dnia 14 m arca 200j r. o stopniach i tytule
naukow ym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
W noszę zatem o dopuszczenie Dok

ip.dalszego toku przew odu doktorskiego.
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