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Recenzja pracy doktorskiej Pana mgr inŜ. Grzegorza Sońty pt.: 
„OPTYMALIZACJA MATERIAŁU NA KOŁA ZĘBATE  DLA PRZEMYSŁU 
SAMOCHODOWEGO  W PRODUKCJI SERYJNEJ” 
 
Recenzja opracowana na podstawie pisma Pana Dziekana Wydziału InŜynierii Produkcji 
i Technologii Materiałów - pismo z dnia 27 kwietnia 2016 roku, R-WIPiTM-238/2016. 
 
Promotor pracy: dr hab. inŜ. Dudek Agata, prof. PCz. 
 

 
1. Uwagi wstępne (wybór tematu pracy doktorskiej, rozdziały, styl) 

 
Opracowana recenzja stanowi krytyczną analizę rozprawy doktorskiej mgr inŜ. Grzegorza 

Sońty mającą na celu ocenę wartości naukowej tego dzieła w świetle kryteriów 
sprecyzowanych w Ustawie o Stopniach Naukowych i Tytule Naukowym oraz o Stopniach i 
Tytule w Zakresie Sztuki z dnia 14 marca 2003 roku (Dz. U. RP z 2003 r., Nr 65, poz. 595, 
wraz z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami do tej ustawy (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 
595; z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 
84, poz. 455).  

Przekazana do recenzji dysertacja doktorska jest opracowaniem naukowym powstałym 
w oparciu o przeprowadzone przez Autora i zespół badawczy obliczenia i eksperymenty 
polegające na badaniu i analizie problematyki jakości produkcji kół zębatych mechanizmu 
pasów bezpieczństwa w przemyśle samochodowym z poszerzoną analizą zagadnień 
materiałoznawczych. 

Treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule. Praca ma charakter analityczny 
danych procesów produkcyjnych, przy czym dominują w niej zagadnienia inŜynierii jakości  i 
inŜynierii materiałowej. Przeprowadzone obliczenia i badania są słabo umiejscowione w 
kontekście załączonego opisu stanu zagadnienia w rozdz. pt. Przegląd literatury.  Brakuje 
takŜe w tym rozdziale podstawowych opisów stosowanej metodyki. Wnioskuję o szersze 
naświetlenie tych zagadnień  w formie krótkiego pisemnego opracowania. UwaŜam bowiem, 
Ŝe kwestia znajomości stosowanych metod w badaniach jest bazą do opisywania 
róznorodnych wyników i obserwacji w tym do stosowania systemów inŜynierii jakości.  

Badania jakości elementów maszyn i urządzeń, w tym takŜe narzędzi dają waŜne 
wskazania do doskonalenia ich konstrukcji i technologii. Wzrost trwałości zmęczeniowej i 
niezawodności eksploatacyjnej moŜe się spełnić na drodze spójnych prac konstrukcyjnych, 
materiałowych i technologicznych. Dotyczy to równieŜ kół zębatych, które Doktorant w 
swojej pracy analizuje, oblicza, bada i opisuje. Problem jakości, która przyczynia się do 
wyŜszej trwałości zmęczeniowej i do niezawodności eksploatacji skoncentrowany jest na 
wszystkich operacjach technologicznych w procesie produkcji to jednak decydujące 
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znaczenie będzie po stronie inŜynierii materiałowej i inŜynierii mechanicznej. Te zagadnienia 
opisane i analizowane są w recenzowanej pracy doktorskiej. 

 
2. Formalny opis pracy doktorskiej 

 
Recenzowana praca napisana na 142 stronach w tym spis skrótów, rys. i tabel. 

Stwierdzam brak streszczenia w jęz. ang. Pracę zilustroiwano  91 rysunkami i 16 tabelami. 
Praca podzielona została na 9 rozdziałów. Pracę kończy bibliografia licząca 98 pozycji w tym 
3 arykuły własnego współautorstwa (1 w jęz. polskim i 2 w jęŜ. ang.). Ilość cytowanej 
literatury obejmuje zagadnienia recenzowanej pracy, pozycje literatury zostały trafnie 
dobrane, chociaŜ brakuje pewnych klasycznych pozycji literaturowych w zakresie inzynierii 
jakości np.  
1. Lundvall D.M.:Quality cost in Quality control handbook, Mac Hill Book Comp. N.York 
1974, 
2. Przykładowe pozycje Anderson, Darling, 
3. Niekompletnie cytowano niektóre poz. lit. Np. [17] bez daty. 

Układ tekstu jest przejrzysty, jednak stwierdzam brak rozdziału nt. stosowanych metod 
badawczych i pomiarowych materiałów metalicznych. PrzecieŜ wyniki pomiarów tymi 
metodami jak i parametry przyrządów i narzędzi słuŜą do kwalifikacji w róŜnorodnych  
procedurach jakości.  

 Dodatkowo, przy symbolicznym opisie metod (podrozdz.6.3 do 6.8) nie przywołano 
odpowiednich pozycji literaturowych do zastosowanych metod. Np. podrozdz. 6.4. nt. badań 
mikrostrukturalnych, 6.5 nt. analizy składu chemicznego, 6.6 nt. badań rentgeno-
strukturalnych mikrostruktury gdzie opisano zastosowane metody. Jednak, Autor nie 
powołuje się na Ŝadną literaturę, nawet na Prof. Z.Nitkiewicza (sic!).  

Dwie tezy i cel pracy zamieszczono w rozdziale 4. Obie są zredagowane 
nieprecyzyjnie. Pierwsza teza 2-u zdaniowa określa dwie powinności zbyt oczywiste jak na 
tezę pracy doktorskiej. Druga teza moŜe mieć cechy zdania do udowodnienia czyli tezy. 
Wobec faktu, Ŝe Autor pisze o dwóch  diametralnie róŜnych materiałach stwierdzam błędne 
sformowanie tej tezy.  Takie stwierdzenie postawiłem na podstawie   opisów w pracy. 
Dopiero konsultacje z Autorem wykazały, Ŝe faktycznie oba materiały zastępczo stosowano 
na ten sam element  napędu przekładni zębatej i dlatego akceptuje tę tezę.  

Metodykę i przebieg badań własnych Autor rozprawy przedstawił w rozdziałach 6 – 7,  
analizę uzyskanych wyników w rozdziale 8. Praca doktorska zakończona jest analizą 
wyników badań, którą wieńczy 5 wniosków stanowiących rozdz. 9. Rozprawa ma zatem 
klasyczny układ treści – jednak z pewną dysproporcją stosunkowo niewielkiej części 
opisującej stan zagadnienia i zastosowaną metodologię a częścią nt. badań własnych.  

Cała praca dowodzi jednak, Ŝe jej Autor wykonał poprawnie analizę ciekawych i 
istotnych wyników z dziedziny inŜynierii jakości i inŜynierii materiałowej. Podstawowe 
wyniki uzyskano badając wystarczająco liczne zbiory próbek zgodnie z wymogami 
statystycznej kontroli jakości.  

 
3. Uwagi dotyczące oryginalności pracy 

 
W myśl przepisów (wg. cyt. powyŜej ustawy) , rozprawa doktorska powinna stanowić 

oryginalne osiągnięcie naukowe. Autor powinien w niej wykazać zdolność do samodzielnego 
prowadzenia eksperymentów i do krytycznej/sceptycznej interpretacji otrzymanych wyników.  
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W recenzowanej pracy badano a raczej analizowano zestawy tabelarycznych danych o 
procesach technologicznych produkcji kół zębatych pracujących przy niewielkich i ściśle 
dedykowanych obciąŜeniach. Koła zębate silnie obciąŜone np. skrzyni biegów wykonywane 
są z przytoczonych dwóch gatunków obrabianych cieplnie stali. Natomiast dedykowane 
obciąŜenia dotyczyły specjalistycznych przekładni zębatych wykonanych z lekkiego stopu 
ZnAlCu lub zamiennie z dwóch stali ale bez obróbki cieplnej.  

Analizę prowadzono wg. prawideł i zasad z obszaru inŜynierii jakości. Jednak taka 
analiza polega na matematycznym sprzęganiu obserwowanych/zmierzonych wielkości 
procesowych z podobnymi wielkościami charakteryzującymi produkowany element maszyny. 
Biorąc to po uwagę stwierdzam brak matematycznych równań opisujących analizowane dane.  
Jednak pod względem zastosowania procedur inŜynierii jakości do analizowania związków 
procesowych z charakterystyką materiałów i produktu jest to praca wartościowa i oryginalna.  

 
4. Uwagi krytyczne 
 

Praca doktorska jest waŜnym etapem rozwoju naukowego, w której niezbędne jest 
stosowanie precyzyjnego języka w tym języka matematyki. W recenzowanej pracy 
stwierdzam znaczne braki w precyzyjnym opisie metod pomiarowych i badawczych oraz 
stosowanych materiałów. Większość wykazanych nieprecyzyjnych opisów i błędów  
omówiono z Autorem. W tej części recenzji zawarto jedynie waŜniejsze uwagi krytyczne.  

 
4.1. Uwagi dotyczące błędów opisu tekstowego 
  

a. brakuje tytułu i streszczenia w jez. ang., 
b. zamieszcaono spis skrótów bez kolejności alfabetycznej oraz brakuje niektórych np. 

OEM, QFD, 
c. Powszechnie uŜywany jest nieprawidłowy opis np. str. 14 cyt. W pracy [18] 

przyczyny tego zjawiska ......, zamiast  „W pracy Senkary [18] otrzymano......, 
d. Błędy stylistyczne np. s.14...zdanie z p.4.1.a..zaczynające się od miejscownika, 
e. Nieprecyzyjne odniesienia tekstowe do rys.37 s.53. Wiersz 6-8 mówiący o przedziale  

(-3σ do +3σ) na rys.37 nie jest oznaczony, 
f. Często stosowany opis rysunków przedstawiających mikrostruktury nazwano 

strukturą np. rys.10, 11, 16  i inne,  
g. Niejasno/błędnie  opisany rys.14, dla takiego tematu pracy ten rys. jest zbedny, 
h. Graficzna zdolność jakości procesu na rys. 38 zawiera nieproporcjonalne wymiarowo 

schematy rozkładów normalnych. 
 

4.2. WaŜniejsze uwagi krytyczne do części literaturowej 
 

Część literaturowa ma udowodnić, Ŝe nie powiela się eksperymentów, Ŝe tematyka 
badawcza jest dobrze umiejscowiona w dotychczasowym stanie zagadnienia. Przegląd tej 
części pracy wyłania kilka uwag: 
   
1. Stwierdzam brak rozdziału nt. stosowanych metod badawczych i pomiarowych, pomimo, 
Ŝe Autor stosuje wiele nowoczesnych metod z dziedziny inŜ. materiałowej i inŜ. jakości. 
(wcześniejszy pierwszy mój wniosek s.1), 

2. Opis metodologii inz. jakości zamiszczony w rozdziale 2 jest zbyt ogólnikowy i 
nieprecyzyjny,  
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3. brakuje objaśnień  oznaczeń do rys. 36 s.52,   
4. Błednie opisana oś diagramu Pareto-Lorenza (rys.40) i histogramu na rys. 79, 
5. Brakuje korespondencji między tekstem, rysunkami i tabelami np. UCL i LCL z rys.37 są 

obliczane równaniami  w tab.6, 
6. Nieprecyzyjny opis tab.6 np. stałe A2,D3 i D4 – czy  są stałymi doświadczalnymi czy 

znormalizowanymi?, 
7. W rozdz.: 1.2.3. stopy aluminium, następny rozdz. 1.2.4. Stopy magnezu, rozdz. 1.2.5. 

Materiały kompozytowa, rozdz. 1.2.6. Materiały polimerowe brakuje jakiejkolwiek 
wzmianki nt. moŜliwości wykonywania specjalnych kół zębatych z tych stopów o których 
Autor pisze w części eksperymentalnej. UwaŜam te rozdziały za zbędne. 

8. Praca sprawia wraŜenie nieuporządkowanego opisu zagadnień materiałowych w produkcji 
samochodów (rozdziały zbyt przypadkowe?), 

9. Z drugiej strony podjecie  tematyki materiałoznawczej z zastosowanymi metodami inŜ. 
jakości w tematyce motoryzacyjnej uwaŜam za waŜne i bardzo aktualne. 

 
4.3. WaŜniejsze uwagi krytyczne dotyczące części eksperymentalnej pracy (rozdz.6) 
 
 Generalnie opisy w rozdziale 6 pt. „Materiał do badań” jest nieprecyzyjny. Materiałem 
do badań były koła zębate wykonywane z dwóch stali (Sint-D32 (s.68) i  42CrMo4 (s.98) i 
stop ZnAl4Cu1.  To są przecieŜ kompletnie róŜne materiały. Stąd znalezienie obszaru do ich  
porównywania  jest kuriozalne? - ale nie niemoŜliwe. Trzeba tylko zdefiniować tezy i cele. 
Niestety to teŜ zostało zrobione nieprecyzyjnie (zob. powyŜej p.2). Oto główne uwagi do tej 
części pracy: 

a.  Problem jakościowy polegający na badaniu wytrzymałości statycznej spiekanych kół 
zębatych poprzez obserwowane pękanie (rys.47) został przedstawiony nieprecyzyjnie. 
To badanie wykonywano za pomocą cyt. „narzędzia symulującego warunki pracy koła 
zębatego w samochodzie”. Dla zrozumienia tego potrzebny jest schemat a nie mglisty 
opis. 

b. W badaniach własnych zamieszczono układ podwójny A-Zn (rys.72) – niewłaściwie?, 
c. W tym samym rozdziale  na rys. 70 zamieszczono wyniki pomiarów wytrzymałości na 

rozciąganie  odlewniczego stopu Zn, stopu Al380, Magnezu A291D, Nylonu, 
tworzywa ABS i kompozytów z włóknami szklanymi? Stawiam pytanie: po co?, 

d. Podrozdz.6.10. Analiza QFD – brakuje w spisie skrótów, 
e. metodą dyfrakcji rentgenowskiej badano skład fazowy spieku ze stali Sint-D32. 

Wykazano tam martenzyt/ferryt i austenit szczątkowy. Dlaczego nie wykonano takiej 
analizy dla tej drugiej stali i dla stopu ZnAl4Cu1?, które analizowane są w aspekcie 
zamiennych materiałów. PrzecieŜ jest to druga co do waŜności analiza materiałowa. 

 
 
4.4. Ocena rozdziału 7 „Analiza materiałów alternatywnych na koła zębate” 
  
 JuŜ w tytule tego rozdziału powinno znaleŜć się określenie „na specjalne koła zębate”.  
W innym przypadku nie będzie to klasyczne podjęcie tematu gdzie rozwaŜa się dwa 
diametralnie róŜne materiały na ten sam element maszyny – w tym przypadku na koła zębate .  

W recenzowanej pracy dr. zrealizowano tematykę analiz jakościowych przy wyborze 
zamienników materiałowych na koła zębate specjalnej przekładni. Wskazaniami do 
poszukiwania zamienników materiałowych były z jednej strony charakterystki własności 
mechanicznych (siła rozciągania dla kół zainstalowanych na specjalnym przyrządzie ale teŜ 
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wytrzymałość na rozciąganie, twardość). Następnie materiały charakteryzowano pod 
względem składu chemicznego, fazowego i mikrostruktury. Metodami mikroskopii świetlnej, 
pomiarami twardości i wytrzymałości na rozciąganie w specjalnej przystawce narzędziowej 
oraz rentgenowskiej analizy fazowej i spektralnymi analizami składu chemicznego 
charakteryzowano  rozwaŜane zamienniki materiałowe.  

Te charakterystyki materiałoznawcze i dodatkowe statystyczne pomiary i obserwacje 
przyczyn niezgodności parametrów procesu produkcji wg. diagramów Ishikawy i Pareto-
Lorenza dały pełniejsze wskazania odnośnie wyboru optymalnego materiału. Ostatecznie 
wybrano stal. 42CrMo4 i stop ZnAl4Cu1 do zastępczego lub równoległego stosowania. Na 
nich skoncentrowano finalne badania dopuszczające do produkcji zgodnie z procesem 
zatwierdzania detali produkcyjnych (PPAP-production part aproval process).  
    Do krytycznych uwag tej części pracy dr moŜna zaliczyć brak spełnienia zasady 
maksymalnego wykorzystania otrzymanych wyników i danych, np.: 
Nie wykorzystano moŜliwości określania ułamka objętościowego faz z mikrostruktur, który 
mógłby posłuŜyć do uściślania ilościowej analizy fazowej za pomocą metalografii ilościowej 
i rentgenowskiej ilościowej analizy fazowej.   

Z badań wyciągnięto wnioski, które odzwierciedlają prawie całość waŜniejszych 
wyników badań. Jednak stwierdzam, Ŝe pominięto w nich część wyników, które uwaŜam za 
waŜne na tyle, Ŝe mogły znaleźć odzwierciedlenie w dyskusji wyników a nawet we 
wnioskach. Chodzi mi mianowicie o moŜliwość znacznego podwyŜszania własności poprzez 
obróbkę cieplną obu analizowanych stopów. Ten aspekt badań materiałowych pominięto, 
chociaŜ dyfraktogram potwierdzający austenit szczątkowy (Rys.58) wskazuje na stan 
umacniającej obróbki cieplnej. 

Podsumowując opis tej części pracy stwierdzam, Ŝe: 
1) Treść rozprawy odpowiada tematowi określonemu w tytule, 
2) Rozprawa stanowi rozwiązanie postawionego  problemu naukowego, 
3) Pozycje literatury zostały właściwie dobrane i wykorzystane, jednak brakuje 

cytowania literatury nt. metod badawczych i innych pozycji nt. konstukcyjnych 
stali na koła zębate i nt. technologii ich produkcji. 

 
5. Ocena wartości merytorycznej pracy i wniosek końcowy 

 
Recenzja pracy naukowej jest z natury polemiczna. Zawarte krytyczne uwagi 

wymagające publicznej wypowiedzi  Autora są pokreślone. Bilans uwag krytycznych i ocen 
pozytywnych recenzowanej pracy jest korzystny dla całości pracy doktorskiej.  

PowyŜsze uwagi krytyczne obniŜają w nieznacznym stopniu merytoryczną wartość 
naukowej rozprawy. Utrzymuję, Ŝe przedłoŜone krytyczne uwagi mogą posłuŜyć Autorowi do 
udoskonalenia warsztatu naukowego i precyzyjnego opisywania zjawisk oraz do poszerzonej 
interpretacji wyników co przyczyni się do podniesienia poziomu planowanych publikacji. 
Pozytywnie oceniam fakt, Ŝe Autor dąŜył do zbadania i odkrycia nowych obszarów 
zastosowania badanych 3-ch stopów. Autor zastosował metody inŜynierii jakości do analizy 
problematyki materiałowej. To przyczyni się do pełniejszego ujęcia postępu w produkcji 
pojazdów mechanicznych, gdzie niezbędna jest synergia myśli-projektu, materiału i róŜnych 
operacji technologicznych.   

Wyniki badań wskazały dodanie inŜynierii jakości do tych w/w trzech głównych 
działów w inŜ. produkcji stwarza nową rzeczywistość techniczną.  

Praca stanowi rozwiązanie postawionego problemu naukowego. Dowodzi ona, Ŝe Autor 
posiadł niezbędny zasób wiedzy z zakresu inŜynierii materiałowej i inŜynierii jakości, 
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wykazał się znajomością nowoczesnej metodyki naukowej, opanował umiejętność 
wykorzystywania wielu instrumentalnych metod badań, posiadł umiejętność stawiania 
hipotez, ich weryfikacji, analizowania uzyskanych wyników i wyciągania logicznych 
wniosków.  

Rozprawa  równieŜ dowodzi, Ŝe Autor opanował juŜ warsztat pracy naukowej i porusza 
się swobodnie w dziedzinie inŜynierii materiałowej, w szczególności w  inŜynierii jakości. 
Napisana praca doktorska stwarza przesłanki do stwierdzenia , Ŝe Autor stał się wysokiej 
klasy specjalistką, szczególnie w obszarze  nowoczesnej metodyki badania materiałów i 
inŜynierii jakości.  

Podsumowując niniejszą recenzję opiniowanej pracy doktorskiej Pana mgr inŜ. 
Grzegorza Sońty wykonanej pod opieką promotora Pani dr hab. inŜ. Dudek Agaty, prof. PCz 
stwierdzam, Ŝe praca doktorska spełnia wymagania określone we wcześniej wymienionej 
Ustawie o Stopniach Naukowych i Tytule Naukowym oraz o Stopniach i Tytule w Zakresie 
Sztuki (Dz. U. nr 65 z dnia 16 kwietnia 2003 roku poz. 595 z późniejszymi zmianami) i 
wnioskuję do Rady Wydziału Wydziału InŜynierii Produkcji i Technologii Materiałów 
Politechniki Częstochowskiej i o dopuszczenie Pana mgr inŜ. Grzegorza Sońty do publicznej 
obrony. 
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