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                                                                     RECENZJA 

 
rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Frycza pt. WPŁYW 

STĘŻENIA CZĄSTEK MAGNETYCZNYCH W FERRO-

OLEJU NA PARAMETRY PRZEPŁYWOWE I EKSPLO-

ATACYJNE POPRZECZNYCH ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH 

 

 

1. WSTĘP 
 

Praca doktorska mgr. inż. Marcina Frycza jest z zakresu tribologii a w 

szczególności tarcia płynnego. Praca ma charakter wyraźnie pomiarowo-

doświadczalny z jednoczesną solidną weryfikacją analityczno- numeryczną. 

Fakt ten podnosi niewątpliwie wartość pracy. 

Celem rozprawy jest próba sformułowania przez Autora  własnego modelu 

tarcia płynnego, eksponującym wpływ stężenia cząstek magnetycznych w ferro-

oleju na szeroki zakres wartości parametrów materiałowych i konstrukcyjnych 

poprzecznych łożyskach ślizgowych z możliwością sterowania wartości 

wymienionych parametrów. Sformułowany przez Autora model nosi znamiona 

oryginalności i  wydaje się, że stanowi twórcze pochodne rozwinięcia 

dotychczas stosowanych modeli w literaturze w zakresie tarcia płynnego, które  

są licznie cytowane w literaturze niniejszej rozprawy. Cytowanych przez Autora  

aż 331 pozycji naukowych świadczy o tym, że Autor ma dobre rozeznanie w 

zakresie dotychczasowych osiągnięć naukowych  w dziedzinie 

hydrodynamicznej teorii smarowania w zakresie tarcia płynnego. 

Zdaniem recenzenta, temat niniejszej  rozprawy został  przez Autora podjęty 

trafnie i właściwie, ponieważ  problem tarcia mieszanego, którego  przypadkiem 

szczególnym jest tarcie płynne i graniczne wraz ze swoim  złożonym 

charakterem ze względu na konieczność stosowania licznych czynników  

smarujących nowej generacji o własnościach wyłącznie nie newtonowskich, jest 

ciągle jeszcze  nie dopracowany do końca na obecnie znanym recenzentowi 

etapie współczesnych badań. 

Według informacji recenzenta, najbardziej wszechstronny szybko rozwijający 

się model tarcia mieszanego jest w większości przypadków modelem tarcia 

płynnego i granicznego  na bazie molekularnej powołanym już do istnienia 

przez  wybitnego tribologa profesora I.V. Kragelskiego. Współcześnie silnym 
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bodźcem  do jego rozwoju jest nowa coraz bardziej udoskonalana generacja 

mikroskopów sił atomowych AFM umożliwiająca  śledzenie dokonywających 

się procesów smarowania płynnego w obszarach  mikronowych a nawet 

manometrycznych. 

Obrany przez Autora model stężenia cząstek magnetycznych w czynniku 

smarującym jest zgodnym przejawem współczesnych tendencji rozwojowych 

hydrodynamicznej teorii smarowania w obszarach trących się cząsteczek 

magnetycznych o wymiarach wczoraj około 15 nanometrów a dzisiaj już 

zaledwie 5 nanometrowej średnicy z możliwością samoistnych ruchów Browna 

zapobiegających sedymentacji. Bo przecież tarcie mieszane w tym tarcie płynne 

i graniczne jest definiowane jako suma tarć wewnętrznych pomiędzy 

cząsteczkami cieczy odbywającej przepływ smarujący. Wyniki badań 

doświadczalnych uzupełnione wynikami uzyskanymi przy pomocy obliczeń 

parametrów hydrodynamicznej teorii smarowania przy pomocy  modelu 

teoretycznego, dają większą wiarygodność dowodzonej tezy oraz podjętych celi 

w niniejszej pracy. 

Przy rozwiązywaniu problemu teoretycznego Autor wykorzystał w znacznym  

stopniu wiadomości z zakresu matematyki kursu politechnicznego. Należy 

pozytywnie odnotować fakt, że Autor przeprowadził dodatkowo analizę błędów 

stosowanych przez siebie metod obliczeniowych przy jednoczesnym  dokonaniu 

weryfikacji  osiągniętych wyników  na drodze doświadczalnej. 

Wyniki niniejszej pracy koncentrują się w zakresie dotychczas nie znanych 

recenzentowi wpływów stężenia cząstek magnetycznych zawartych w ferro 

cieczy smarującej na parametry przepływowe i eksploatacyjne poprzecznych 

łożysk ślizgowych czyli na rozkłady prędkości czynnika smarującego, ciśnienie 

hydrodynamiczne, rozkłady wartości temperatury, wartości sił nośnych, siły 

tarcia, współczynniki tarcia wraz z prognozą zużycia. Takie badania zdaniem 

recenzenta wnoszą  duży wkład twórczy w  dziedzinie tribologii. 

 

2. OMÓWIENIE PRACY 

 
 Praca  została napisana na 221 stronach formatu A4, gdzie znajduje się 7 

rozdziałów a ponadto: wykaz około 150 oznaczeń i symboli, literatura w ilości 

331 pozycji, spis 88 rysunków i  ilustracji, opis 26 tabel. 

Omówimy teraz w skrócie  treści poszczególnych  rozdziałów. 

 

Rozdział 1 pt. Wprowadzenie i geneza pracy  przedstawia motywy i zasadność 

podjętych badań naukowych w aspekcie elementów twórczych leżących u 

podstaw realizowanych celi badawczych. 

Rozdział 2 pt. Przegląd literatury został wyczerpująco napisany  na podstawie 

zebranych 331 pozycji literatury. Autor omawia tu osiągnięcia innych autorów 

w zakresie  hydrodynamicznego tarcia płynnego. Ponadto dokonuje porównań 
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wkładu naukowego cytowanych autorów z okresu co najmniej 30 lat z 

aktualnym stanem wiedzy minionych 10 lat w zakresie parametrów 

przepływowych i eksploatacyjnych występujących w  hydrodynamicznej teorii 

smarowania ze szczególnym uwzględnieniem magneto-hydrodynamicznego 

oraz ferro-hydrodynamicznego smarowania poprzecznych łożysk ślizgowych. 

Jest więc widoczne, że w związku z rozwojem nano-technologii wraz z 

możliwością uzyskiwania coraz  bardziej  drobnych cząsteczek magnetycznych 

o wymiarach  około 5 nm, postęp w zakresie magneto-hydrodynamicznego oraz 

ferro-hydrodynamicznego smarowania odnotował znaczące osiągnięcia. W 

zakresie pozyskiwania pożądanych efektów eksploatacyjnych ferro-

hydrodynamiczne smarowanie konkuruje w minionym dziesięcioleciu z 

smarowaniem magnetycznym czego Autor nie zauważył. 

Rozdział 3 pt. Cel, teza i zakres pracy formułuje  tezę i cele pracy jako własne 

nowe osiągnięcia na podstawie uprzednio dokonanego obszernego studium 

literaturowego. Naczelną tezą pracy jest wykazanie istnienia pewnej optymalnej 

wartości stężenia cząstek magnetycznych  w ferro-cieczy smarującej, dla której 

uzyskuje się podczas smarowania pożądane i najlepsze wartości parametrów 

eksploatacyjnych poprzecznych łożysk ślizgowych. Zdaniem recenzenta teza ta 

jest trafna i słuszna. Autor formułuje: Istnieje minimalna wartość 

stężenia….recenzent proponuje wymienić słowo minimalna na optymalna. Nie 

każda minimalna wartość  jest optymalną wartością. 

Cel pierwszy stanowi określenie parametrów reologicznych ferro-oleju o 

różnym stężeniu cząstek magnetycznych w zależności od zmian parametrów 

przepływowych. Cel został właściwie podjęty przez Autora. Ponieważ jednak  

reologia kojarzy się na ogół z czasem a praca rozpatruje przepływy stacjonarne 

,dlatego recenzent proponuje pominięcie w sformułowanym celu słowa  

reologicznych i zastąpienie go słowem eksploatacyjnych lub nawet fizyko-

chemicznych. Recenzent zwraca tu jednak uwagę na fakt, że w przypadku  

przyjęcia słowa eksploatacyjnych, to wtedy cel pierwszy będzie pokrywał się z 

celem trzecim i wtedy  należało by z jednego z tych dwóch celi zrezygnować. 

Właściwie podjęty cel drugi stanowi o wyznaczeniu parametrów 

przepływowych podczas smarowania ferro-olejem  poprzecznych łożysk 

ślizgowych o różnym stężeniu cząstek magnetycznych w warunkach działania 

zewnętrznego pola indukcji magnetycznej. Cel czwarty jest  słuszny lecz jest 

bardzo podobny do tezy pracy. W sformułowaniu tego celu recenzent proponuje 

zastąpienie słów minimalnej wartości stężenia słowami właściwej wartości 

stężenia, ponieważ właściwa wartość może być w szczególnym przypadku 

minimalną wartością ale nie każda minimalna wartość  jest właściwą wartością. 

Rozdział 4 pt. Modele i metody badawcze, został właściwie ujęty i umieszczony 

we właściwym miejscu pracy. W treści tego rozdziału znajdujemy model 

badawczo konstrukcyjny stanowiska doświadczalnego, model badawczy ferro-

cieczy stosowanej do smarowania rozpatrywanego łożyska, procedury badawcze 

i reżimy pomiarowe oraz omówione zostały metody analityczno-numeryczne 
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stosowane w pracy. Recenzent uważa, że nazwa podrozdziału 4.2.4 pt. 

Własności reologiczne, tribologiczne i  eksploatacyjne cieczy byłaby bardziej 

właściwa o brzmieniu: Własności fizyko-chemiczne, tribologiczne i  

eksploatacyjne cieczy. 

Rozdział 5 pt. Badania doświadczalne, zawiera opis badań podstawowych 

własności oraz ich zmian dla  ferro-oleju w aspekcie podjętych badań wpływu 

stężenia cząstek magnetycznych  na proces smarowania poprzecznych łożysk 

ślizgowych. Do tych badań należy: analiza gęstości i smarności, lepkość w 

zależności od temperatury i stopnia stężenia ferro-oleju  cząsteczkami 

magnetycznymi oraz bardzo pozytywnie odnotowana przez recenzenta  badana 

wartość współczynnika podatności  magnetycznej ferro-oleju. Wartość tego 

współczynnika  jest bardzo ważnym elementem podczas ferromagnetycznego 

smarowania oraz  jest na ogół pomijana w badaniach innych autorów. Należy tu 

wyraźnie podkreślić, że jednym z pierwszych autorów badających wpływ 

współczynnika podatności magnetycznej na przebieg i efekty ferro-

hydrodynamicznego smarowania poprzecznych łożysk ślizgowych jest prof. A. 

Miszczak.  

Rozdział 6 pt. Badania analityczno-numeryczne, przedstawia podstawowy układ 

równań opisujący ferro-hydrodynamiczne smarowanie w skład  którego 

wchodzą równania zachowania pędu, ciągłości masy oraz równanie zachowania 

energii wraz  z członami reprezentującymi pole indukcji magnetycznej. Do 

układu równań dopisane zostały  równania Maxwella dotyczące pola indukcji 

magnetycznej. Autor  przyjmuje związki konstytutywne  typu Rivlin-Ericksena 

dla lepko-sprężystej cieczy smarującej relacjonujące zależność  tensora naprężeń 

od  współrzędnych tensora  odkształcenia w tym prędkości deformacji a 

następnie takie związki fizyczne wprowadza do układu równań podstawowych. 

Ponadto dla pola indukcji magnetycznej zostały przyjęte związki konstytutywne 

opisujące zależność indukcji magnetycznej  od natężenia pola magnetycznego z 

uwzględnieniem wektora namagnesowania, współczynnika podatności 

magnetycznej oraz przenikalności magnetycznej próżni. Równania te zostały 

poprawnie napisane. W omawianych równaniach przyjmuje Autor zależność 

lepkości dynamicznej ferro-oleju od temperatury i od pola indukcji 

magnetycznej z uwzględnieniem odpowiednich współczynników 

proporcjonalności o wartościach pozyskanych na podstawie uprzednio 

przeprowadzonych badań doświadczalnych. Zależności takie zostały również 

wprowadzone do układu równań podstawowych. Do przedstawionych równań 

recenzent nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń. Opisane równania podstawowe 

zostały w następnej kolejności zapisane w postaci bezwymiarowej, gdzie  

stosując znaną metodę  uproszczeń dla cienkiej warstwy przyściennej, dokonano 

pominięcia członów nie istotnych pomijalnie małych rzędu wartości 

promieniowego luzu względnego w łożysku czyli ilorazu średniej wysokości 

szczeliny do promienia wału. Tak uzyskany układ równań nieliniowych 

cząstkowych rzędu drugiego o pięciu niewiadomych funkcjach    rozwiązuje 
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Autor znaną metodą małego parametru przyjmując również znane  liczby 

bezwymiarowe Reynoldsa, Deborah, Brinkmana oraz inne charakterystyczne 

wartości ciśnienia magnetycznego charakteryzujące udział temperatury i pola 

indukcji magnetycznej w całokształcie podjętych  rozwiązań analitycznych. W 

analizie numerycznej stosuje Autor metodę różnic skończonych  przy użyciu 

matematycznego oprogramowania Mathcad 15. Metody analityczne i 

numeryczne obejmują wyznaczenia funkcji rozkładów wartości ciśnienia, 

temperatury i trzech składowych prędkości  ferro-oleju w szczelinie łożyska. 

Następnie Autor wyznacza wartości sił tarcia oraz współczynników tarcia. 

Rozdział 7 pt. Wnioski i spostrzeżenia końcowe zamieszcza uzyskane wnioski i  

wyniki  w tym odpowiedzi na podjęte cele badawcze wraz z ich uzasadnieniem  

wynikającym z przeprowadzonych badań doświadczalnych, analitycznych i 

numerycznych oraz  przedstawia udokumentowanie tezy pracy. 

 

 

3.KRYTYCZNA OCENA PRACY DOKTORSKIEJ 

 
Tak jak w innych rozprawach naukowych tak i w przedstawionym  do recenzji 

opracowaniu, recenzent zauważył pewne partie materiału, które są 

niedopracowane oraz ustępy pracy posiadające zbyt odważne stwierdzenia nie 

zawsze odzwierciedlające  poprawność wnioskowania. Do ujemnych stron 

rozprawy zaliczyć można nieliczne  niedociągnięcia edytorskie i drobne błędy 

przedstawione poniżej: 

3.1 Wzór (5.2) Roelands`a  na Str.66 albo  jest błędnie zapisany, albo jest 

niepoprawny  i zdaniem recenzenta nie powinien być cytowany w pracy. Wzór 

ten wyraża lepkość dynamiczną zapisaną po lewej stronie równości wyrażoną w 

Pas gdzie prawa strona tego równania winna również  być  zapisana w Pas. 

Niestety wykładnik  funkcji exp nie jest bezwymiarowy. 

3.2.We  wzorze (5.3) na Str.67,współczynnik k1 powinien być bezwymiarowy, 

czego niepodano w objaśnieniach. 
3.3.W Tab.5.3 na Str.69,w drugiej rubryce od góry należy podać  jednostkę 

charakterystycznej wartości lepkości dynamicznej 0. 

3.4.W Tab.5.4 na Str.71, w drugiej rubryce od góry należy podać  jednostkę 

charakterystycznej wartości lepkości dynamicznej 0.Patrz również Tab.5.9 na 

Str.87 oraz Tab.5.12 na Str.100 i Tab.5.13 na Str.101. 

3.5.Wzory.5.13 na Str.75 są błędne w przypadku gdy współczynnik k zależny od 

stężenia cząstek magnetycznych wyrażony jest jak Autor podaje w Pas2, 

ponieważ w tym przypadku jednostki po lewej są różne od jednostek po prawej 

stronie tych wzorów. Prawdopodobnie współczynnik k winien być wyrażony  w 

jednostkach Pasn czego Autor nie podał. Trudno powiedzieć, czy jest to tylko 

pomyłka literowa na Str.75 czy ta pomyłka sięga dalej do badań 

doświadczalnych. Wzór (5.12) na Str.75 oraz wzór (5.21) są poprawne. 
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3.6.Wzór 5.30 na Str.100 jest błędnie zapisany. Czy wykładnik potęgowy B4 

dotyczy tylko podstawy B?, czy tez całego współczynnika, który we wzorze 

5.30 dodaje się do  jedności? W obu przypadkach wyrażenie dodane do jedności 

w nawiasie kwadratowym nie jest bezwymiarowe a to oznacza błąd wzoru. 

Tylko w jednym przypadku wzór 5.30 byłby poprawny a mianowicie gdyby 

wykładnik B4 byłby równy jedności. Ale czy tak miało by być w zamyśle 

Autora? 

3.7. Rys.4.3 na Str.37,powinien być  opisany nie wzorem (t) lecz (T). 

3.8. We  wzorze (4.7) na Str.39 widoczny jest błąd  komputerowy w 

sformułowanym modelu podstawowym Rivlin Ericksena a mianowicie człon 

A1A2 winien być zastąpiony członem A1A1 lub członem (A1)2.W 

przeciwnym przypadku jednostki w omawianych wzorach są niezgodne z 

jednostkami wartości, które tymi wzorami zostały opisane. 
. Spotyka się braki w objaśnień utrudniające praktyczne wykorzystanie 

wyników. 

 

4.UWAGI POZYTYWNE O PRACY DOKTORSKIEJ 

 
 Zdaniem  recenzenta, Autor niniejszej rozprawy jest jedynym  badaczem w 

Polsce w zakresie tribologii, który rozwiązuje problemy związane z wpływem 

stężenia cząstek magnetycznych w ferro-oleju na parametry eksploatacyjne i 

przepływowe podczas ferro-hydro-dynamicznego smarowania poprzecznych 

łożysk ślizgowych posługując się jednocześnie badaniami doświadczalnymi 

oraz tak bardzo zaawansowanym modelem matematycznym ilustrowanym 

licznymi obliczeniami numerycznymi.  

 W pracy podano  analityczną metodę wyznaczania  parametrów 

przepływowych i eksploatacyjnych uzyskanych w trakcie  ferro-

hydrodynamicznego smarowania poprzecznych łożysk ślizgowych przy 

uwzględnieniu podatności magnetycznej czynnika smarującego przy różnym 

stopniu stężenia cząsteczkami magnetycznymi.. W znanej literaturze z zakresu 

tribologii, recenzent nie zna takich wszechstronnych rozwiązań analitycznych 

jakie w niniejszej pracy zostały przedstawione. 

Poprzez dokonanie porównań wyników doświadczalnych, z wynikami 

analitycznymi a następnie numerycznymi, Autor przeprowadził analizę 

statystyczną błędów i dokładności stosowanych przez siebie metod 

obliczeniowych co  ma bardzo duże znaczenie przy wykorzystaniu otrzymanych 

przez siebie wyników w rozwiązaniach konkretnych problemów tribologicznych  

występujących w praktyce inżynierskiej. 

 Bogata literatura i wykaz prac cytowanych w liczbie 331 pozycji, z których 

większość jest z ostatniego dziesięciolecia, świadczą o tym, że Autor  posiada 

gruntowne i aktualne rozeznanie w temacie badawczym, który realizuje w 

przedstawionej pracy.  
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 Duża liczba ilustracji rysunkowych  w ilości 88  oraz 26 tabel zawierających 

wyniki doświadczalne i numeryczne ułatwia  Czytelnikom-inżynierom  

zrozumienie i praktyczne wykorzystanie  rozwiązywanego w pracy problemu. 

 

5.REALZACJA TEZY I  CELÓW PRACY 

 
Realizacja tezy podjętej w pracy. 

T.Na podstawie  wyników eksperymentalnych, analitycznych i numerycznych 

uzyskanych przez Autora i opisanych w niniejszej w pracy recenzent stwierdza, 

że teza podjęta przez Autora została w pełni zrealizowana. Autor wykazał, że 

umiejętne i właściwe dozowanie stężenia ferro-cieczy cząsteczkami 

magnetycznymi, pozwala w pewnym sensie sterować wartościami uzyskanego 

ciśnienia ferro-hydro-dynamicznego a zatem  jest możliwość sterowania 

wartościami sił nośnych łożyska a także zużyciem powierzchni łożyskowych 

poprzez  właściwe zmiany sił tarcia oraz współczynników tarcia. Można zatem 

powiedzieć,że dla przyjętych warunków pracy łożyska ślizgowego można 

dobrać optymalne parametry poprzez zastosowanie odpowiedniej wartości 

stężenia cząstek magnetycznych w czynniku smarującym. 

 

Recenzent ustosunkuje się teraz do zrealizowanych przez Autora podjętych 

celów pracy. 

 

C1+C3. Na podstawie  wyników eksperymentalnych, analitycznych i 

numerycznych uzyskanych  przez Autora, recenzent stwierdza, że Cel 1 i Cel 3 

został zrealizowany. Autor wykazał, że parametry fizyko-chemiczne ferro-oleju 

o różnym stężeniu cząstek magnetycznych mają bezpośredni wpływ na wartość 

lepkości ferro-oleju a więc na wartości temperatury i wartości  rozkładu 

ciśnienia hydrodynamicznego oraz na wartość siły nośnej łożyska ślizgowego. 

Jednocześnie Autor wykazuje, że oddziaływanie zewnętrznego pola indukcji 

magnetycznej ma znaczący wpływ na wartości parametrów eksploatacyjnych 

poprzecznego łożyska ślizgowego smarowanego ferromagnetycznym 

czynnikiem cieczowym. 

C2. Na podstawie  wyników eksperymentalnych, analitycznych i numerycz-

nych uzyskanych w niniejszej pracy, Autor wykazuje, że oddziaływanie 

zewnętrznego pola indukcji magnetycznej przy jednoczesnym dozowaniu 

różniących się procentowo stężeń cząsteczkami magnetycznymi cieczy 

smarującej ma bezpośredni wpływ  na wartości przepływowe ferro-cieczy w 

szczelinie poprzecznego łożyska ślizgowego. Zmiany składowych wektora 

prędkości ferrocieczy powodują między innymi zmiany sił i współczynników 

tarcia. 
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C4+T. Na podstawie  wyników eksperymentalnych, analitycznych i 

numerycznych zawartych w niniejszej pracy, można stwierdzić, że wykazanie 

tezy implikuje jednocześnie realizację Celu 4 podjętego przez Autora w 

niniejszej pracy. 

 

6. PODSUMOWANIE WYNIKÓW  PRACY 

 
Oceniając pracę naukową  mgr. inż. Marcina Frycza  oraz osobiste dyskusje z 

nim przeprowadzone na temat jego rozprawy  mogę stwierdzić, że pracę 

wykonał  samodzielnie z dużym twórczym zaangażowaniem. Pracę oceniam 

pozytywnie bez  większych  błędów merytorycznych. 

 

Biorąc pod uwagę  przedstawione w niniejszej recenzji wartości twórcze 

rozprawy doktorskiej pt. WPŁYW STĘŻENIA CZĄSTEK 

MAGNETYCZNYCH W FERRO-OLEJU NA PARAMETRY 

PRZEPŁYWOWE I EKSPLOATACYJNE POPRZECZNYCH ŁOŻYSK 

ŚLIZGOWYCH, 

Recenzent jednoznacznie stwierdza, że w myśl ustawy o stopniach i tytułach 

naukowych, mgr. inż. Marcin Frycz może być dopuszczony do obrony 

pracy doktorskiej przed Radą Wydziału Mechanicznego Akademii 

Morskiej w Gdyni. 
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