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Zasadność podjętego tematu
Przedmiotem rozpravty doktorskiej mgr inż. Oswalda Krasy jest ocena zabiegu

sferoidyzaĄi żeIiwa metodą analizy termiczno derywacyjnej. W roku 2018 na świecie
wyprodukowano ponad 112 mln ton odlewów, z czego 49 mln ton stanowiło zeliwo szare,
a 28 mIn ton żeliwo sferoidalne. W Polsce produkcja odlewów w 2018 roku wynosiła 1,036
mln. ton. Analizując profil wytwarzanych odlewów na świecie można stwierdzić, że ok.

43,8o/o stanowi zeliwo szare, 24,9oń żeliwo sferoidalne, 10,3o/o staliwo i około 16,6% to

stopy aluminiuffi, d w Polsce żeliwo szare to ok. 46,30/0, żeliwo sferoidalne 15,4o/o, staliwo
4,60/o i stopy aluminium to 31,8o/o. Oznacza to, że światowa produkcja żeliwa stanowi
ponad 67% wszystkich odlewów oraz, że w PoIsce produkuje się o ok 10% mniej niz na

śwlecie żeliwa sferoidalnego. Wciąz można spotkaó się ze stwierdzeniem, chociaż nie do
końca się z tym zgadzam, że miarą nowoczesności odlewni jest iIość produkowanego

żeliwa sferoidalnego. Przedstawione powyzej liczby świadczą o zasadności podjętej

tematyki badawczej, w aspekcie dążenia do światowej czołowki.
Mimo tak znacznej produkcji żeliwo jest nadal przedmiotem wielu badań naukowych

realizowanych w roznych ośrodkach naukowych oraz w odlewniach. Badania te obejmują

zarowno zagadnienia teoretyczne związane z procesem krzepnięcia clekłych stopow,

mechanizmami powstawania wydzieleń grafitu, jak równiez przyczynami powstawania wad

w odlewach i ich zapobieganiu.
Najczęściej do oceny zeliwa na etapie jego wytapiania stosuje się analizę chemiczną oraz

probę klinową. Okazuje się jednak, że analiza chemiczna pokazule zawartośc poszczegolnych

pierwiastków (co jest oczywiście wazne), aIe nie odzwierciedla stanu fizykochemicznego stopu.

Najtepiej nadaje slę do tego ana|lza termiczno derywacyjna, Ęestrująca krzryą stygnięcia

i vlyznaczaną na jej podstawie krzywą krystalizaĄi. Uzyskane informacje pozwalają na reakcję

juz na etapie, gdy zeliwo jest jeszcze w piecu topialnym lub kadzi, głownie poprzez odpowiednio

przeprowadzony zabieg sferoidyzaĄi i modyfikacji. Takie działanie przyczynia się do wYtaPiania

zeliwa o znacznie lepszej jakości metalurgicznej, a w konsekwencji na ograniczeniu wad

odlewow i obnizeniu kosztow produkcji. Oznacza to rownież, że podjęta W PracY tematYka

badawcza jest bardzo aktualna i zasadna.

Tytuł dyseńacji ,,ocena zabiegu sferoidyzacji żeliwa metodą analizY termicznej

procesu stygnięcia i krzepnięcia" w pełni odpowiada zawartej W niej treŚci,

przeprowadzonym badaniom oraz analizowanym w niej zagadnieniom.



Ocena ogólna pracy
Oceniana praca doktorska napisana jest w języku polskim, w klasycznym dla tego typu

rozpraw układzie. Obejmuje ona częśó pienruszą stanowiącą przegląd literatury, oraz
część drugą - badania własne, która zawiera cel i tezę pracy, metodykę badań, wyniki
badań i ich analizę oraz wnioski. Całość zamyka spis cytowanej literatury, spis tabel
i rysunkow. Praca liczy 155 stron, z czego jej zasadnicza treść zawarta jest na 132

stronach. Spis literatury jest obszerny i liczy 144 pozycje. Na uwagę zasługuje fakt, że aż
83 z nich stanowią ańykuły wydane po 2000 roku, w tym 40 wydanych po 2010 roku.

Świadczy to aktuatności podjętej tematyki badawczej jak rowniez trafności doboru żrodeł
przez Doktoranta.

Analizując graficzną i edycyjną stronę pracy stwierdzam, że napisana jest dobrze.
Poprawny język z niewielką ilością błędow interpunkcyjnych i literowych sprawia, że pracę

czyta się dobrze. Dlatego wyszczegolnienie tych błędow pominięto w niniejszej ocenie. Do

uwag związanych z edycją pracy mozna zaliczyc:

brak odnośnika cytowania wzoru 1.7 (str. 15),

błędne odnośniki do równań !.16 iI.17 (str. 29),

Ocena części literaturowej
Część literaturowa to trzy podrozd ziaĘ, w ktorych przedstawiono najważniejsze

zagadnienia obejmujące charakterystykę żeliwa sferoidalnego, proces sferoidyzaĄi żeliwa
oraz opisano istotę metody termiczno derywacyjnej oraz interpretacje uzyskanych
krzywych stygnięcia i krystalizaĄi. Przegląd literatury zrobiony jest dobrze i obejmuje on

36 stron dyseńacji. Zawarto w nim wszystkie istotne zagadnienia dla analizowanej

tematyki badawcze1. Na szczegolną uwagę w tej części pracy zasługuje rozdział 1.3.2

lnterpretacja krzywych stygnięcia i krzepnięcia, gdzie Doktorant dosyć wnikIiwie opisuje

poszczegolne charakterystyczne punkty na krzywych stygnięcia i krystalizaĄi w oparciu o

publikacje naukowe (prof. Stefanescu, prof. Riposan) jak również informacje producentów

profesjonalnych systemow do analizy termicznej i derywacyjnej (ITACA, ATAS). Analiza ta

była prowadzona w aspekcie mozliwości powstawania wad w odlewach jak równiez

możliwościach ich ograniczenia. Dotyczy takich parametrów jak Tr - temperatura likwidus,

Teutmin - minimatna temperatura eutektyki, Teut max - maksymalna temperatura eutektYki,

Ts - temperatura solidus, Rekalescencja. Szczegolną uwagę Doktorant zwrÓcił na kąt VH,

ktory w istotny sposob wskazuje na mozliwośó powstawania skurczu w odlewie

(w systemie ITACA odpowiednikiem jest kąt VPS).
pozytywnie oceniam ten fragment pracy ale proszę o wyjaśnienie nieŚcisłoŚci, ktora

pojawiła się w tej części, a mianowlcie: na str. 8 stwierdzono ,,W tabeIach 1-1 i 1 .2

przedstawiono właściwości mechaniczne i skład chemiczny zeliwa niestoPowego

określane w normie PN-EN 1563:2011". Wskazana norma nie zawiera składu

chemicznego przedstawionego w tabeli 1.2. Norma ta wskazuje jedYnie orientacYjne

zawańości pienruiastkow umozliwiających uzyskanie osnowy ferrytYczną co zostało

pokazane w tabeli 1.4.
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Teza i zakres pracy
CeIe rozprawy doktorskiej, tezę i zakres pracy przedstawiono na str. 44 

' 
45.

Analizując założone cele pracy stwierdzam, że są one jasne i mozliwe do osiągniecia
w trakcie przewidzianych do przeprowadzenia badań.

Teza pracy równiez nie budzi zastrzeżeń. Jej idea poIega na ocenie jakości
metalurgicznej ciekłego zeliwa i procesu sferoldyzacji na podstawie kąta VH widocznego
na krzywej krystalizacji, ktory według Autora dysertacji jest silnie skorelowany
z zawartością końcową magnezu i tIenu w zeliwie.

Przedstawiony do realizacji (i zrealizowany) zakres pracy jest bardzo obszerny,
rozpoczynając od wykonania stanowiska badawczego do prowadzenia analizy termicznej,
poprzez opracowanie autorskiego oprogramowania komputerowego do prowadzenia tych

badań, wyznaczania i analizy krzywej stygnięcia i krystalizaĄi, prowadzenie badań
w warunkach przemysłowych dla trzech gatunków żeliwa GJS 400-15, GJS 500-7, GJS
600-10 na opracowaniu bazy danych i optym alizaĄi algorytmow matematycznych
kończąc.

Ocena części badawczej
Część ll, określoną przez Doktoranta jako doświadczalną oceniam wysoko. Doktorant

przedstawił w niej założenia do przeprowadzenia wytopow trzech gatunkow zeliwa GJS
400-15, GJS 500-7 oraz GJS 600-10. Omowił zbudowane przez siebie stanowisko
badawcze do analizy termiczno derywacyjnej oparte na 8 kanałowej karcie pomiarowej

Nationale lnstruments Nl9212 wspołpracującej z komputerem klasy PC. Na szczególną
uwagę zasługuje opracowanie autorskiego programu KR-SYSTEM do anaIizy termicznej

opartego o oprogramowanie LabView. Zaletami tego środowiska, co podkreśla Doktorant
jest bardzo duża mozliwośó integracji ze sprzętem pomiarowym, graficzny interfejs

uzytkownika pozwalający na szybkie tworzenie aplikacji oraz pakiet graficzny

umozliwiający prezentację danych w postaci wskaźnikow i wykresów. Mozliwości te
zostały wykorzystane przez Doktoranta bardzo dobrze. Widok głownego okna programu

przedstawia krzywą stygnięcia oraz jej pochod ną z wyznaczonymi charakterystycznymi

temperaturami. Program umozliwia obliczanie drugiej i trzeciej pochodnej oraz porównanie

krzywych przed i po procesie sferoidyzacji. Zestawienie parametrów, ktore są

odczytywane przez program zamieszczono w tabeli 2.13.
W kolejnym rozdziale pracy (X.2.4) przedstawiono ogolny opis zastosowanej analizy

wynikow badań metodą statystycznego sterowania procesem. W rozdziale tym, ktory jest

dobrze opracowany omówiono algorytm wyznaczania wspołczynnikow zdolnoŚci Procesu
Cp i Cpr, stosowanych w dalszej części pracy do oceny uzyskanych wyników badań. W tYm

fragmencie brakuje mi jednak jakiegoś odnośnika literaturowego.

Niewątpliwie imponującą częścią pracy ze wzg|ędu na llość przeprowadzonYch badań

jak rownież na ich jakość jest rozdział l1.3, w ktorym przedstawiono wyniki badań. Łącznie

w pracy przedstawiono dane uzyskane z 70 wytopow trzech gatunkow zeliwa

sferoidatnego. Wyniki zamieszczono w tabelach. Krzywe stygnięcia i krystalizaĄi oraz

zdjęcia mikrostruktur przedstawiono na rysunkach. Wyniki badań zawierają rowniez skład

chemiczny, własności mechaniczne prognozowane z krzywych ATD jak rownieŻ uzYskane

podczas pomiarów na spektrometrze, maszynie wytrzymałoŚciowej oraz
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twardościomierzu. Początkowa lektura pracy budziła wątpliwość co do sensowności
umieszczania wszystkich zarejestrowanych przebiegow krzywych stygnięcia i krystalizaĄi
(z 70 wytopow dla żeliwa wyjściowego i po procesie sferoidyzaĄi), poniewaz dane te
zostały umieszczone rowniez w tabelach. Jednak wnikliwa analiza uzyskanych wynikow
powodowała, że wielokrotnie wykresy te pozwalały na weryfikację i wyjaśnienie danych

zawartych w tabelach.
Bardzo wańościowym fragmentem pracy jest rozdział l1.4, w ktorym zamieszczono

obszern ą anallzę wynikow badań. W początkowej części przedstawiono tabele z wynikami

obliczeń współczynnikow korelacji między prognozowanym składem chemicznym żeliwa,

właściwościami mechanicznymi, a parametrami analizy termicznej i derywacyjnej jak

również porównanie z wynikami badań laboratoryjnych tych parametrow. Przeprowadzono

również analizę korelacji prognozowanych właściwości mechanicznych z wynikami badań

laboratoryjnych.
W rozdziale tym zestawiono równiez parametry analizy termicznej w ujęciu

statystycznym dla poszczegolnych gatunkow zellwa. Szczegolna uwaga została skupiona

na analizie poziomu zdolności procesu topienia na podstawie analizy termicznej

i derywacyjnej oraz analizie zdolności prognozowania własności mechanicznych na

podstawie parametrów krzywych stygnięcia i krystallzacji. Z uzyskanych wynikow obliczeń

wynika, źe nie zostały spełnione warunki zalecanych wańości Cp i Cpr< w}noszącej powyzej

1,3. Doktorant wyjaśnia, z czym się zgadzam, że powodem jest duża róznorodnoŚÓ

przeprowadzonych prób.

Na stronach 124-130 Doktorant przedstawił wykresy korelacji zawartości pienruiastkow

zbadanych na spektrometrze i prognozowanych na podstawie analizy termicznej. Dotyczy

to zawańości magnezu po procesie sferoidyzaĄi oraz zawartości węgla i krzemu

w zeliwie, wytrzymałości na rozciąganie Rm, Idnicy plastyczności Re ol8z wydłużenia As.

Ana;izę taką przeprowadzono równiez dla zawartości końcowej magnezu i wartoŚci kąta

VH oraz rożnicy kątów R(VH) przed i po zabiegu sferoidyzaĄi. Analizę prowadzono dla

wszystkich trzech stopów jednocześnie. Mimo to uzyskano bardzo wysokie wańoŚci

wspołczynnika determinacji R2. Najmniejszą wartość R2 uzyskano dla zawartoŚci węgla

iwynosiła ona 0,687, co dla tak duzej liczebności pomiarow ioznaczania pienruiastka jakim

jest węgiel w zeliwie jest wańością dobrą. Bardzo wysoki wspÓłczynnik R2 uzYskano PrzY

analizie właściwości wytrzymałościowych, uzyskanĄ zawańości magnezu w funkcji kąta

VH i rożnicy kątów R(VH). Wspołczynnik determinacji dla tych parametrow wYnosił

powyżej 0,9.
podsumowaniem pracy są wnioski zawarte w rozdziale l1.5. Z ostatnim z nich (7)

mowiącym o opracowanym w pracy rozwiązaniu nowego pomiaru krzePnięcia żeliwa

metodą ana|izy termicznej umozliwiającym kontrolę i sterowanie procesem nie do końca

się zgadzam. Jak doktorant wspomnlał w przeglądzie literatury analiza termiczna

i derywacyjna znana jest od kilkudziesięciu lat, a sterowanie procesem umoŻliwiają

istniejące na rynku systemy ITACA oraz ATAS. Stąd uŻycie słÓw ,,nowego Pomiaru

krzepnięcia" nie do końca jest trafne.
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W trakcie lektury części badawczej pracy nasunęły się następujące niejasności
i pytania:

jakie jest żrodło pochodzenia kań wytopu przedstawionych w tabelach 2.2, 2.5

a 2.8?
dlaczego maksymalną zawartośó manganu dla zeliwa gatunku GJS 500-7 założono
na niskim poziomie 0,15% (tabela 2.5 a 2.6)?. Dla tego gatunku może ona wynosić
do 0,6%. W tabeli 2.16 przedstawiającej uzyskane zawartości Mn dla tego żeliwa
wynosi w większości przypadków 0,30-0,44o/o,

w tabeli 2.13 zamieszczono opis parametrow ana'Jzy termicznej. Brak jednak

w wielu przypadkach wskazania w jaki sposob obliczono te parametry. Proszę
wyjaśnić jak obliczono: prognozowaną zawańość tlenu w stopie aOppb, udział
procentowy obszaru wad Pl-g,P2-g, P3-g, udział procentowy grafitu, perlitu, ferrytu

i cementytu, Rm, Re, HB, As,

czym można wyjaśnic bardzo wysokie wartości aO ppb (tabela 2.14) w wytopach

19,44,60 i 63?
jak można wyjaśnić nietypowy przebieg krzywej krystalizacji na rys. l!.1 35?,
jest to wytop (60) z największą prognozowaną zawańości tlenu,

czy prognozowana postać grafitu (płatkowy, kuIkowy, wermikuIarny, chunky

tabela 2.15) wynika wyłącznie z zawartości magnezu?, jakie przyjęto granice l czy
uwzględniano grubość ścianki?, skąd wycinano probki do badań metalograficznych

i czy na obrazach mikrostruktur potwierdzono rzeczywiście występowanie grafitu

chunky?
jak mozna wyjaśnić bardzo wysokie wańości Rm (powyzej 400 MPa) i wydłuzenia As

(12-17%) dla żeliwa (wytopy 23-33), w ktorym w mikrostrukturze stwierdzono grafit

chunky?. Najczęściej pojawienie się tego typu grafitu powoduje znaczne obniżenie
wydłużenia, nawet do 2o/o.

dtaczego w żeliwie GJS 500-7 w wytopie 37 jest taka wysoka zawańość niklu, jak

wyjaśnić wzrost zawańoścl Ni w wytopie 55. Czy nie naIezało tych pomiarów

od rzució?
jak mozna wytłuma czyc bardzo wysoką wytrzymałośó R. =928 MPa, przY

wydłużeniu 8,2o/o dla zeliwa GJS 600-10 (wytop 65)?

na rysunkach 11.164, 11.165 i 11.166 przedstawiono obrazy mikrostruktur dla wytopow

29.2, 27.2 a 25.2, gdzie występuje bardzo wysoka zawańość magnezu 0,1160/o

i o,0g4oń, bardzo wysoki kąt VH, z tabeli wynika że uzyskamy grafit chunkY

i prawdopodobnie tak jest, a w podpisie mamy grafit kulkowy?
przedstawione w mojej opinii uwagl i pytania należy traktowaó w całoŚci jako Pretekst

do wyjaśnienia przez Doktoranta zagadnień, ktore moim zdaniem nie do końca zostah7

w pracy dobrze opisane. Nie są to uwagi krytyczne umniejszające walorom całej PracY.
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Wniosek końcowy
Przeprowadzona ocena utwierdza mnie w przekonaniu , że rozprawa doktorska mgr

inż. Oswalda Krasy pt. Ocena zabiegu sferoidyzacji zeliwa metodą analizy termicznej
procesu stygnięcia i krzepnięcia, ma charakter oryginalnej pracy naukowej i zawiera
istotne elementy poznawcze. Doktorant wykazał się umiejętnością samodzielnego
prowadzenia badań naukowych, a Jego praca jest oryginalnym i utylitarnym osiągnięciem
stanowiącym istotny wkład w stan wiedzy w dyscyplinie lnzynieria materiałowa.

Uwazam, że do najwazniejszych osiągnięć naukowych Doktoranta mozna zaliczyc.
wykonanie autorskiego stanowiska badawczego umozIiwiającego rejestrację
krzywej stygnięcia ciekłego metaIu,

opracowanie autorskiego programu KR-SYSTEM do analizy termicznej
i derywacyjnej, ktory pozwala na analizę wielu parametrow ciekłego żeliwa,
umozliwiając określenie własności fizykochemicznych na etapie wytapiania.

Umozliwia to w razie konieczności poprawę jakości metalurgicznej ciekłego żeliwa.

Program ten ze względu na dużą liczbę mozliwych scenariuszy i analizowanych
parametrow nie ustępuje dostępnym na rynku zagranicznym pro9ramom

komercyjnym,
wykazanie bardzo wysokich korelacji mierzonego na krzywej krystalizacji kąta VH
z końcową zawartością magnezu w zeliwie. Dotychczas kąt ten był kojarzony

najczęściej z formowaniem jam skurczowych,

wykazanie bardzo wysokich korelacji obliczonych na podstawie krzywej

krystalizacji ze zmierzonymi na maszynie wytrzymałościowej własnościami
mechanicznymi (Rr, R", i As).

Niewątpliwym osiągnięciem jest takze wdrozeniowy charakter dysertacji

i zastosowanie opracowanego stanowiska badawczego oraz oprogramowania do produkcji

przemysłowej, co powinno być istotą działalności naukowej.
Blorąc powyższe pod uwagę stwierdzam, że praca doktorska Pana mgra inz. Oswalda

Krasy, spełnia wymagania stawiane przez Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyzszego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegołowego trybu i warunków

przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim oraz Ustawy z dnia 14 marca 2003

r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach l tytule w zakresie sztuki

z poźniejszymi zmianami, wobec czego wnioskuję do Rady Dyscypliny Naukowej

lnzynieria Materiałowa Politechniki Częstochowskiej o dopuszczenie Kandydata do

publicznej obrony.
Mając na uwadze bardzo ważne zagadnienia poruszane w pracy doktorskiej, bardzo

wysoki poziom i szeroki zakres przeprowadzonych badań naukowych , a przede wszYstkim

opracowanie autorskiego stanowiska i oprogramowania oraz praktyczne wykorzYstanie

uzyskanych wyników badań, wnioskuję o wyroznienie pracy doktorskiej Pana

mgra inz. oswalda Krasy. Bardzo pozytywnie oceniam zarówno stronę edycYjną dYseńacji

jak rownież jej poprawność językową.
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