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RECENZJA 

 
rozprawy doktorskiej mgr inż. Arkadiusza Wierzby nt. „Otrzymywanie 

wielowarstwowego materiału Al –Mg –Al o strukturze drobnoziarnistej 

modyfikowaną metodą ARB” wykonana na zlecenie Wydziału Inżynierii 

Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej 

 

Tematyka pracy 

 Poszukiwanie nowych materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych, z 

metali lekkich o podwyższonej wytrzymałości jest przedmiotem badań wielu 

ośrodków naukowych w kraju i na świecie. W tę tematykę wpisuje się 

przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska mgr inż. Arkadiusza Wierzby, 

zrealizowana pod kierunkiem dr hab. inż. Sebastiana Mroza, prof. Politechniki 

Częstochowskiej. Autor podjął próbę wytworzenia materiału kompozytowego, 

warstwowego z aluminium i stopu magnezu AZ31wykorzystując w tym celu 

zmodyfikowaną metodę walcowania pakietowego ARB. Metoda ta jest znana i 

jest przedmiotem badań w wielu ośrodkach naukowych w świecie. Zasadniczy cel 

jaki podjął Doktorant to wytworzenie materiału silnie rozdrobnionego w sposób, 

który może zapewnić wykorzystanie metody na skalę przemysłową, w 

odróżnieniu od tradycyjnych metod SPD, które na ogół dostarczają materiał 

ultradrobnoziarnisty ale o ograniczonej objętości. Z dotychczasowych badań 

wynika, że metoda ARB może być z powodzeniem zastosowana do rozdrobnienia 

struktury  w materiałach kompozytowych typu warstwowego, głównie na bazie 

aluminium a ostatnio także stopów magnezu. Nowością zaprezentowaną w 

recenzowanej pracy jest zastosowanie procesu walcowania asynchronicznego, 

czyli ze zróżnicowaną prędkością obrotową walców roboczych, co ma na celu 

wymuszenie bardziej intensywnych zmian sposobu deformacji materiału, 

szczególnie wewnętrznej warstwy stopu magnezu poprzez  tworzenie pasm 

ścinania, a więc wywołanie niekrystalograficznego poślizgu, prowadzącego w 

rezultacie do silnego rozdrobnienia materiału.  

W części teoretycznej pracy Autor opisał tradycyjne metody badawcze, 

(metody SPD) mające na celu uzyskanie materiału silnie rozdrobnionego, w tym 

także nanostrukturalnego. Pośród nich wymienił także metodę CWS, 

zaproponowaną przez J. Richerta, którą jednak niefortunnie nazwał cyklicznym 

wyciskaniem skręcającym zamiast spęczającym. W dalszej części przedstawił 

obszernie dotychczasowe wyniki badań wykorzystujących metodę ARB, w tym 

także kilku prac, których był współautorem. Dotyczy  w szczególności badania 

zjawiska rozdrobnienia ziaren w stopach magnezu walcowanych metodą ARB, z 

których wynika jednoznacznie rola pasm ścinania w tworzeniu struktury silnie 
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rozdrobnionej.  Bibliografia obejmuje 143  pozycje (głównie publikacje naukowe 

w uznanych w świecie czasopismach, częściowo w materiałach konferencyjnych 

krajowych i zagranicznych oraz monografie książkowe). 

 

Teza pracy 

W rezultacie przeprowadzonej analizy Autor formułuje tezę pracy, w której 

wysuwa stwierdzenie, iż poprzez zastosowanie asymetrycznego procesu 

walcowania pakietowego można uzyskać większe rozdrobnienie ziaren na skutek 

dodatkowych naprężeń stycznych (ścinających) w porównaniu do tradycyjnego 

sposobu symetrycznego. Dalej, formułuje zasadniczy cel pracy, którym jest 

określenie wpływu asymetrii prędkości obrotowej walcowania na zjawisko 

rozdrobnienia struktury w mniejszej ilości przepustów w stosunku do sposobu 

klasycznego ARB, przy zapewnieniu lepszego połączenia między warstwami 

pakietu. 

 

Metodyka badawcza 

Dla udowodnienia postawionej tezy zaplanowano bardzo obszerny program 

badań obejmujący analizy teoretyczne (obliczeniowe) i eksperymenty, 

uwzględniające różne warianty procesu walcowania pakietowego, badania 

strukturalne, wytrzymałościowe uzyskanych kompozytów warstwowych Al–AZ31 

–Al a także badania ich odporności korozyjnej. Doktorant niezbyt fortunnie 

używa w pracy oznaczenia „Al-Mg-Al” skoro warstwę wewnętrzną tworzy stop 

magnezu a moim zdaniem nie powinno się w pracy naukowej używać określeń w 

języka potocznego. W analizie teoretycznej przeprowadzono symulacje 

numeryczne procesu walcowania pakietowego z wykorzystaniem komercyjnego 

programu Forge2011, bazującego na metodzie elementów skończonych. W 

wyniku obliczeń Doktorant sporządził rozkłady prędkości wzdłużnej metalu w 

kotlinie walcowniczej, rozkład naprężeń stycznych, mających istotny wpływ na 

tworzenie pasm ścinania w wewnętrznej warstwie magnezowej a dodatkowo 

rozkłady temperatury w odkształcanym materiale oraz analizował  parametry 

siłowo-energetyczne. Wartość asymetrii w procesie walcowania Doktorant określa 

poprzez współczynnik asymetrii av, jednakże w pracy brak definicji tego 

parametru. Można się tylko domyśleć, że chodzi o stosunek prędkości 

obrotowych walców. Najistotniejsze spostrzeżenie z tej części analizy jest 

związane z pojawieniem się bardziej intensywnych, niesymetrycznie rozłożonych  

naprężeń stycznych, czy jak woli doktorant ścinających, w obszarze kotliny 

walcowniczej, co powinno potwierdzić tezę pracy. 

W części eksperymentalnej Doktorant przeprowadził doświadczenia z 

walcowaniem pakietu Al-AZ31–Al wg kilku wariantów, w których porównano 

procesy walcowania symetrycznego i asymetrycznego o różnych wartościach 

współczynnika av. Zastosowano walcarkę DUO o średnicy walców 150 m, na 

której odkształcano pakiet o grubości łącznej warstw równej 3 mm w 

temperaturze 400C z pomiarem tensometrycznym siły walcowania. Uzyskane 

próbki po czterech przepustach poddano badaniom grubości warstw aluminium i 

wewnętrznej warstwy  stopu magnezu, próbom wytrzymałości, mikrotwardości 
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oraz mikrostruktury w celu udokumentowania finalnej wielkości ziarna w 

poszczególnych warstwach. Końcowym etapem badań było wyznaczenie 

odporności korozyjnej otrzymanego kompozytu. Podsumowując część 

eksperymentalną pracy należy podkreślić wysoki poziom i ogromną rzetelność 

wykonanych badań doświadczalnych, dociekliwość przeprowadzonej analizy 

wyników, co niewątpliwie wpływa korzystnie na ocenę  walorów naukowych 

Doktoranta. 

 

Uwagi do pracy 

 

W rezultacie przeprowadzonych prób walcowania pakietu Al-AZ31–Al. 

nastąpiła silna fragmentacja warstwy wewnętrznej AZ31. Zamiast typowego 

kompozytu warstwowego powstaje swego rodzaju kompozyt wzmacniany dużymi 

cząstkami, a nawet bardzo dużymi. Rodzi się zatem oczywiste pytanie, czy taki 

materiał ma w dalszym ciągu potencjał aplikacyjny. Autor przypisuje opisywane  

zjawisko występowaniu intensywnych naprężeń ścinających, prowadzących do 

powstawaniu pasm ścinania odpowiedzialnych za fragmentację warstwy stopu 

magnezu. Jest dość dobrze udokumentowane w przeprowadzonych badaniach 

strukturalnych, z których wynika, że już po pierwszym przepuście, realizowanym 

z największym współczynnikiem asymetrii av warstwa wewnętrzna nosi znamiona 

śladów ścięcia (rys.9.8, str. 95). Należy jednak zauważyć, ze pomiary grubości 

warstw wskazują ( rys 8.11, str. 79), że warstwa AZ31 jest słabiej odkształcona 

(jest grubsza w stosunku do warstw zewnętrznych aluminium). Mamy zatem do 

czynienia z nierównomiernym płynięciem materiału, które może prowadzić do 

powstawania w warstwie wewnętrznej stopu AZ31 naprężeń rozciągających 

skierowanych zgodnie z kierunkiem walcowania, mogących w jakimś stopniu 

wzmagać proces fragmentacji.  Być może próby walcowania samego tylko stopu 

magnezu mogłyby rzucić więcej światła na wyjaśnienie tego problemu.  

Na stronie 58 Doktorant zamieszcza wyniki obliczeń rozkładu prędkości 

wzdłużnej plastycznego płynięcia. Jest zastanawiające, że przy uzyskanej 

asymetrii płynięcia nie wystąpiło zakrzywienie pasma w stronę walca o mniejszej 

prędkości (czyli  w dół).  

Na rysunkach 8.12 do 8.14 Autor podaje grubości warstwy AZ31 jednak w 

tym przypadku trudno mówić o warstwie, gdyż takowa praktycznie już nie 

istnieje - są tylko duże fragmenty stopu, dla których podano największą grubość 

w kierunku pionowym.    

Na stronie 93 Autor stwierdza, że obserwowane w stopie AZ31 pasma 

ścinania ułożone są zgodnie  z kierunkiem walcowania, co jednak jest sprzeczne 

ze stanem faktycznym, przecież są one ułożone pod kątem do kierunku 

walcowania, gdyż taka jest właśnie natura pasm ścinania, niezależnie od sposobu 

odkształcenia. 

Dość zaskakujące są wyniki modelowania numerycznego, odnoszące się do 

parametrów siłowo-energetycznych procesu walcowania. Mianowicie, wraz ze 

wzrostem współczynnika asymetrii maleje siła walcowania (także uzyskana w 

próbach doświadczalnych), natomiast dość nieoczekiwanie bardzo silnie wzrasta 
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moment walcowania a w następstwie tego również moc walcowania. Doktorant 

przypisuje zjawisko wzrost momentu walcowania zmianie długości łuku styku 

walcowanego materiału z walcami (str. 66). Jednakże, trudno się zgodzić z taką 

argumentacją, gdyż długość łuku styku musiała by się zmienić kilkukrotnie, co 

jest niemożliwe, o ile w ogóle takie zjawisko ma miejsce. Osobiście wiązałbym to 

zjawisko z dynamiką pracy walcarki. W teorii walcowania istnieje pojęcie 

momentu dynamicznego (W. Dobrucki – Podstawy konstrukcji i eksploatacji 

walcowni), który  powstaje w momencie przyspieszania prędkości walców, Md = 

Jẋ,  gdzie: J – moment bezwładności walca, ̇  − przyspieszenie kątowe. W 

omawianym procesie asymetrycznego walcowania prędkości walców różnią się co 

do wartości ale są stałe. Zatem, nie powinno być przyspieszenia ale powstaje 

pytanie czy jest to rzeczywiście proces ustalony. W danej chwili walcowania 

walec o większej prędkości w jednostce czasu jak gdyby przyspiesza w stosunku 

do walca wolniejszego, co sprawia, że walcarka reprezentuje układ 

niezrównoważony. Może jest to powód wystąpienia dodatkowego momentu 

dynamicznego. Moja sugestia ma oczywiście charakter dyskusyjny i należałoby tu 

przeanalizować taki proces  pod kątem jego dynamiki. Powyższy problem ma 

oczywiście znaczenie drugorzędne z punktu widzenia postawionego w pracy 

zamierzenia badawczego. 

 W ostatniej części badań doktorant prezentuje wyniki badań odporności 

korozyjnej walcowanego materiału stwierdzając nieco lepszą odporność 

kompozytu w stosunku do samego stopu AZ31. Zachodzi pytanie czy otrzymany 

wynik nie jest po prostu wartością średnią dla obydwu składowych kompozytu 

(aluminium i stop AZ31) zależną od stosunku powierzchni obydwu składników  

będących w ekspozycji do środka korodującego. Można się zastanawiać czy inna 

metoda badania odporności, oparta na pomiarze ubytku masy dałaby podobne 

wyniki. 

W trakcie lektury pracy zauważono kilka usterek natury redakcyjnej i 

edytorskiej, np. na str. 57 Autor podaje wartość prędkości obrotowej walców w 

mm/s a jest to przecież prędkość obwodowa, czyli liniowa.  

Na stronie 97 podano niewłaściwy zapis faz międzymetalicznych magnezu 

Mg17Al12 oraz Mg2Al3. 

 

Przedstawione uwagi krytyczne, niektóre o charakterze dyskusyjnym, nie 

obniżają wartości pracy, która reprezentuje wysoki poziom naukowy i jego 

kompleksowe ujęcie. 

Do podstawowych wartości pracy zaliczam: 

- uzyskanie kompozytu o bardzo rozdrobnionej strukturze i podwyższonych 

własnościach wytrzymałościowych, 

- poprawną analizę numeryczną procesu ARB, 

- kompetencja w zakresie badań materiałowych. 
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Wniosek końcowy 

 

Pracę należy uznać za bardzo wartościową, Doktorant przeprowadził  

znaczą ilość eksperymentów i badań materiałowych, które przyniosły wiele 

interesujących i ważnych informacji na temat specyficznego procesu walcowania 

metodą ARB. 

Pan mgr inż. Arkadiusz Wierzba, wykazał się umiejętnością 

przeprowadzenia trudnego eksperymentu i analizowania uzyskanych danych, co 

jest przecież podstawowym wymogiem stawianym rozprawom doktorskim. 

Generalnie, w pracy zaprezentowano wyniki, które w sposób prawidłowy 

dokumentują postawione cele badawcze.  

Recenzowana praca prezentuje dobry poziom naukowy, wnosi wiele 

oryginalnych danych a przedstawione uwagi krytyczne o charakterze 

dyskusyjnym nie umniejszają jej wartości. 

Stwierdzam, że opiniowana rozprawa doktorska  mgr inż. Arkadiusza 

Wierzby spełnia wymagania Ustawy o Stopniach i Tytule Naukowym i wnoszę o 

dopuszczenie Autora do publicznej obrony przed Radą Wydziału Inżynierii 

Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. 

 

 

 

                                                      


