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W niniejszej pracy doktorskiej Autor podjął się rozwiązania zagadnienia 

dotyczącego wpływu modyfikacji żeliwa szarego z grafitem płatkowym na jego proces 

krystalizacji, mikrostrukturę i wybrane właściwości mechaniczne oraz przede 

wszystkim charakterystykę drgań własnych, na przykładzie odlewów tarcz 

hamulcowych wykonywanych w warunkach jednej z krajowych odlewni. Analizując 

treść i zakres pracy należy stwierdzić, że wpisuje się ona w pełni w dyscyplinę 

naukową: Metalurgia, chociaż w wielu aspektach dotyczy również obszaru: 

Inżynierii Materiałowej. 

Obecnie światowa produkcja odlewów wynosi ponad 104 mln. ton, w tym  

w Polsce około 1 mln. ton wg danych za rok 2016. Pomimo stale rosnącego udziału  

w rynku odlewów z żeliwa szarego z grafitem sferoidalnym oraz odlewów ze stopów 

metali nieżelaznych, głównie Al, blisko połowę całkowitej produkcji stanowią nadal 

odlewy z żeliwa szarego z grafitem płatkowym. Wynika to z charakterystyki tego typu 

stopu odlewniczego, który wytwarzany przy stosunkowo niskich kosztach produkcji 

jednocześnie posiadając bardzo wysoką lejność nadaje odlewom stosunkowo dobre 

właściwości użytkowe, w tym niezwykle korzystne zdolności do tłumienia drgań oraz 

przewodzenia ciepła. Ponadto mając na uwadze najnowsze doniesienia literaturowe 

można stwierdzić, że nadal żeliwo szare z grafitem płatkowym posiada potencjał 

umożliwiający dalszy jego rozwój przede wszystkim w zakresie zwiększenia właściwości 

mechanicznych. Przykładem może być żeliwo szare typu AGI (Austempered Gray Iron), 

które w wyniku zastosowania zabiegu hartowania izotermicznego uzyskuje 

mikrostrukturę złożoną z grafitu płatkowego w osnowie ausferrytu i wykazuje 

wytrzymałość na rozciąganie do około 450MPa oraz twardość do około 400HB. Dzięki 

połączeniu wysokiej odporności na zużycie ścierne z tradycyjną dla żeliwa szarego  
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z grafitem płatkowym zdolnością do tłumienia drgań, żeliwo AGI znajduje zastosowanie 

w przemyśle motoryzacyjnym m.in. w produkcji wysokojakościowych tulei cylindrowych 

oraz tarczy hamulcowych. W związku z tym, podjęta w opiniowanej pracy doktorskiej 

tematyka kształtowania właściwości użytkowych tarcz hamulcowych z żeliwa szarego  

z grafitem płatkowym, z uwzględnieniem niezwykle ważnego dla tego typu odlewów 

zagadnienia tłumienia drgań jest celowa i istotna nie tylko z naukowego punktu widzenia 

ale również i utylitarnego. 

Praca doktorska Pana mgra inż. Damiana Książka napisana jest na 97 

stronach w klasycznym dla tego typu prac układzie obejmującym w pierwszej części 

przegląd piśmiennictwa, a w drugiej badania własne. Praca składa się  

z poprzedzonych wstępem 8 rozdziałów zawierających 74 rysunki i 11 tabel oraz 

spisu literatury, a także streszczenia w języku polskim i angielskim. Dodatkowo na 

końcu pracy zamieszczono spis rysunków i tabel.  

Klasyczny układ pracy nie budzi zastrzeżeń. Praca rozpoczyna się 

streszczeniem, w którym Autor przedstawia w sposób uogólniony cel, zakres pracy oraz 

wnioski. Następnie we wstępie przedstawia ogólną charakterystykę żeliwa szarego  

z grafitem płatkowym oraz wymienia metody kontroli i sterowania produkcją odlewów, 

które wdrożone w system wytwarzania zapewniają istotną poprawę ich jakości, 

szczególnie w rozumieniu osiągania wymaganych właściwości użytkowych oraz 

eliminacji wad odlewniczych. Należy  zwrócić uwagę, że w tej części pracy (na str. 4) 

użyto dość niezręcznego sformułowania mówiącego o posiadaniu przez żeliwo szare  

z grafitem płatkowym „wysokich właściwości mechanicznych” – jak Autor to rozumie? 

W ramach przeglądu literaturowego (rozdział I) przedstawiono zagadnienia 

związane z  charakterystyką drgań z uwzględnieniem zjawiska ich rozchodzenia się 

w materiałach inżynierskich, w tym w żeliwie szarym, opisano żeliwo szare jako 

materiał konstrukcyjny z uwzględnieniem teorii modyfikacji wydzieleń grafitu 

płatkowego w jego mikrostrukturze, a także scharakteryzowano sposób badania 

procesu krystalizacji odlewów metodą różniczkowej analizy termicznej. Ta cześć 

pracy została opracowana w oparciu o 91 pozycji literaturowych, a nie 92 jak podaje 

Autor, gdyż pozycja oznaczona jako 31 i 71 dotyczy tej samej pracy dra inż.  

M. Stawarza. Blisko 30% cytowanych pozycji literaturowych pochodzi z okresu  

2005-2016, co jest z pewnością bardzo dobrym wskaźnikiem i świadczy  

o aktualności podjętej tematyki badań. Pewien niedosyt budzi jedynie fakt braku 

cytowania przez Doktoranta własnych prac (2 współautorskie artykuły) z zakresu 

metodyki badania właściwości mechanicznych odlewów z żeliwa szarego, które 

ukazały się w roku 2016 w uznanym, indeksowanym m.in. w bazach Web of Science 

oraz Scopus czasopiśmie Archives of Foundry Engineering.   

Niestety Autor w tej części pracy nie ustrzegł się błędów merytorycznych, 

językowych i edytorskich. Do błędów i nieścisłości merytorycznych należy zaliczyć: 

 Stwierdzenia Autora dot. właściwości mechanicznych żeliwa szarego 

zamieszczone na str. 23 i 25 opracowania. Pierwszy przypadek dotyczy 

podobieństwa żeliwa szarego do stali nisko- i średniowęglowych pod względem 
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posiadanych właściwości mechanicznych. O ile w przypadku żeliwa szarego  

z grafitem sferoidalnym można się doszukiwać takich podobieństw to  

w przypadku żeliwa szarego z grafitem płatkowym, szczególnie z uwagi na 

właściwości plastyczne takie porównanie jest nieuprawnione. Natomiast w drugim 

przypadku Autor stwierdza słusznie, że typ osnowy wpływa na właściwości 

mechaniczne odlewu. Jednakże zalicza do nich tylko twardość i wytrzymałość 

mechaniczną. Natomiast wydłużenie i granicę plastyczności traktuje jako „inne 

właściwości żeliwa”, podczas gdy najkorzystniej jest dokonać podziału 

właściwości mechanicznych na wytrzymałościowe i plastyczne, przy czym 

atrybutami pierwszych z nich są m.in. wytrzymałość na rozciąganie, granica 

plastyczności i twardość, a drugich z kolei udarność, przewężenie i wydłużenie. 

 Stwierdzenie Autora dot. zasady pomiaru w metodzie różniczkowej analizy 

termicznej znanej także jako metoda ATD (Analiza Termiczno Derywacyjna) na 

str. 33: „(…) Rejestracja krzywych T=f(t) (krzywa stygnięcia) i dT/dt=f(t) (krzywa 

krzepnięcia) pozwala na doświadczalne wyznaczenie charakterystycznych 

temperatur i kinetyki krzepnięcia odlewu próbnego (…)”. To stwierdzenie zawiera 

kilka nieścisłości, gdyż istota metody ATD polega na rejestracji tylko zmian T = f(t) 

tzn. rejestracji krzywej chłodzenia oraz obliczeniu (a nie rejestracji) najczęściej 

równocześnie z pomiarem temperatury pochodnej funkcji stygnięcia T` = f`(t) tzn. 

wyznaczeniu numerycznym krzywej krystalizacji (a nie krzepnięcia). 

Błędy językowe, których szczegółowo nie wymieniam  dotyczą stylistyki oraz głównie 

niewłaściwej odmiany wyrazów. W mojej opinii błędy te oraz błędy edytorskie Autor 

dostrzeże po wnikliwym przeczytaniu pracy i wyeliminuje w publikacjach, które 

powstaną w oparciu o przestawioną rozprawę doktorską. Ponadto należy zwrócić 

uwagę na brak podania przez Autora źródeł literaturowych dla wielu rysunków  

i zależności, które zamieszczono w części literaturowej opiniowanej pracy. Sugeruje 

to błędnie, że Doktorant jest ich autorem. Podobnie jak wyżej liczę, że Autor 

dostrzeże te błędy i wyeliminuje je w swoich przyszłych pracach. 

Dalsza część pracy obejmuje badania własne (rozdział II). Głównym celem 

badawczym (rozdział II.1) Autora było: określenie wpływu zabiegu modyfikacji na 

krystalizację, strukturę i właściwości, w szczególności drgań własnych 

odlewów tarcz hamulcowych wykonanych metodą odlewania grawitacyjnego 

do form piaskowych z żeliwa z grafitem płatkowym. Jednocześnie jak stwierdza 

Autor na str. 37 pracy, bazując na wynikach przeprowadzonej analizy źródeł 

literaturowych oraz na wieloletnich badaniach własnych prowadzonych w warunkach 

produkcyjnych sformułowano tezę pracy, w brzmieniu: „Zastosowanie zabiegu 

modyfikacji żeliwa wywołuje znaną zmianę struktury odlewu, która wpływa na 

właściwości sprężyste materiału, a szczególnie na charakterystykę drgań 

własnych odlewu tarczy hamulcowej. Kontrola i sterowanie krzepnięciem 

odlewu za pomocą różniczkowej analizy termicznej pozwalają na nadanie 

odlewowi optymalnej charakterystyki drgań własnych tarczy hamulcowej  

i zwiększenie komfortu jazdy.” W mojej opinii zarówno cel jak i teza są dobrze 
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sprecyzowane. Jednakże w przypadku tezy wyróżnić można zdecydowanie jej dwie 

odrębne części tzn. pierwsza dot. wpływu modyfikacji na strukturę i właściwości 

użytkowe żeliwa szarego z grafitem płatkowym oraz druga dot. zastosowania metody 

ATD do sterowania jakością odlewów żeliwnych tarcz hamulcowych. W związku  

z tym celowe było wyróżnienie przez Autora nie jednej, a dwóch odrębnych tez pracy.  

Aby zrealizować przyjęty cel badawczy i udowodnić postawione tezy 

Doktorant zrealizował następujący zakres badań (rozdział II.1): 

 wykonał założoną ilość odlewów tarcz hamulcowych z żeliwa szarego z grafitem 

płatkowym, jednocześnie rejestrując każdorazowo zmiany T = f(t) podczas ich 

stygnięcia i wyznaczając odpowiadające im krzywe krystalizacji na podstawie 

obliczeń przy wykorzystaniu oprogramowania ITACA,  

 przeprowadził badania składu chemicznego odlewów, 

 przeprowadził badania metalograficzne mikroskopowe odlewów w zakresie 

mikroskopii świetlnej, 

 przeprowadził badania wybranych właściwości mechanicznych odlewów  

tj. twardość i wytrzymałość na ściskanie, 

 przeprowadził pomiary drgań własnych wykonanych żeliwnych odlewów tarcz 

hamulcowych. 

Uważam, że w zasadzie Doktorant prawidłowo zaplanował i wykorzystał odpowiednie 

metody badawcze, które umożliwiły mu osiągnięcie celu pracy, a przede wszystkim 

zweryfikowanie przyjętych tez. Jedyną wątpliwość budzi tylko wybór badania 

wytrzymałości na ściskanie w miejsce jak sądzę badania wytrzymałości na 

rozciąganie, tym bardziej że to wartość Rm decyduje o klasyfikacji gatunku żeliwa 

szarego z grafitem płatkowym wg obowiązującej normy PN-EN 1561. W związku  

z tym nasuwa się pytanie jakie przesłanki kierowały Autorem pracy przy wyborze 

właśnie tej wielkości do określania wytrzymałości wykonanych odlewów. 

Następnie Autor przedstawia szczegółowo zastosowaną metodykę badań 

(rozdział II.2). W podpunkcie 1 tego rozdziału pracy opisuje szczegółowo proces 

topienia żeliwa, jego modyfikacji oraz odlewania tarcz hamulcowych w formach 

piaskowych, a także sposobu badania składu chemicznego odlewów. Ponadto, co 

warte jest podkreślenia zastosowany w prowadzonych badaniach kompletny proces 

technologiczny odlewania tarcz hamulcowych przedstawiono bardzo przejrzyście na 

rysunku II.3. Jako istotna zmienna procesu odlewania została przyjęta ilość 

dodawanego do ciekłego stopu modyfikatora złożonego o nazwie handlowej Inolate 

30 (Fe-Si-Sr-Ca-Al). Plan eksperymentu uwzględniał trzy poziomy zmienności ilości 

modyfikatora tzn. 0%wag., 0,05%wag. i 0,3%wag., zastosowane dla trzech różnych 

pod względem składu chemicznego żeliw szarych z grafitem płatkowym. W związku  

z tym przyjęty plan eksperymentu odlewniczego należy ocenić pozytywnie, chociaż 

warto zwrócić uwagę, że wprowadzanie modyfikatora w ilości 0,05%wag. mieści się 

poniżej wartości 0,1%wag., która jest zalecana przez wielu badaczy jako wartość 

minimalna dla skutecznej modyfikacji żeliwa szarego. Natomiast w podpunktach 2, 3, 

4 i 5 Autor przedstawia metodykę badań odpowiednio mikrostruktury (a nie struktury, 
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jak podaje Autor), procesu krystalizacji (a nie krzepnięcia, jak podaje Autor), 

wybranych właściwości mechanicznych oraz drgań własnych odlewanych tarcz 

hamulcowych z żeliwa szarego z grafitem płatkowym. Metodyka badawcza 

przedstawiona w podpunktach 2, 3 i 5 oraz 4 w zakresie badania twardości jest 

poprawna i nie budzi zastrzeżeń. Ponadto warty podkreślenia jest fakt zastosowania 

w badaniach procesu krystalizacji żeliwa szarego nowoczesnego oprogramowania 

ITACA. Jednakże analizując tą część pracy należy zwrócić uwagę na kilka 

nieścisłości, które pojawiają się w podpunktach 1 oraz 4: 

 Autor nie precyzuje w momencie pierwszego przywołania w pracy, a także często 

pomija w jej dalszej części to, że ilość wprowadzonego do ciekłego stopu dodatku 

modyfikującego wyrażona jest w %wag. (ewentualnie %mas.). 

 Na str. 39 pracy Autor podaje, że: „ (…) Zawartość węgla sprawdzono za pomocą 

analizy termicznej (systemu ITACA). W tym celu zalano próbkę w formie próbnej 

(”kubku”) z dodatkiem telluru. Dodatek telluru do formy do formy wywołuje silne 

zabielenie żeliwa (węgiel krystalizuje w postaci cementytu), co jest konieczne do 

prawidłowego pomiaru zawartości węgla. (…)”.  Określenie stężenia C, a także Si 

oraz wartości równoważnika węgla CE i współczynnika nasycenia eutektycznego 

SC w oparciu o dane pozyskane w wyniku zastosowania metody ATD jest 

oczywiście możliwe. Ten sposób oznaczania zawartości wymienionych 

składników został opracowany i przedstawiony w pracach zespołu pod kierunkiem 

Profesora S. Jury. Należy jednak zaznaczyć, że bazuje on na zależnościach 

empirycznych wyznaczonych metodami statystyki matematycznej i pomimo 

charakteryzowania się wysokimi parametrami statystycznymi obarczony jest 

pewną niepewnością. W konsekwencji skuteczniejszą metodą pozostaje nadal 

bezpośrednie oznaczanie składu chemicznego żeliwa szarego metodą 

spektrometrii emisyjnej wykorzystując do tego celu próbki zabielone, ewentualnie 

stosując analizatory stężenia C (najczęściej łącznie ze stężeniem S) pozwalające 

określić bardzo precyzyjnie zawartość tego pierwiastka w oparciu o analizę 

absorpcji promieniowania podczerwonego przez CO2, który powstaje w wyniku 

spalenia w atmosferze czystego tlenu rozdrobnionych próbek żeliwa szarego.  

W związku z tym nasuwa się pytanie, dlaczego Autor dysponując badanymi 

żeliwami w postaci zabielonej nie określił stężenia węgla metodą spektrometrii 

emisyjnej, którą użył do oznaczenia zawartości pozostałych składników składu 

chemicznego? Ponadto z treści pracy wynika, że Autor przeprowadził badanie 

składu chemicznego tylko dla żeliwa przed modyfikacją, a po już nie. W związku  

z tym nasuwa się pytanie czy oznaczenie składu chemicznego gotowego wyrobu 

Autor uznał za całkowicie nieistotne?    

 Na str. 46 pracy Autor podaje, że: „Badania wytrzymałości na ściskanie żeliwa 

(Rmk) wykonano tzw. metodą zgniatania w klinach wg normy VDG P340 (…)”. 

Zasadniczo metoda zgniatania w klinach został pierwotnie opracowana w celu 

prostszego, tańszego i szybszego określania wytrzymałości na rozciąganie żeliwa 

szarego z grafitem płatkowym (ewentualnie z grafitem wermikularnym). Określona 



6 
 

tą metodą wytrzymałość na zgniatanie (ściskanie) w klinach Rmk jest wartością 

pośrednią i służy do wyznaczenia wartości wytrzymałości na rozciąganie Rm przy 

zastosowaniu odpowiednich wzorów przeliczeniowych np.: w standardzie VDG 

P340 stosuje się zależność Rm = aRmk + b, gdzie przykładowo dla żeliwa klasy 

EN-GJL-250 a = 1,86 i b = -64. Ponadto inne podobne wzory przeliczeniowe dot. 

tej metody można znaleźć w pracach doc. M. Łabęckiego. Mnogość obecnych  

w literaturze tego typu empirycznych wzorów przeliczeniowych świadczy o tym, 

że metoda zgniatania w klinach ma jednak tylko charakter pomocniczy i służy 

szybkiemu określeniu orientacyjnych właściwości wytrzymałościowych żeliwa 

szarego lub też z materiału pobranego z odlewu, z którego nie ma możliwości 

wytoczenia znormalizowanej próbki do statycznej próby rozciągania. W związku  

z tym Autor w pracy powinien precyzyjniej określać wymiar wyznaczanej 

właściwości wytrzymałościowej badanych żeliwnych odlewów tarcz hamulcowych 

i określać ją raczej mianem wytrzymałości na rozciąganie wyznaczanej w sposób 

uproszczony metodą zgniatania w klinach. Zastosowanie takiej terminologii 

pozwoliłoby na uniknięcie szeregu wątpliwości m.in. zgłaszanych przeze mnie  

w niniejszej recenzji i dotyczących wymienionego przez Autora w rozdziale II.1 

zakresu badań. W mojej opinii wymieniona nieścisłość wynika prawdopodobnie  

z braku precyzji w tłumaczeniu przez Autora terminów z języka niemieckiego 

(instrukcja VDG P340) i angielskiego, o czym przekonuje analiza 

zamieszczonego w pracy rysunku II.13. W dwóch ostatnich kolumnach w tabeli 

pod wykresem widnieją oznaczenia „We. com. str” czyli „Wedge compression 

strength” oraz „Tensile str.” czyli „Tensile strength”, które z całą pewnością 

oznaczają w języku polskim odpowiednio wytrzymałości na ściskanie w klinach 

oraz wytrzymałości na rozciąganie, przy czym wartości z ostatniej kolumny 

(Tensile str.) stanowi ostateczny wynik próby.   

Następnie Autor przedstawia szczegółowo wyniki przeprowadzonych badań 

własnych (rozdział II.3). W rozdziale II.3.1 przedstawiono wyniki badań 

metalograficznych mikroskopowych, dość niespodziewanie poprzedzone 

komentarzem i rysunkiem dot. jakości badanych odlewów ocenionej na podstawie 

nieniszczących badań rentgenograficznych. Niemniej zastosowanie tego typu 

jakościowych badań nieniszczących w odniesieniu do analizowanych tarcz 

hamulcowych należy uznać za zaletę pracy. Następnie Autor prezentuje 

mikrostruktury badanych odlewów. Zgodnie z przyjętymi zasadami na zgładach 

nietrawionych analizuje kształt, rozmieszczenie i wielkość grafitu płatkowego, a na 

zgładach trawionych analizuje rodzaj osnowy metalicznej. Analiza wyników tych 

badań powoziła Autorowi na sformułowanie kilku wniosków spośród których 

najważniejszymi wydają się być te, mówiące o tym, że: wszystkie badane odlewy 

wykonano z żeliwa szarego, w którym perlit stanowił osnowę dla grafitu płatkowego  

o długości od 60 do 500m, przy czym stwierdza, że wraz ze wzrostem ilości 

dodawanego modyfikatora rośnie udział „dłuższych” wydzieleń grafitu, a zmniejsza 

się udział „krótszych”. Jednocześnie stwierdza, że przeprowadzona modyfikacja 
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poprawia jednorodność mikrostruktury, gdyż w wyniku jej zastosowania zawęża się 

przedział zmienności długości wydzieleń grafitu płatkowego w stosunku do żeliwa 

niemodyfikowanego. Z kolei w rozdziale II.3.2 przedstawiono wyniki badania składu 

chemicznego wszystkich analizowanych w pracy wytopów żeliwa przed modyfikacją. 

Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano istotny wniosek, mówiący o tym, 

że: badane żeliwa szare ze względu wartość współczynnika nasycenia 

eutektycznego Sc obliczonego na podstawie ich składu chemiczny można 

zakwalifikować jako okołoeutektyczne w przypadku wytopu 1 i 3 oraz nieco 

podeutektyczne w przypadku wytopu 2. Należy zaznaczyć, że skład chemiczny 

badanych żeliw został dobrany prawidłowo, gdyż wartość Sc decyduje o ich bardzo 

małej skłonności do zabieleń, co istotnie wpływa na możliwość oczekiwanej przez 

Autora tendencji w kształtowania wydzieleń grafitu w procesie modyfikacji tzn. takiej, 

która będzie korzystna z punktu widzenia zdolności do tłumienia drgań. 

W kolejnych rozdziałach tej części pracy tj. II.3.3 i II.3.4 Autor przedstawił 

odpowiednio wyniki badania procesu krystalizacji żeliwa szarego przy użyciu metody 

ATD i oprogramowania ITACA wraz z określonymi precyzyjnie wartościami 

temperatur charakterystycznych tj. likwidus, solidus, przemiany eutektycznej oraz 

wyniki badania twardości i wytrzymałości na ściskanie w klinach. W tych rozdziałach 

Autor komentuje jedynie wyniki pomiarów twardości i stwierdza m.in., że 

przeprowadzony zabieg modyfikacji doprowadził do zmniejszenia twardości we 

wszystkich badanych żeliwach szarych pomimo, że tego typu trend widoczny jest 

także w wynikach wytrzymałości na ściskanie w klinach, co można łatwo 

zaobserwować analizując dane z tabeli II.6.  Natomiast w rozdziale II.3.5 Autor 

przedstawił stanowiące swoiste clou rozprawy doktorskiej wyniki badania 

częstotliwości drgań własnych żeliwa szarego o różnym stopniu zmodyfikowania. Na 

podstawie wartości częstotliwości drgań własnych zarejestrowanych na 

specjalistycznym stanowisku pomiarowym Autor stwierdził, że przeprowadzona 

modyfikacja żeliwa szarego sprzyja tłumieniu drgań oraz że wraz ze wzrostem ilości 

modyfikatora tendencja ta rośnie. W mojej opinii ta część pracy obejmująca wyniki  

i następną ich analizę w zakresie wpływu modyfikacji żeliwa szarego z grafitem 

płatkowym na jego zdolność do tłumienia drgań jest opracowana i przedstawiona  

w pracy najlepiej.   

Jako nierozłączną cześć wyników badań należy traktować ich analizę, którą Autor 

przedstawił w rozdziale II.4. W rozdziale tym, tak istotnym dla każdej pracy  

o charakterze  naukowych Autor w wielu miejscach powielił wnioski i spostrzeżenia, 

które wcześniej przedstawił w rozdziale II.3, a mówiące ogólnie o wpływie zastosowanej 

modyfikacji na badane właściwości użytkowe żeliwa szarego. Natomiast z zagadnień 

wcześniej nie prezentowanych przedstawia korelacje pomiędzy częstotliwością drgań 

własnych a wytrzymałością na ściskanie w klinach oraz twardością żeliwa. Ponadto 

przedstawia w oparciu o analizę statystyczną wyników pomiarów częstotliwości drgań 

własnych możliwość prognozowania ilości braków w produkcji tarcz hamulcowych. 
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Przeprowadzona analiza uzyskanych wyników badań doprowadziła Autora do 

sformułowania 9 wniosków, które przedstawiono w rozdziale II.5. Opracowane wnioski 

z wykonanej pracy doktorskiej są trafne i adekwatne do wyników wykonanych badań  

i ich interpretacji, świadcząc o umiejętności Doktoranta do syntezowania. 

Niemniej analizując tą część pracy tj. obejmującą rozdziały od II.3 do II.5 

należy zwrócić uwagę na kilka nieścisłości, wymagających dodatkowych komentarzy: 

 Autor pomimo, że odwołuje się do normy PN ISO 945, to nie precyzuje jaki jest 

kształt i rozmieszczenie analizowanego grafitu płatkowego w mikrostrukturze 

badanych żeliw szarych. Operuje jedynie jago wielkością. 

 Szkoda, że Autor nie przeprowadził na podstawie uzyskanych wyników 

wytrzymałości na ściskanie w klinach uproszczonych obliczeń wytrzymałości na 

rozciąganie badanych żeliw szarych z grafitem płatkowym. Dzięki pozyskaniu 

takiej wiedzy mógłby przeprowadzić orientacyjny proces klasyfikacji badanych 

żeliw w odniesieniu do obowiązującej normy PN-EN 1561, co zresztą mógł 

wykonać także w oparciu o wyniki pomiarów twardości.     

 Analizując wyniki składu chemicznego badanych żeliw, Autor na str. 53 pracy 

stwierdza, że „(…) Różnice w zawartości C, Si i Cu wpływają natomiast istotnie na 

wartość współczynnika nasycenia Sc badanych żeliw. Współczynnik nasycenia 

żeliwa z wytopu nr 1 wynosi 0,98, z wytopu 2 ma wartość 0,95 i z wytopu 3 ma 

wartość 0.98 (…)”. Niestety w tym miejscu Autor nie podaje (nie odwołuje się)  

z jakiej zależności do obliczenia wartości Sc korzystał tzn. uwzględniającej tylko 

zawartość C, czy łącznie zawartość C i Si, czy C, Si i P lub ewentualnie 

najbardziej szczegółowej uwzględniającą zawartość C, Si, P, S i Mn. Ponadto 

zasadne byłoby uzupełnienie przedstawionego składu chemicznego o zwartość Al 

jako składnika istotnego dla procesu grafityzacji żeliwa. 

 Stosunkowo niewiele miejsca Autor poświęcił analizie wyników, które uzyskał  

w wyniku zastosowania metody ATD do badania procesu krystalizacji żeliwa. 

Pewien niedosyt budzi fakt braku opracowania jednoznacznych wytycznych przy 

pomocy, których można byłoby weryfikować pozyskane tą metoda dane celem 

uzyskiwania właściwego i oczekiwanego poziomu tłumienia drgań w odlewie 

tarczy hamulcowej. Tego typu autorska procedura weryfikacji przyjętej technologii 

odlewania tarcz hamulcowych wykonywana w oparciu o metodę ATD zapewne 

korzystnie zwiększyłaby utylitarny aspekt opiniowanej pracy doktorskiej.    

 W przypadku przeprowadzenia nawet podstawowej analizy statystycznej 

uzyskanych wyników, szczególnie w tego typu pracach naukowych należy podać 

co najmniej równanie regresji oraz współczynnik korelacji – uwag dot. zależności 

średniej częstotliwości drgań własnych od średniej wartości wytrzymałości na 

ściskanie w klinach przedstawionej na rys. II.45 oraz od średniej wartości 

twardości przedstawionej na rys. II.46. Ponadto czy analiza przedstawiona na  

rys. II.46 nie powinna być przeprowadzona dla trzech punktów pomiarowych  

dla każdego wytopu?        
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