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1. Przedmiot oceny 

 

Przedmiotem recenzji jest rozprawa doktorska składająca się z wprowadzenia, czterech rozdziałów, 
wykazu literatury, spisu tablic i rysunków oraz aneksu dokumentującego wybrane wyniki badań i 
obliczeń. Rozprawa zawiera obszerny wykaz literatury obejmujący 150 prac. Wykaz literatury 
obejmuje publikacje w czasopismach, materiałach konferencyjnych, podręczniki oraz monografie z 
zakresu tematyki pracy doktorskiej. Problematyka rozprawy doktorskiej dotyczy wymiany ciepła w 
ośrodkach porowatych. Do takich układów można zaliczyć wiązki prętów w których możemy wyróżnić 
ciała stałe i gazowego. W przypadku wiązki prętów ciałem stałym są pręty metalowe, a przestrzeń 
między nimi wypełniona jest gazem. Wymiana ciepła w takich układach zachodzi w wyniku 
przewodzenia, konwekcji i radiacji. Powoduje to, że dokładne modele teoretyczne cechują się dużym 
stopniem złożoności wynikającym z konieczności jednoczesnego wyznaczania pola temperatury fazy 
stałej i gazowej. W przypadku fazy gazowej zachodzi zazwyczaj konieczność wyznaczenia jej ruchu 
wywołanego konwekcją naturalną lub wymuszoną. Drugą grupę rozwiązań stanowią modele 
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przybliżone stosujące efektywną przewodność cieplną. W tym przypadku ośrodek niejednorodny 
zastępowany jest ciałem jednorodnym o uśrednionych własnościach termofizycznych. Wyznaczenie 
efektywnej przewodności cieplnej metodami analitycznymi lub eksperymentalnymi jest 
interesującym problemem naukowym podjętym w rozprawie doktorskiej. 
 
2. Ocena rozprawy doktorskiej 

 

Stan wiedzy w zakresie wymiany ciepła przy nagrzewaniu wiązek prętów stalowych został 

przedstawiony w rozdziale 1 poprzedzającym sformułowanie tezy i celu pracy. Autorka opisuje 

podstawowe urządzenia do obróbki cieplnej, metody wyznaczania parametrów nagrzewania wsadu 

oraz przedstawia parametry charakteryzujące wsad porowaty. W rozdziale 1.4 opisuje wybrane 

modele efektywnej przewodności cieplnej oraz modele oporu kontaktowego przewodzenia ciepła. 

Przegląd stanu wiedzy zakończony jest rozdziałem 1.5 rozwijającym zagadnienie oporu kontaktowego 

o problematykę związaną z powstawaniem zgorzeliny na powierzchni nagrzewanych prętów. Opisany 

w rozprawie stan wiedzy w prawidłowy sposób ujmuje problemy i metody ich rozwiązywania oraz 

wskazuje na dobre przygotowanie Autorki do rozwiązania zagadnienia sformułowanego w tezie i celu 

pracy.  

Sformułowane w rozdziale 2 teza i cele pracy są prawidłowe w zakresie stosowanych w obróbce 

cieplnej czasów nagrzewania i maksymalnych wartości temperatury. Praca dotyczy nagrzewania 

wiązek prętów przed obróbką cieplną, a zatem czas i temperatura nagrzewania będą miały istotny 

wpływ na przebieg procesu utleniania powierzchni prętów a tym samym na wymianę ciepła. 

 

W rozdziale 3 Autorka opisuje wykonane badania własne oraz interpretuje uzyskane wyniki. Badania 

obejmują obliczenia modelowe i eksperymenty fizyczne. W rozdziale 3.1 przedstawiony jest 

zredukowany model wymiany ciepła w wiązce prętów. Model ten upraszcza problem wymiany ciepła 

do zagadnienia stacjonarnego i jednowymiarowego. Uproszczenie to wydaje się dopuszczalne dla 

stosunkowo wolnego nagrzewania wiązek prętów. Wybrane do analizy dwa sposoby ułożenia 

prętów, przegradzany i kryty można uznać za wystarczające do wykazania sformułowanej tezy pracy i 

jej celu. Wybór komórek elementarnych i ich opis dla układu krytego i przegradzanego jest 

prawidłowy. W rozdziale 3.2 opisano metodykę pomiarów oraz zastosowane stanowiska i urządzenia. 

Rozdział ten zawiera również ocenę niepewności wyznaczania efektywnej przewodności cieplnej. 

Wyznaczona niepewność w całym zakresie pomiarów jest niższa od 4%. Uzyskany wynik wydaje się 

zbyt optymistyczny nie uwzględnia, między innymi, skutków wynikających z uproszczenia wymiany 

ciepła w złożu do procesu stacjonarnego i jednowymiarowego. W opinii recenzenta istotny jest 

zwłaszcza widoczny na termogramach dwuwymiarowy rozkład temperatury w przekroju złoża. W 

rozdziale 3.3 przedstawiono wyniki obliczeń efektywnej przewodności cieplnej i kontaktowego 

współczynnika przewodzenia ciepła oraz ich analizę. Badania eksperymentalne wykonano dla prętów 

stalowych o średnicy 30 i 40 mm o powierzchni w stanie surowym i utlenionym. Pręty wykonane były 

ze stali St3S. Uzyskane wartości efektywnej przewodności cieplnej mieściły się w zakresie od 3 do 7 

W/(m K). Uzyskano w przybliżeniu liniowy wzrost efektywnej przewodności cieplnej w funkcji 

średniej temperatury powierzchni prętów. Stan powierzchni prętów nie miał istotnego wypływy na 
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uzyskane wyniki obliczeń efektywnej przewodności cieplnej. Interpretacja uzyskanych wyników 

efektywnej przewodności cieplnej jest prawidłowa. Pewne wątpliwości budzi interpretacja 

przedstawionych na rysunkach od 3.22 do 3.25 wyników obliczeń kontaktowego współczynnika 

przewodzenia ciepła. Przyjmując niepewność pomiarową efektywnego współczynnika przewodzenia 

ciepła na poziomie 4% wydaje się celowe wskazanie niepewności wyznaczenia wartości 

współczynnika kontaktowego przewodzenia ciepła. Jaki skutek miała by nieco wyższa niepewność 

pomiarowa, przykładowa 10%. Jak wspomniano niepewność pomiarowa na poziomie 4 % jest raczej 

oszacowana optymistycznie. W rozdziale 3.4 Autorka przedstawiła wyniki obliczeń modelowych 

efektywnej przewodności cieplnej i ich interpretację. Wyniki uzyskała z opracowanego model 

matematyczny przewodzenia ciepła w złożu prętów. Obliczenia wykonała samodzielnie 

opracowanym programem komputerowym. Obliczenia wykonała dla prętów o średnicy 30 i 40 mm, 

oraz dla 4 grubości warstwy zgorzeliny wynoszących: 0.05, 0.1, 02 i 0.3 mm. Analizowała 

przewodzenie ciepła w złożu zbudowanym z prętów w układzie krytym i przegradzany. Zakres 

obliczeń modelowych został wybrany prawidłowo, daje podstawy do oceny wpływu wybranych 

parametrów na efektywną przewodność cieplną złoża. Grubość warstwy zgorzeliny i warunki styku 

prętów oceniono na podstawie obrazów mikroskopowych zgładów prętów. W celu obliczenia opory 

całkowitego został wyznaczony opór cieplny warstwy prętów Rw i opór cieplny szczeliny Rsz w funkcji 

temperatury. Wyniki obliczeń zostały przedstawione graficznie w postaci wykresów. Opór cieplny 

szczeliny obliczano z uwzględnieniem oporu przewodzenia gazu Rpg i oporu promieniowania przez 

warstwę gazu Rpr. W strefie styku prętów wyznaczano opór przewodzenia kontaktowego Rpk. W 

obliczeniach oporu kontaktowego uwzględniono opracowaną zależność długości odcinka kontaktu od 

grubości zgorzeliny. Pozwoliło to na dokładniejsze określenie wartości oporu kontaktowego 

przewodzenia ciepła i jego zależności od temperatury dla różnych grubości zgorzeliny. Pracę 

zakończono podsumowaniem i wnioskami z zakresu badań eksperymentalnych i obliczeń 

modelowych. 

 

3. Uwagi szczegółowe i dyskusyjne 
 

Praca została napisana starannie, nie zawiera istotnych błędów edytorskich. Zastosowana 
terminologia jest prawidłowa. Rysunki i tablice wykonano starannie. W pracy zauważono jedynie 
nieliczne błędy edytorskie: 
 

 Na stronie 12 równanie przewodzenia ciepła 1.1 zawiera dwa błędy.  

 W Tablicy 1.1 w wierszu opisanym jako „Mesmera (WM)” nie podano równania tego modelu.  

 W Tablicy 1.2 termin „elastyczno-plastycznym” należy zastąpić terminem „sprężysto-

plastycznym”.  

 Na stronie 88, na rysunku 3.39 zamieszczono schemat blokowy algorytmu obliczeń 

efektywnej przewodności cieplnej. Okienko pierwsze od lewej w czwartym wierszu od dołu 

zawiera błędny symbol oporu. Ponadto, strzałka przebiegu toku obliczeń z okienka 

pierwszego po prawej w czwartym wierszu od dołu jest błędnie skierowana. 
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Uzyskany w badaniach modelowych wpływ zgorzeliny na efektywny współczynnik przewodzenia 

ciepła w opinii recenzenta nie znajduje jednoznacznego potwierdzenia w wynikach badań 

eksperymentalnych. Zestawione w Tablicy 3.3 wyniki badań eksperymentalnych wskazują jedynie na 

nieznaczny wpływ zgorzeliny na efektywną przewodność cieplną złoża prętów stalowych. Biorąc pod 

uwagę niepewność pomiarową i niepewność metody wnioski o istotnym wzroście efektywnej 

przewodności cieplnej wraz ze wzrostem grubości warstwy zgorzeliny wymagają potwierdzenia w 

dokładniejszych badaniach modelowych i eksperymentalnych. W opinii recenzenta wzrost 

konwekcyjnej i radiacyjnej wymiany ciepła wraz ze wzrostem temperatury w obszarach wypełnionych 

gazem jest bardzo trudny do oddzielenia od wpływu narastającej zgorzeliny na wymianę ciepła w 

złożu prętów. 

 

4. Podsumowanie 

 

Przedstawione uwagi dyskusyjne nie zmniejszają w istotny sposób osiągnięć Autorki w zakresie 

wykonanych badań eksperymentalnych, obliczeń modelowych i ich interpretacji. Podsumowując 

ocenę pracy, za podstawowe osiągnięcia naukowe Autorki uważam: 

 Wykonanie badań eksperymentalnych i określenie efektywnej przewodności cieplnej złoża 

prętów stalowych w układzie krytym i przegradzanym. 

 Określenie oporu kontaktowego przewodzenia ciepła na podstawie badań 

eksperymentalnych. 

 Wyodrębnienie komórki elementarnej i zbudowanie modelu wymiany ciepła w złożu prętów 

w układzie krytym i przegradzanym.  

 Zbudowanie algorytmów i programu do obliczeń efektywnej przewodności cieplnej. 

 Wykonanie obliczeń opracowanymi modelami i ich interpretacja nad wpływem zgorzeliny na 

efektywną przewodność cieplną złoża prętów. 

 

Uważam, że opiniowana rozprawa doktorska, spełnia warunki określone ustawą z dnia 14 marca 

2003 o Stopniach Naukowych i Tytule Naukowym z jej późniejszymi zmianami. Wnioskuję o 

dopuszczenie mgr inż. Agnieszki Benduch do dalszych etapów postępowania w przewodzie 

doktorskim w dyscyplinie metalurgia.  

 Kraków, 20 listopada 2015 

   


