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Ocena istotności problemu naukowego 

 Aktualnie można zaobserwować dynamicznie rozwijający się przemysł ciągarski oraz 

nowopowstające jego obszary dla rynku druciarskiego, co powoduje, że przedsiębiorstwa, które chcą 

świadczyć najwyższe usługi, muszą inwestować w najnowsze maszyny i dopracowywać obecne technologie 

pod  coraz bardziej specjalistyczne zamówienia, chociażby takie jak druty ocynkowane. Tego typu druty są 

często stosowane na siatki ogrodzeniowe, liny, sprężyny, itp..  Obecnie zwiększeniu sprzedaży wyrobów 

musi towarzyszyć zwiększona wydajność ciągarni. Stąd przedsiębiorcy są zmuszeni do wymiany zużytych 

maszyn na nowoczesne ciągarki umożliwiające realizację bardziej zawansowanych procesów ciągnienia ze 

znacznie zwiększonymi prędkościami ciągnienia. A to z kolei wymusza wymianę maszyn ciągarskich  

i opracowywanie lub też modyfikację istniejących rozwiązań.  

W literaturze ciągnienie jednostopniowe zostało szeroko opisane, co umożliwiło poznanie 

podstaw ciągarstwa i wskazało kierunki dalszych badań, udoskonalając nowe  technologie w 

ciągarstwie. Najnowsze rozwiązania technologiczne umożliwiają wykorzystanie w procesie ciągnienia 

ciągarek wielostopniowych, gdzie prędkość na ostatnim bębnie (ciągadle) może przekraczać nawet 25 

m/s. Ponadto literatura dotycząca ciągnienia wielostopniowego drutów stalowych w zdecydowanej 

większości dotyczy ciągnienia drutów niepokrytych, jak również ciągnienia z mniejszymi 

prędkościami. W związku z powyższym, celowym wydaje się określenie wpływu technologii ciągnienia 

na kształtowanie się powłoki cynkowej oraz własności tego typu drutów. Dlatego tematykę 

przedstawioną w recenzowanej pracy doktorskiej, w której Autor analizuje procesy ciągnienia drutów 

ocynkowanych, z dużymi prędkościami w zakresie 5-25 m/s należy uznać  za bardzo aktualną  

i nowatorską. Dodatkowo należy podkreślić, że badania zostały przeprowadzone w warunkach 

przemysłowych, co jest ich dużą wartością, zarówno w aspekcie naukowym, jak i aplikacji przemysłowej. 

W recenzowanej dysertacji przeprowadzona została szczegółowa analiza procesu ciągnienia 

drutów ocynkowanych ze stali średniowęglowej w gatunku C42D. Proces ciągnienia walcówki o 

średnicy 5,5 mm na drut o średnicy 2,2 mm zrealizowano z wykorzystaniem nowoczesnej 

przemysłowej maszyny wielociągowej umożliwiającej proces ciągnienia z prędkościami 

przekraczającymi 20 m/s. Druty ciągniono w ciągadłach konwencjonalnych o kącie części zgniatającej 

ciągadła α=3, 4, 5, 6, 7° oraz w ciągadłach hydrodynamicznych o kącie α=5°; dla obu rodzajów 

ciągadeł zastosowano prędkości ciągnienia w zakresie: 5, 10, 15 i 20 m/s. Badania obejmowały 

teoretyczną i doświadczalną analizę parametrów energetyczno-siłowych procesu ciągnienia, badania 

własności mechanicznych, technologicznych, chropowatości powierzchni i naprężeń własnych, a także 

badania warunków smarowania i grubości powłoki cynkowej. Uzupełnieniem badań była analiza 

metalograficzna warstwy wierzchniej drutu i powłoki z wykorzystaniem skaningowej mikroskopii 

elektronowej oraz badania odporności korozyjnej ocynkowanych drutów stalowych, jak również 

wyznaczania właściwości mechanicznych, plastycznych i technologiczno-eksploatacyjnych. 

Przeprowadzona przez Autora pracy kompleksowa analiza procesu ciągnienia drutów 

ocynkowanych wykazała, że przy ciągnieniu z prędkością powyżej 15 m/s występuje znaczące 

pogorszenie warunków smarowania, połączone z mięknięciem powłoki cynkowej i jej nalepianie się na 

ciągadła i bębny ciągarki. Biorąc pod uwagę parametry siłowe procesu ciągnienia, stan warstwy 

wierzchniej drutu i jego własności mechaniczno-technologiczne, optymalnym kątem zgniatania 

ocynkowanych drutów stalowych ze stali C42D jest kąt 𝛼=5°. Zastosowanie w procesie ciągnienia 

ciągadeł hydrodynamicznych w dużej części niweluje negatywny wpływ dużych prędkości na proces i 

własności ocynkowanych drutów stalowych. 

Podsumowując istotność problemu naukowego można stwierdzić, że na podstawie 

przeprowadzonych bardzo obszernych badań, Autor opracował pewnego rodzaju kompendium wiedzy 

dotyczący ciągnienia drutów ocynkowanych z dużymi prędkościami, które zapewne posłuży do 

optymalizacji tego typu procesów, a także do doboru istotnych parametrów technologicznych  

i siłowych, które pozwolą uzyskiwać wyrób o wymaganych właściwościach, a jednocześnie przy 

istotnych korzyściach ekonomicznych dla ciągarni.   
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Merytoryczna ocena pracy 

Bardzo obszerne studium literaturowe przedstawia aktualny stan zagadnienia. Stan zagadnienia 

obejmował: 

- podstawowe wiadomości o procesach ciągnienia jednostopniowego i wielostopniowego oraz rodzajem 

stosowanych maszyn ciągarskich; 

- charakterystykę narzędzi stosowanych do ciągnienia – tzw. ciągadeł; Autor opisał budowę narzędzi, 

najistotniejsze parametry oczka ciągarskiego, rodzaje stosowanych materiałów na wkładki i obudowę; 

- analizę wpływu parametrów geometrycznych ciągadeł na proces ciągnienia; 

- porównanie ciągadeł konwencjonalnych z ciągadłami ciśnieniowymi oraz warunkami tarcia 

hydrodynamicznego; 

- zagadnienie ochrony przed korozją, co m.in. można uzyskać poprzez ocynkowanie drutów lub właśnie 

ciągnienie drutów ocynkowanych; 

- scharakteryzowanie stosowanych metod cynkowania drutów stalowych oraz wpływu pierwiastków 

stopowych (Si, P, Mn, S, Al i inne); 

- analizę technologii ciągnienia pokrytych drutów stalowych (prędkość ciągnienia, typ ciągadła, 

warunki smarowania, wartość gniotu pojedynczego i całkowitego). 

Studium literaturowe zostało przeprowadzone bardzo kompetentnie, z krytycznym podejściem do 

omawianych problemów. Informacje przedstawione w stanie zagadnienia były punktem wyjścia do 

określenia głównego celu pracy, tj. analizy zjawisk zachodzących w procesach wielostopniowego 

ciągnienia z dużymi prędkościami ocynkowanych drutów ze stali średniowęglowej w ciągadłach 

konwencjonalnych i hydrodynamicznych o różnych wartościach kąta części roboczej ciągadła oraz 

wpływu tych zjawisk na kształtowanie własności drutów i powłoki cynkowej po procesie ciągnienia.  

Przedstawione przez Autora zagadnienie, wydaje się być niezwykle istotne dla określenia 

możliwości praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników. 

Mgr inż. Radosław Wartacz na podstawie wstępnych badań własnych stwierdził, że zmiana 

geometrii ciągadeł przy ciągnieniu powyżej 15 m/s odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu własności 

drutów ocynkowanych, co oznacza, że odpowiednio dobrane kąty części roboczej ciągadła w procesie 

ciągnienia drutów ocynkowanych, jak również zastosowanie niekonwencjonalnej metody ciągnienia 

hydrodynamicznego umożliwią lepszą ochronę miękkiej powłoki cynkowej przed zdzieraniem, co 

wpłynie korzystnie na ich odporność korozyjną. 

Na tej podstawie oraz w oparciu o studium literaturowe postawił tezę pracy (opisaną 

szczegółowo na stronie 53) brzmiącą: „Odpowiedni dobór parametrów ciągnienia wielostopniowego z 

dużymi prędkościami, zapewnia uzyskanie drutów ocynkowanych ze stali średniowęglowej, 

odznaczających się wysokimi własnościami przy zachowaniu odpowiednio grubej jednorodnej powłoki 

cynku gwarantującej wymaganą odporność na korozję. W celu jej udowodnienia zaproponował  

następujące etapy badań opisanych szczegółowo na stronie 54 dysertacji: 

- przemysłowe próby ciągnienia ocynkowanych drutów ze stali średniowęglowej w zakresie 

prędkości 5-20 m/s, z zastosowaniem ciągadeł konwencjonalnych o kącie ciągnienia a=3, 4, 5, 6, 7° 

oraz w ciągadłach hydrodynamicznych o kącie a=5°, 

- pomiar mocy ciągnienia w warunkach przemysłowych, 

- obliczenia teoretyczne parametrów energetyczno-siłowych procesu ciągnienia, 

- badania ilości smaru na powierzchni drutów, 

- badania grubości powłoki cynkowej, 

- badania chropowatości powierzchni drutów po procesie ciągnienia, 

- badania własności mechanicznych i technologicznych drutów ciągnionych w ciągadłach 

konwencjonalnych i hydrodynamicznych, 

- wyznaczenie naprężeń własnych metodą wzdłużnego rozcinania końca drutu, 

- badania metalograficzne powłoki cynkowej na skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM), 

- badania odporności korozyjnej ocynkowanych drutów stalowych. 

Idea rozwiązania przedstawionego zagadnienia zasługuje na duże uznanie, co więcej w opinii 

recenzenta liczba badań jest tak olbrzymia, iż jej część mogłaby zostać wykorzystana do doktoratu, a 

pozostałe wyniki badań wraz z analizą do habilitacji.   

Sama realizacja badań budzi pewne uwagi dyskusyjne i krytyczne, jak również edycyjne. 

Kwestie natury dyskusyjnej i krytycznej oraz uwagi z pytaniami zostały zawarte w recenzji na końcu 

podsumowania każdego z rozdziałów pracy doktorskiej mgr inż. Radosława Wartacza. Należy 
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podkreślić, że praca jest napisana poprawnym językiem i niewiele znaleźć można uwag edycyjnych. 

Jako największe uwagi natury edycyjnej wskazać należy wykorzystanie w tekście słowa rekapitulacja, 

jako synonim podsumowania, co bardziej kojarzy się z innymi zagadnieniami. Ponadto Autor oparł się 

aż na 204 pozycjach literaturowych, z czego 119 jest z zeszłego wieku, a najstarsze sięgają lat 40 

ubiegłego wieku. Niemniej jednak, Autor podjął się nowoczesnej tematyki (głównie ciągnienia drutów 

ocynkowanych z dużymi prędkościami), której w literaturze rzeczywiście nie poświęcono wiele 

miejsca. Dlatego te proporcje usprawiedliwiają Autora.  

   

Charakterystyka rozprawy doktorskiej mgr inż. Radosława Wartacza 

Praca, w całości obejmuje 195 stron i złożona jest z 13 rozdziałów głównych oraz na końcu 

literatury. Zawiera łącznie 111 rysunków (głównie wykresów) oraz 65 tabel. Dwa pierwsze rozdziały to 

stan zagadnienia i obejmują Wprowadzenie oraz Przegląd literatury w świetle podjętego tematu. Trzeci 

to teza, cel oraz zakres pracy. W rozdziale czwartym zaprezentowano materiał użyty do badań oraz 

zastosowane technologie ciągnienia. Kolejne rozdziały obejmują opisane wcześniej badania. Rozdziały 

12 i 13 obejmują Podsumowanie wyników badań oraz wnioski końcowe.   

We wstępie Doktorant po krótce przedstawił zagadnienia związane z procesami ciągnienia oraz 

zasygnalizował najistotniejsze i aktualne problemy tej technologii, zwłaszcza w aspekcie ciągnienia 

drutów ocynkowanych z dużymi prędkościami. 

 

Następnie w rozdziale I Doktorant przedstawił wprowadzenie, w którym podjęto tematykę 

badawczą w ramach doktoratu, uzasadniając podjęcie tematu rozprawy doktorskiej. 

Uwaga nr 1: Po przeczytaniu tego rozdziału odnosi się wrażenie, że podjęta tematyka jest rzeczywiście 

innowacyjna nawet na skalę światową, jednakże Doktorant wyraźnie sugeruje, że optymalnym kątem w 

ciągadle podczas procesu ciągnienia jest kąt wynoszący 5st oraz zastosowanie ciągadeł hydrodynamicznych. 

Czy takie założenie nie wynika np. z dostępnej, nowoczesnej maszyny ciągarskiej? Czy w przypadku 

zastosowania innych ciągarek ten przyjęty kąt nie byłby inny? 

 

Rozdział II poświęcony w całości został przeglądowi literatury i obejmuje 4 podrozdziały, w 

których Autor kompleksowo przeanalizował, wydaje się najważniejsze zagadnienia związane z 

podjętym tematem. Obejmowały one: Ciągnienie wielostopniowe drutów stalowe; ochronę przed 

korozją; cynkowanie drutów stalowych oraz analizę technologii ciągnienia drutów pokrytych. Rozdział 

ten Doktorant konkluduje słusznymi stwierdzeniami: 

Jakość powłoki w procesie ciągnienia półwyrobu ulega zmianie. W pierwszych ciągach podczas procesu 

ciągnienia półwyrobów dochodzi do zdzierania się warstwy cynku. Związane jest to z przejściem owalnego 

przekroju półwyrobu, który zdziera warstwę cynku nadając po przejściu przez klatki ciągarskie okrągłego 

kształtu oczka ciągadła. Owalny kształt ocynkowanego drutu jest wynikiem braku odpowiedniego chłodzenia 

w procesie cynkowania ogniowego, a w przypadku cynkowania walcówki dodatkowo z jej odchyłkami 

wymiarowymi na przekroju poprzecznym.  

oraz  

Dotychczasowy stan badań pozwala stwierdzić, że w literaturze nie ma opracowań dotyczących technologii 

ciągnienia wielostopniowego stalowych drutów ocynkowanych. 

W rozdziale tym Doktorant także wskazuje, że jak dotąd brak jest kompleksowego wyjaśnienia 

zagadnień dotyczących ciągnienia wielostopniowego drutów ocynkowanych ze stali średniowęglowej, 

co tym bardziej uzasadnia podjęcie wybranej tematyki badawczej oraz sformułowanie tezy i celu 

niniejszej pracy. 

Uwaga nr 2: Doktorant bardzo kompleksowo i obszernie opisał kluczowe zagadnienia związane z procesami 

ciągnienia.  W wielu miejscach wskazuje się, że przy dużych prędkościach ciągnienia dochodzi do zmiennych 

warunków tarcia i smarowania, a niestety w rozdziale tym brak jest takich informacji związanych z badaniami 

nad zmniejszeniem wpływu tarcia oraz  analizą różnych środków smarnych. Częściej jest mowa o różnych 

kątach rozwarcia w ciągadle, lecz mało jest informacji na temat samych środków smarnych. Jedynie na str 10 

oraz 28 i 46 pracy, Doktorant wspomina o smarach, lecz również bardziej w aspekcie kątów. Także w 

rozdziale 4 Doktorant tylko informuje, jakie smary przyjął, nie analizując ich wpływu na wyniki. 

Skoro w tylu  miejscach podkreśla się istotę warunków smarowania i tarcia, co wydaje się być kluczowe w 

procesach ciągnienia to w opinii recenzenta brakuje takich informacji z badaniami dot. doboru/poszukiwania 

środków smarnych dla procesów ciągnienia.  
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W rozdziale III przedstawiono tezę, cel i zakres rozprawy doktorskiej. 

Uwaga nr 3: Cel i teza zostały przedstawione bardzo zrozumiale. Można jednak odnieść wrażenie, że Autor 

po raz kolejny wskazuje, że jest bardzo mało badań i prac związanych z procesami ciągnienia przy dużych 

prędkościach, co wielokrotnie można znaleźć we wcześniejszych rozdziałach. W tym rozdziale znów pojawia 

się zwrot:  „rekapitulując”.  

 

 W rozdziale IV zaprezentowano materiał użyty do badań oraz zastosowane technologie 

ciągnienia. W rozdziale tym opisano szczegółowo materiał badawczy w postaci drutu stalowego, 

podano jego skład chemiczny, opisano szczegółowo metodę cynkowania drutu, scharakteryzowano 

maszynę ciągarską, zastosowane ciągadła, itp. Natomiast w tabeli 4.5 na str 59 zaprezentowano 

warianty technologiczne podjętej metodyki badawczej. Zastosowano dwa rodzaje ciągadeł: 

konwencjonalne oznaczone literą K (dla pięciu kolejnych kątów rozwarcia od 3 do 7°) oraz ciągadła 

hydrodynamiczne o jednym kącie rozwarcia 5° (znaczone literą H). Dla obu rodzajów ciągadeł 

zastosowano pięć różnych prędkości ciągnienia od 5-25 m/s. 

 

Na uwagę zasługuje rozdział V dotyczący analizy parametrów energetyczno-siłowych procesu 

ciągnienia, w którym Doktorant wyznacza najważniejsze z tych parametrów, jak: teoretyczna całkowita 

moc ciągnienia, teoretyczna moc ciągnienia w poszczególnych ciągach oraz całkowita moc ciągnienia. 

Następnie na tej podstawie buduje wykresy wpływu kąta i prędkości ciągnienia. Wyznaczono i 

porównano z pomiarem obciążenia silników podczas ciągnienia. Przedstawione na wyniki 

przemysłowych pomiarów mocy ciągnienia potwierdziły istotny wpływ kąta części roboczej ciągadła 

na parametry siłowe procesu ciągnienia, przy czym im większa prędkość ciągnienia tym większy 

wpływ kąta α na proces ciągnienia. Ponadto można zauważyć, że optymalnym kątem ze względu na 

minimalną moc jest kąt ciągnienia 5°. Na tej podstawie Autor wyciągnął istotny wniosek, mianowicie, 

że celowym wydaje się zastosowanie w procesie ciągnienia drutów ocynkowanych ciągadeł 

hydrodynamicznych. Dodatkowo skonkludował, że na podstawie porównania teoretycznej i 

rzeczywistej mocy stosowane powszechnie wzory do wyznaczenia mocy zarówno dla ciągadeł 

konwencjonalnych i jak i hydrodynamicznych (Marcola) umożliwiają jedynie oszacowanie wartości 

mocy ciągnienia, gdyż nie ujmują wszystkich czynników wpływających na proces ciągnienia. Jedynie 

dla wspomnianego wcześniej kąta 5°. Wzór ten niemalże idealnie oddaje wartość zmierzoną w procesie. 
Uwaga nr 3: Na jakiej podstawie przyjęto wartości wsp. tarcia dla ciągadeł konwencjonalnych i 

hydrodynamicznych (0.07 i 0.03) oraz czy wsp. tarcia będzie taki sam dla różnych kątów w przypadku 

ciągadeł konwencjonalnych? 

 

W rozdziale VI przeanalizowano warunki smarowania i chropowatości powierzchni drutów. 

W pierwszej kolejności dokonano oceny ilościowej smaru w zależności od kąta oraz prędkości ciągnienia. 

W tym celu dla każdego wariantu ciągnienia pobrano po 10 próbek o długości 100mm, które zważono, a 

następnie usunięto smar. Na podstawie różnicy masy określono ilość smaru na powierzchni drutów. Tak, 

jak można było się spodziewać zarówno wzrost prędkości ciągnienia, jak i wartości kąta powodowały 

zmniejszenie ilości smaru. Podobnie w przypadku porównania ciągnienia konwencjonalnego z 

hydrodynamicznym, to drugie zapewnia lepsze warunki smarowania, czyli na próbkach zaobserwowano 

większą ilość smaru. Przedstawione przez Autora wyniki badań świadczą o istotnym wpływie technologii 

ciągnienia na warunki smarowania. Spadek masy smaru, pozostałej na warstwie wierzchniej drutu 

ciągnionego, zależny od kąta i prędkości ciągnienia, zwiększył bezpośredni styk ciągadła z powierzchnią 

zewnętrzną powłoki cynkowej drutu stalowego. W wyniku tego mogło dojść do znacznych zmian 

chropowatości na powłoce cynkowej drutu. Dlatego kolejnym etapem badań podjętym przez Doktoranta 

w tym rozdziale pracy była analiza wpływu technologii ciągnienia na chropowatość powierzchni drutu. W 

tym celu wyznaczył parametr wysokości profilu oraz odchylenia profilu. 

Analiza chropowatości powierzchni drutów ocynkowanych wykazała, że technologia ciągnienia 

wpływa w sposób istotny na orientację układu elementów geometrycznych powierzchni. Wraz ze 

wzrostem prędkości ciągnienia rosną parametry wysokości i odchylenia profilu drutów ocynkowanych. 

Druty ciągnione z prędkością 20 m/s w stosunku do drutów ciągnionych z prędkością 5 m/s, 

charakteryzowały się średnio około 30% wyższymi parametrami chropowatości. Co ciekawe im 

większy kąt ciągadła tym również zwiększały się parametry chropowatości. Podobnie jak w 

poprzednich przypadkach ciągadła hydrodynamiczne wykazały się lepsze w stosunku do 

konwencjonalnych, bowiem wyznaczone parametry chropowatości miały niższe wartości. 
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Uwaga nr 4: Na końcu tego rozdziału Autor stwierdza, że zastosowanie ciągadeł hydrodynamicznych 

przyczyniło się do obniżenia tarcia i temperatury warstwy wierzchniej drutu. O ile z pierwszą częścią 

tego stwierdzenia można się zgodzić, to niestety w pracy nie pokazano żadnych wyników związanych z 

pomiarami temperatury. 

Uwaga nr 5: Ponadto Doktorant stwierdza: W odróżnieniu od ciągnienia drutów niepokrytych, przy 

ciągnieniu drutów ocynkowanych występują istotne zmiany we własnościach fizykochemicznych 

powłok cynkowych. 

Po czym w dwóch ostatnich zadaniach wyjaśnia to, jednakże w opinii recenzenta te zdania nie 

wyjaśniają powyższego stwierdzenia. Proszę o komentarz, bowiem ze stwierdzenia wynika, że w 

przypadku drutów niepokrytych nie zachodzą istotne zmiany we własnościach. 

Uwaga nr 6: Dlaczego do analizy chropowatości wybrano akurat tylko te parametry, a nie inne, jak np. 

parametr długościowy Rsm? Wyznaczając np. parametry Rt oraz Rp, parametr Rv jest wynikowy. Czy 

wobec tego on coś wnosi nowego do analizy? Proszę o komentarz. 

 

Rozdział VII dotyczy analizy wpływu technologii ciągnienia na zmianę masy powłoki 

cynkowej. 

Przeprowadzona kompleksowa analiza wykazała, że zarówno wzrost prędkości, jak i kąta ciągnienia 

powoduje zmniejszenie masy cynku na przeciąganym drucie. Natomiast zastosowanie ciągadeł 

hydrodynamicznych jest korzystniejsze i powoduje, że porównując je do ciągadeł konwencjonalnych, 

na przeciąganych drutach pozostaje więcej cynku. Co ciekawe, przy prędkościach 20m/s i większych 

bez względu na wartość kąta dochodziło do zerwania drutu, w szczególności dla małych kątów mimo, 

że druty takie posiadały grubszą powłokę cynkową. Wg Autora głównym czynnikiem powodującym 

zerwanie drutów przy małych kątach  jest tarcie i mięknięcie powłoki, natomiast przy dużych kątach 

ścinanie powłoki cynkowej w stożku zgniatającym.  

 

 Rozdział VIII to metalograficzna analiza powłoki cynkowej. Doktorant b. słusznie zauważa i 

stwierdza na str 106, że analiza grubości powłoki cynkowej wykazała, iż technologia ciągnienia 

wpływa istotnie na ilość masy cynkowej pozostałej na powierzchni drutów. Należy zatem oczekiwać, 

że technologia ciągnienia powoduje nie tylko zmianę grubości powłoki, ale także powinna wpłynąć na 

zmianę rozkładu poszczególnych faz w powłoce. Podobne zjawisko ma miejsce podczas cynkowania 

ogniowego ciągłego dla różnych parametrów tego procesu (temperatura i czas).  Wobec tego, poprzez 

odpowiednie sterowanie parametrami ciągnienia można uzyskiwać różne (zakładane/wymagane) 

rozłożenie i grubość poszczególnych faz (o różnych właściwościach). W ramach badań w rozdziale tym 

autor przeanalizował rozwój mikrostruktury powłoki cynkowej w funkcji gniotu całkowitego. 

Porównano także wpływ prędkości ciągnienia dla dwóch skrajnych kątów 3 i 7 st na rozwój 

mikrostruktury powłoki cynkowej. Przeprowadzone badania wykazały, że większy kąt powoduje 

zmniejszenie grubości warstwy cynkowej w stosunku do kąta 3 st. Natomiast przy prędkości ciągnienia 

20 m/s procesy tarcia się intensyfikują w obu przypadkach i może nawet dochodzić do przebudowy 

warstwy zewnętrznej. Podsumowując, można stwierdzić, że wzrost prędkości ciągnienia skutkuje 

rozbudową warstwy dyfuzyjnej na skutek dwukierunkowej dyfuzji oraz powoduje wzrost zawartości 

żelaza w fazach międzymetalicznych. W tym rozdziale porównano również wpływ rodzaju 

zastosowanych ciągadeł na rozkład i wielkość powłoki cynkowej i podobnie, jak w poprzednim 

przypadku korzystniej wypadły ciągadła hydrodynamiczne. Autor konkluduje ten rozdział 

sformułowaniem: 

Zastosowanie w procesie ciągnienia wielostopniowego ciągadeł hydrodynamicznych umożliwia 

uzyskanie drutu o grubszej powłoce cynkowej, odznaczającej się mniej rozrośniętą warstwą dyfuzyjną. 

Materiał ten jako wsad na wyroby metalowe odznacza się wysoką odpornością korozyjną, a 

występująca na jego powierzchni powłoka cynkowa posiada lepsze zdolności do odkształceń 

plastycznych. 

 

 Rozdział IX przedstawia wyniki badań korozyjnych ocynkowanych drutów stalowych. 

Badania zostały podzielone na dwa etapy: I - w komorze z dwutlenkiem siarki z ogólną kondensacją 

wilgoci, II - w rozpylonej solance. 

W przypadku pierwszego etapu badań, stwierdzono, że największy przyrost masy drutu podczas badań 

korozji ma miejsce dla kąta 3° i prędkości ciągnienia, gdzie jak stwierdzono wcześniej, druty takie 

posiadały największą grubość warstwy cynkowej. Inaczej niż dla kąta 7° i tej samej prędkości, gdzie 
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postęp korozji ograniczył jej szybkość już po pierwszym cyklu badań. Natomiast szybkość rozwoju 

korozji dla wariantów ciągnionych z prędkością 20 m/s, utrzymuje się podobnie jak w drutach 

ciągnionych z prędkością ciągnienia 5 m/s. Natomiast nie odnotowano w badanych wariantach tak 

dużych przyrostów korozji białej. Jest to spowodowane mniejszą ilością czystego cynku na drucie w 

wariantach ciągnionych z prędkością 20 m/s. 

Uzupełnieniem badań korozyjnych w komorze Kesternicha były badania korozyjne drutów 

ciągnionych w ciągadłach konwencjonalnych i hydrodynamicznych z prędkością 5 i 20 m/s przy kącie 

ciągnienia α=5°. Przeprowadzone badania wykazały, że druty ciągnione metodą hydrodynamiczną mają 

większą odporność korozyjną w odniesieniu do drutów ciągnionych metodą konwencjonalną, bowiem 

grubsza wierzchnia warstwa czystego cynku może wytworzyć więcej produktów korozji podczas całego 

badania. 

W przypadku II etapu badań korozyjnych w rozpylonej solance przeprowadzone badania 

wykazały, że wzrost kąta ciągnienia zwiększa szybkość korozji drutów. Podobny wpływ 

zaobserwowano dla prędkości ciągnienia. Analiza zmiany procentowej ilości jednostkowej masy w 

funkcji kąta ciągnienia wykazała, że przy małych prędkościach ciągnienia, rzędu 5 m/s, proces 

szybkości korozji drutów ocynkowanych zachodzi wolniej niż przy prędkości 20 m/s.  

Podsumowując, wykonane badania pokazały, że im wyższa prędkość i kąt ciągnienia, tym bardziej 

dynamiczny rozwój korozji. Natomiast zastosowanie metody hydrodynamicznej znacząco ogranicza 

szybkość korozji ocynkowanych drutów stalowych. 

  

Uwaga nr 7: W opinii recenzenta interpretacja wyników w odniesieniu do rys. 9.6 oraz 9.7 jest nieco 

inna niż przedstawił to Autor. Analizują bowiem wyniki na wykresach można wywnioskować, że dla 

małych prędkości ciągnienia (rys. 9.6) po 4 cyklu zmiana masy jest wyraźnie większa w przypadku 

metody hydrodynamicznej. Podobnie dla większych prędkości (rys. 9.7), gdzie po 5 cyklu masa drutu 

po procesie ciągnienia konwencjonalnego nawet spada. Analizując zatem wyniki z wykresu na rys. 9.6 

można wyciągnąć wniosek, że to drut po ciągnieniu konwencjonalnym wykazuje większą odporność 

korozyjną. Natomiast podobna analiza dla wykresu z rys. 9.7 może wskazywać, że zaszło jakieś 

zjawisko lub po prostu część skorodowanej warstwy cynku odpadła-stąd spadek masy. Proszę o 

komentarz. 

Uwaga nr 8: W opinii recenzenta w tym przypadku również interpretacja wyników przedstawiona 

przez Doktoranta w szczególności do rys. 9.15 i 9.16 na podstawie analizy obu rysunków budzi 

wątpliwości. Przykładowo analizując rys. 9.13 i 9.14 widać, że po drugim cyklu solankowym dla kąta 7 

stopni zdjęcie przedstawia wyraźnie i mocno skorodowaną próbkę, bardziej niż na tym samym rysunku 

dla kąta 3 stopnie. A rys. 9.14 potwierdza te obserwacje. Natomiast na wspomnianych rys. 9.15 i 9.16 

jest inaczej, tzn zdjęcia skorodowanych próbek wskazują, że w przypadku drutów po ciągnieniu 

hydrodynamicznym próbka jest bardziej skorodowana w porównaniu do próbki po ciągnieniu 

konwencjonalnym. Natomiast już analiza jakościowa na rys. 9.16 przedstawia zupełnie odwrotne 

wyniki. Proszę o komentarz. 

 
W X rozdziale Doktorant przedstawił wyniki analizy własności mechaniczno-technologicznych 

drutów stalowych obejmujące wyznaczenie i analizę: umownej granicy plastyczności Rp0,2, 

wytrzymałość na rozciąganie Rm, wydłużenie równomierne Ar, wydłużenie całkowite Ac, przewężenie 

Z, liczbę skręceń Nt oraz liczbę przegięć Nb. 

Przedstawione wyniki badań wskazują, że ciągadła konwencjonalne zapewniają zwiększanie 

własności mechanicznych przeciąganych drutów w stosunku do hydrodynamicznych. Z kolei 

hydrodynamiczne ciągadła zwiększają własności plastyczne ciągnionych drutów w porównaniu do 

konwencjonalnych. 

Uwaga nr 9: Na stronie 158 rozprawy Doktorant chyba niezbyt trafnie przedstawił komentarz do 

wyników uzyskanych dla własności plastycznych przeciąganych drutów. Stwierdza bowiem:  Druty 

ciągnione hydrodynamicznie, w stosunku do drutów ciągnionych konwencjonalnie, przy prędkości 

20m/s odznaczają się o 11,8% mniejszym przewężeniem.  Wydaje się, że w interpretacji powołuje się 

na zmiany procentowe tych wielkości przyjmując jako wartość początkową uzyskaną dla prędkości 

5m/s a końcową dla prędkości 20m/s. Rzeczywiście większe zmiany występują dla ciągadeł 

konwencjonalnych, jednakże w tym przypadku większy akcent powinno się położyć, że ogólnie w 

przypadku ciągadeł hydrodynamicznych uzyskano lepsze własności plastyczne.  
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W rozdziale XI Doktorant przedstawił analizę naprężeń własnych w ocynkowanych drutach stalowych. Do 

badań wykorzystał metodę wzdłużnego rozcinania drutu, zwaną w literaturze jako metoda Schepersa-Peitera. 

Przeprowadzone badania wykazały, że zarówno zwiększenie kąta, jak i prędkości wpływa na zwiększenie 

naprężeń własnych. Natomiast w przypadku porównania zmian naprężeń dla drutów ciągnionych w 

ciągadłach konwencjonalnych i hydrodynamicznych większe wartości występują w przypadku tych 

pierwszych. 

Uwaga 10: W tabeli 11.1 chyba omyłkowo wstawiono „Masa smaru na powierzchni drutów, g/m2” zamiast 

naprężenia własne. 

Uwaga 11: Bardzo ciekawie przedstawiają się wyniki na rys. 11.4. Pojawia się pytanie, dlaczego wykonano 

badania jedynie dla prędkości 20m/s, a nie większej 25m/s oraz czy jeżeli przeprowadzono by takie badania 

to dla większych prędkości naprężenia własne byłyby większe w przypadku ciągadeł hydrodynamicznych? 

 

Rozdział XII przedstawia bardzo rzeczowe podsumowanie oraz najważniejsze wnioski na 

podstawie przeprowadzonych badań. 

Na podstawie przeprowadzonych licznych badań stwierdzono, że technologia ciągnienia 

wpływa w sposób istotny na parametry procesu ciągnienia, powłokę cynkową i własności drutów ze 

stali C42D. Tym samym, jak wykazano w pracy odpowiedni dobór tych parametrów umożliwia 

uzyskanie zakładanych własności mechanicznych i plastycznych przeciąganych drutów ocynkowanych 

oraz uzyskanie poszczególnych faz warstwy cynkowej o określonych właściwościach. Jest to 

jednocześnie udowodnienie postawionej przez Doktoranta tezy pracy. 

Uwaga 12: Autor przeprowadził ogromną liczbę badań-ciągnienia drutów, w szczególności w ciągadłach 

konwencjonalnych. Nasuwa się zatem pytanie o trwałość narzędzi-ciągadeł i jej wpływu na wyniki 

przeprowadzonych badań. 

 

Podsumowanie 

Opiniowana praca charakteryzuje się wysokim poziomem naukowym. Autor swobodnie 

porusza się w bardzo trudnych zagadnieniach dotyczących kształtowania plastycznego, w szczególności 

w wykorzystywaniu wskaźników odkształceń  w procesach ciągnienia drutów ocynkowanych. Praca 

odznacza się kompleksowym ujęciem problemu i starannym metodycznym podejściem do rozwiązania 

przedłożonego zagadnienia. Uzyskane wyniki stwarzają możliwość dalszego rozwijania metod 

kształtowania plastycznego w obszarze przemysłowych procesów ciągnienia, a w szczególności 

ciągnienia drutów pokrytych z dużymi prędkościami 

Do największych osiągnięć Doktoranta należy zaliczyć: 

1. Przeprowadzenie ogromnej liczby, często czasochłonnych badań uwzględniającej wiele istotnych 

czynników oraz parametrów wykorzystywanych w analizach. Należy pochwalić Doktoranta, że 

bardzo sprawnie radzi sobie w analizie uzyskanych wyników. Potrafi wyciągnąć interesujące 

wnioski i spostrzeżenia, które dla wielu osób zostałyby niezauważone i pominięte. 

2. Zauważenie korelacji pomiędzy cynkowaniem ogniowym a procesem ciągnienia z dużymi 

prędkościami. Mianowicie, że technologia ciągnienia powoduje nie tylko zmianę grubości powłoki, 

ale także powinna wpłynąć na zmianę rozkładu poszczególnych faz w powłoce. Podobne zjawisko 

ma miejsce podczas cynkowania ogniowego ciągłego dla różnych parametrów tego procesu 

(temperatura i czas).  Wobec tego, poprzez odpowiednie sterowanie parametrami ciągnienia można 

uzyskiwać różne (zakładane) rozłożenie i grubość poszczególnych faz (o różnych właściwościach). 

To trafne spostrzeżenie może być przyczynkiem do dalszych badań w tym obszarze. 

Zaproponowana metodyka badań jak również jej zastosowanie należy uznać za wartościowe  

i oryginalne, a przede wszystkim utylitarne osiągnięcia Autora pracy. W szczególności należy wskazać 

na wysoki aspekt aplikacyjny proponowanego rozwiązania, gdyż w zasadzie większość badań została 

zrealizowana w warunkach przemysłowych, co jest niezwykle cenne dla przemysłowych procesów 

ciągnienia, gdzie tego typu wyniki są wykorzystywane na co dzień, w celu zoptymalizowania procesu 

produkcyjnego. 

Wymienione uwagi krytyczne oraz pewne wątpliwości, nie obniżają istotnie końcowej oceny 

pracy, gdyż uważam je raczej jako uwagi dyskusyjne, które mogą być pomocne w dalszych badaniach mgr 

inż. Radosława Wartacza, a które mogą zostać zweryfikowane i rozwiązane w warunkach przemysłowych 

Mam również w pełni świadomość złożoności analizowanego procesu zwłaszcza jeżeli chodzi o 

ciągnienie drutów pokrytych z dużymi prędkościami, tym bardziej, że pod tym względem jest to praca 

nowatorska. Dlatego też wnoszę o wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr inż. Radosława Wartacza. 
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Wniosek końcowy 

Stwierdzam, że przedłożona mi do opinii rozprawa doktorska pt.: „Analiza teoretyczno-

doświadczalna ciągnienia wielostopniowego drutów ocynkowanych ze stali C42D" w której mgr inż. 

Radosław Wartacz: 

- zadawalająco rozwiązał problemy o ważnym znaczeniu poznawczym i technologicznym z zakresu 

przemysłowych procesów ciągnienia drutów ocynkowanych z dużymi prędkościami, 

- wykazał niezbędną wiedzę z zakresu przedmiotu pracy i umiejętność twórczego prowadzenia badań 

eksperymentalnych oraz ich analizy, spełnia wymagania wynikające z Ustawy o Stopniach i Tytule 

Naukowym oraz o Stopniach i Tytule Naukowym w Zakresie Sztuki. W związku z tym wnoszę o przyjęcie 

rozprawy doktorskiej mgr inż. Radosława Waratcza i dopuszczenie jej Autora do publicznej obrony.  

 

 

 

 


