
 

 

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE 
 

Wydział Metali Nieżelaznych 
 
Dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz 

Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa 
Metali Nieżelaznych 
 
 
 

 
Wydział Metali Nieżelaznych AGH 

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 
 

tel.: 12 617 39 53, fax: 12 617 26 32 

e-mail: muzywac@agh.edu.pl  

Kraków, 16. listopada 2015 r. 

 

 

RECENZJA 

rozprawy doktorskiej mgr inż. Anety Gryc 

pod tytułem „Teoretyczno-doświadczalna analiza procesu walcowania stopu magnezu 

Mg3Al1Zn0,3Mn w trójwalcowej walcarce skośnej” 

(wykonana na zlecenie Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów 

Politechniki Częstochowskiej z dnia 01. października 2015 r. – pismo: R-WIPiTM-541/2015) 

 

1. Odniesienie do tematyki rozprawy 
 

Pani mgr inż. Aneta Gryc podjęła w swojej pracy doktorskiej problem 

odkształcalności stopów magnezu (a ściślej: możliwości i skutków kształtowania 

wybranego stopu jedną z niekonwencjonalnych metod przeróbki plastycznej), ważne 

i aktualne zagadnienie z punktu widzenia przetwórstwa metali nieżelaznych, zwłaszcza 

materiałów trudno odkształcanych. Wyroby ze stopów magnezu mają szerokie 

możliwości aplikacyjne, głównie w przemyśle samochodowym i lotniczym, 

w kosmonautyce, ale i w medycynie (stopy posiadające zdolność biodegradacji), 

elektronice (np. jako elementy obudowy, dzięki zdolności tłumienia drgań i hałasu) czy 

też przy produkcji sprzętu sportowego. Mogą znajdować również zastosowanie jako 

komponenty zbrojące w kompozytach. Rosnące zainteresowanie stopami magnezu 

wiąże się przede wszystkim z ich niską gęstością (1,75-1,85 Mg/m3), wysoką 

wytrzymałością właściwą / względną, dobrą stabilnością wymiarową i stosunkowo 

niskim kosztem. Coraz szerzej stosowane są w związku z tym w nowoczesnej 

technologii, w konstrukcjach lekkich, pozwalających na oszczędność energii. Czysty 

magnez jest najlżejszym z metali trwałych w warunkach atmosferycznych (lżejszym 

o 35% od aluminium, ponad 4-krotnie od stali), jednakże – ze względu na właściwości – 

jego zastosowanie w tej postaci jest ograniczone. Heksagonalna zwarta budowa sieci 

krystalicznej i skłonność do bliźniakowania znacznie ogranicza też zastosowanie 

magnezu jako materiału przerabianego plastycznie. Stopy magnezu są wytwarzane 

(i stosowane) w postaci odlewów, płyt, blach i taśm, kształtowników, odkuwek, belek 

czy prętów. Są stosunkowo dobrze obrabialne, zwłaszcza metodami kształtowania na 
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gorąco. Właściwości stopów magnezu można modyfikować poprzez dodawanie 

określonych pierwiastków. Głównymi składnikami stopowymi są: aluminium, cynk 

i mangan, rzadziej krzem, cyrkon czy metale ziem rzadkich. Aluminium jest najczęściej 

stosowanym składnikiem stopowym magnezu. Jego dodatek m.in. podwyższa 

wytrzymałość na rozciąganie i twardość stopu oraz wydłużenie. Cynk, podobnie jak 

aluminium, polepsza lejność stopów magnezu, a poprzez utwardzenie wydzieleniowe 

poprawia ich wytrzymałość w temperaturze pokojowej. Zwykle jest dodawany 

z aluminium oraz manganem, który przede wszystkim znacząco polepsza odporność na 

korozję, rozdrabnia wydzielenia i zwiększa odporność na pełzanie. 

Wśród stopów magnezu do przeróbki plastycznej najważniejszą rolę odgrywają 

stopy Mg-Al-Zn: AZ31, AZ61 i AZ80. Stop AZ31 jest podstawowym stopem na 

walcowane płyty i blachy do tłoczenia, stosowany jest do produkcji wyprasek różnymi 

metodami wyciskania i odkuwek (może być kuty zarówno na prasach jak i na młotach). 

Recenzowana praca dobrze wpisuje się więc ze swoją tematyką w interesujące 

i bardzo aktualne obszary badań poznawczych i aplikacyjnych nauk technicznych, tak 

pod względem doboru materiału do badań (Mg-3Al-1Zn-0,3Mn) jak i zastosowanej 

technologii jego przetwarzania. Przeróbka plastyczna powoduje wzrost własności 

mechanicznych wyrobów i zdecydowanie zwiększa wachlarz ich potencjalnych 

zastosowań. Na zwrócenie specjalnej uwagi zasługuje zastosowana w tej pracy 

niekonwencjonalna metoda walcowania w trójwalcowej walcarce skośnej – unikatowym 

w skali kraju urządzeniu, będącym na wyposażeniu Instytutu Przeróbki Plastycznej 

i Inżynierii Bezpieczeństwa Politechniki Częstochowskiej, gdzie praca została 

wykonana. Podjęta tematyka ma bez wątpienia znamiona oryginalności, jest 

odpowiednia do przeprowadzenia badań na poziomie rozprawy doktorskiej. 

 

2. Analiza i ocena pracy 
 

Przedłożone do oceny opracowanie zostało przygotowane w formie oprawionego 

maszynopisu (wydruku komputerowego) formatu A4 o objętości 160 stron. Na 

osobnych wydrukach dołączone zostało streszczenie pracy w języku polskim 

i angielskim. Struktura pracy nie odbiega od przyjętych standardów dla tego rodzaju 

opracowań. Autorka podzieliła pracę na dwie główne części. Pierwsza z nich, 

zatytułowana „Część literaturowa”, zajmuje 28 stron (s. 7-34), druga: „Część 

eksperymentalna” rozciąga się na 119 stronach (s. 35-153), co stanowi ok. ¾ objętości 

pracy. Część merytoryczną pracy otwiera krótkie „Wprowadzenie”, kończy zaś krótki 

rozdział, zatytułowany „Podsumowanie i wnioski końcowe”. Całość opracowania 

dopełnia „Wykaz ważniejszych oznaczeń” (na początku) i „Literatura” – 100 pozycji, 

spisanych generalnie (choć z odstępstwami) w kolejności cytowania na 5 stronach 

zamykających pracę, w tym 3 pozycje oparte na źródłach internetowych (są to [14], [41] 
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i [48]) i 1 norma (poz. [16]). Doktorantka zamieściła w pracy 113 rysunków, 

dokumentujących przeprowadzone badania i analizy oraz 13 tabel, nie zamieszczając ich 

odrębnych wykazów, co zwyczajowo ma miejsce i bywa przydatne. 
 

Na część literaturową składa się jeden rozdział, zatytułowany „Magnez i jego 

stopy” (rozdz. 1), w którym – obok charakterystyki stopów magnezu, z podziałem na 

stopy odlewnicze (rozdz. 1.1) i stopy do przeróbki plastycznej (rozdz. 1.2) – 

zamieszczono opis procesów przeróbki plastycznej: klasycznych (wyciskanie, 

walcowanie, kucie) w rozdz. 1.3 i siedmiu niekonwencjonalnych (wyciskanie 

hydrostatyczne, ECAP, KoBo, CWS, HPT, ARB i walcowanie w trójwalcowej walcarce 

skośnej) w rozdz. 1.4. Kolejny podrozdział (1.5), to omówienie, w oparciu o dane 

literaturowe, kinematycznych warunków procesu walcowania w trójwalcowej walcarce 

skośnej. Zasadne, jak się wydaje, byłoby wydzielenie omówienia procesów przeróbki 

plastycznej i podrozdziału 1.5, jako kolejnych rozdziałów głównych tej części pracy. 

Tym bardziej, że Doktorantka ograniczyła się w zasadzie do podania podstawowych 

informacji o wymienionych procesach przeróbki plastycznej, nawet w podrozdz. 1.3 

(zatytułowanym „Przeróbka plastyczna stopów magnezu”) nie wnikając zbyt głęboko 

w specyfikę przetwórstwa stopów magnezu.1 Podsumowanie przeglądu literatury (rozdz. 

1.6) Autorka zamyka konkluzją, iż wiedza na temat zastosowania unikatowej 

trójwalcowej walcarki skośnej do uzyskania wyrobu gotowego w postaci pręta nie jest 

wystarczająca, zaś współczesne metody matematyczne i numeryczne oraz możliwości 

badawcze w zakresie modelowania fizycznego, pozwalają na jej uzupełnienie. Stwierdza 

„konieczność opracowania kompleksowych rozwiązań teoretycznych 

i eksperymentalnych, które umożliwiłyby przeprowadzenie pełnej analizy stanu 

naprężenia, odkształcenia i zmian temperatury materiału podczas procesu walcowania 

w trójwalcowej walcarce skośnej”. 
 

Konsekwencją takiej oceny stanu wiedzy na podjęty temat, opartej o dokonany 

przegląd literatury oraz (wzmiankowane jedynie) wstępne badania własne procesu 

walcowania skośnego prętów, jest sformułowanie tezy i celu pracy w rozdz. 2, 

otwierającym część eksperymentalną. Cel pracy sprowadza się do „określenia wpływu 

zastosowania dużych odkształceń plastycznych podczas procesu walcowania prętów 

okrągłych w trójwalcowej walcarce skośnej na rozdrobnienie struktury i wzrost 

własności mechanicznych gotowego wyrobu wybranego stopu magnezu”. Wcześniej 

Autorka stawia tezę, że poprzez odpowiednie określenie parametrów technologicznych 

zastosowanego procesu kształtowania pręta ze stopu magnezu możliwe jest uzyskanie 

wyrobu gotowego o dobrych własnościach mechanicznych i rozdrobnionej strukturze. 

                                                 
1 Do dalszych studiów tematu polecam pracę: A. Dziadoń, Magnez i jego stopy. Wyd. Politechniki 

Świętokrzyskiej (Monografie, Studia, Rozprawy Nr M28), Kielce 2012 
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Pozytywna weryfikacja postawionej tezy warunkowała tym samym możliwość realizacji 

celu pracy. 
 

Przeprowadzone przez Panią mgr inż. Anetę Gryc w ramach dysertacji doktorskiej 

badania mają charakter analityczno-doświadczalny. Dla dowiedzenia tezy pracy 

i realizacji postawionego celu, Doktorantka wykonała szeroki program analiz 

numerycznych i badań doświadczalnych, obejmujący badanie własności mechanicznych 

materiału wsadowego i po procesie walcowania, wielowariantowe modelowanie 

numeryczne procesu walcowania skośnego oraz badania eksperymentalne walcowania 

w trójwalcowej walcarce skośnej w warunkach laboratoryjnych, z analizą wpływu 

procesu na strukturę tak przetworzonego materiału. Zakres badań zilustrowano 

schematem blokowym na rys. 12 (s. 37). 
 

Charakterystykę materiału użytego do badań (rozdz. 3.2) oparto na wynikach 

statycznej próby rozciągania (maszyna wytrzymałościowa Instron – model 5969) i badań 

dylatometrycznych (dylatometr DIL 805 A/D), a krzywe umocnienia stopu 

(p = f (


 ) wyznaczono w próbach jednoosiowego ściskania w symulatorze 

procesów metalurgicznych GLEEBLE 3800, wykorzystując do tego specjalistyczne 

oprzyrządowanie kontrolno-pomiarowe. Otrzymane rzeczywiste zależności naprężenia 

uplastyczniającego od odkształcenia dla różnych warunków temperaturowo-

prędkościowych odkształcania wykorzystano do badań numerycznych, wyznaczając 

parametry (współczynniki funkcji aproksymującej) odpowiedniego równania 

plastyczności (równanie Hensel’a – Spittel’a) i wprowadzając je do bazy danych 

materiałowych programu Forge 3D. 
 

Do analizy numerycznej procesu walcowania prętów w trójwalcowej walcarce 

skośnej (rozdz. 4) wykorzystano komercyjny program Forge 3D®, oparty na metodzie 

elementów skończonych. Po wcześniejszym zamodelowaniu procesu (rozdz. 3.3) oraz 

dobraniu parametrów kinematycznych i warunków brzegowych (rozdz. 3.4), 

przeprowadzono analizę numeryczną stanu odkształcenia materiału, prędkości 

odkształcenia, rozkładu naprężeń i temperatury w kotlinie walcowniczej oraz 

wyznaczono parametry energetyczno-siłowe procesu walcowania. Analizowano dwa 

warianty walcowania: I – w dwóch przepustach (ϕ30 → ϕ26 → ϕ24), II – w jednym 

przepuście (ϕ30 → ϕ24) dla czterech temperatur wsadu (250, 300, 350 i 400 [oC]) i dla 

czterech prędkości obrotowych walców (25, 50, 75 i 100 [obr/min]). Rozkłady 

odkształceń zastępczych (εi) (rozdz. 4.1), wybranych przypadków intensywności ( i



 ) 

i składowych tensora intensywności prędkości odkształcenia (


yy , yzxy



 , ) (rozdz. 4.2) 

oraz rozkłady naprężeń zastępczych (σi) (rozdz. 4.3) wyznaczono na przekrojach  
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wzdłużnych walcowanego pasma. Rozkłady temperatury wyznaczono zaś w trzech 

przekrojach poprzecznych: w odległości 1/3 i 2/3 od płaszczyzny wejścia oraz na 

wyjściu z kotliny odkształcenia, uzupełniając je dla wszystkich analizowanych 

wariantów procesu (z pominięciem  prędkości obrotowej walców 50 obr/min; poza 

przypadkiem z rys. 85, s. 119, gdzie pominięto 75 obr/min) wykresami słupkowymi 

uśrednionej wartości temperatury na powierzchni walcowanego pręta w tych 

przekrojach (rozdz. 4.4). Z opisu nie wynika jednoznacznie, czy chodzi o powierzchnię 

danego przekroju, czy o powierzchnię pręta w miejscu odpowiadającym danemu 

przekrojowi. Pytanie, jaka jest relacja pomiędzy temperaturami podanymi na 

diagramach z rys. 76-87 a odpowiednimi rozkładami temperatur w przekrojach, 

zamieszczonymi na rys. 64-75? Trudno zaobserwować jednoznaczne prawidłowości 

w rozkładach temperatury na rys. 64-75, poza tą, że najniższe temperatury są 

w przekrojach najbliższych płaszczyzny wejścia materiału do kotliny odkształcenia 

i rosną w kierunku wyjścia z kotliny walcowniczej (co wydaje się oczywiste). W rozdz. 

4.2 nie podano też uzasadnienia wyboru wariantów analizy numerycznej pól prędkości 

odkształcenia dyskutowanych w pracy (temp. 250 i 300 [oC], prędkości 50 i 100 

[obr/min]) i pominiętych (temp. 350 i 400 [oC], prędkości 25 i 75 [obr/min]). Jest to 

o tyle interesujące, że w badaniach laboratoryjnych – jako optymalny – weryfikowany 

był wariant walcowania wsadu o temperaturze 400 oC z prędkością obrotową walców 

100 obr/min. Jest też pytanie, jak zinterpretować brak istotnych różnic w rozkładach 

intensywności prędkości odkształcenia ( i



 ) dla walcowania w jednym przepuście 

(λ=1,56) (rys. 45, s. 81) i dla drugiego przepustu (λ=1,17) w wariancie walcowania 

w dwóch przepustach (rys. 38, s. 74)? Teoretyczna analiza parametrów energetyczno-

siłowych procesu walcowania (rozdz. 4.5) obejmuje – dla wszystkich rozważanych 

wariantów temperaturowo-prędkościowych – wyznaczenie wartości sił nacisku metalu 

na walce oraz momentów walcowania dla trzech walców roboczych, a także – dla 

wszystkich temperatur wsadu i trzech spośród czterech prędkości walcowania – 

obliczenie mocy walcowania. Która z prędkości przy liczeniu mocy i według jakich 

przesłanek została pominięta nie wiadomo – z legendy wykresów na rys. 95 wynikałoby, 

że 25 obr/min, a z podpisu pod rysunkiem, że 50 obr/min). Na koniec kilka 

ogólniejszych uwag do tej części pracy. Opis przeprowadzonych badań symulacyjnych, 

na użytek ewentualnej publikacji ich wyników, wymaga uporządkowania 

(doprecyzowania), konieczna wydaje się synteza tych wyników. Utrudnieniem dla 

szybkich porównań (analiz) są też zróżnicowane skale w jednorodnych grupach 

wykresów rozkładów wartości tych samych dyskutowanych wielkości (odkształceń, 

prędkości odkształcenia, naprężeń, temperatur czy momentów walcowania). Wykresy 

rozkładów wielkości, przyjmujących wartości różnych znaków (+ / -) winny mieć skale 

z jednoznacznym zerem (na granicy pól). 
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Badania doświadczalne (rozdz. 5) obejmowały kilka obszarów. W pierwszym 

etapie Doktorantka podjęła próbę „odzwierciedlenia procesu walcowania prętów 

w trójwalcowej walcarce skośnej podczas odkształceń za pomocą plastometru skrętnego 

BAHR STD 812”. Badania plastometryczne przeprowadzono dla trzech temperatur 

z przedziału (200 – 400) oC i trzech prędkości odkształcenia z przedziału (1 – 20) s-1. 

Prędkości odkształcenia 10 i 20 [s-1] odpowiadały prędkościom walcowania: 250 i 500 

[obr/min], przekraczających odpowiednio 2,5 i 5-krotnie maksymalną prędkość 

walcowania (100 obr/min). Pytanie, czym kierowała się Doktorantka tak rozszerzając 

zakres badanych prędkości i obniżając dolną wartość przedziału temperatur w badaniach 

plastometrycznych w stosunku do przyjętych warunków prędkościowo-

temperaturowych walcowania laboratoryjnego? 

W ramach weryfikacji doświadczalnej walcowania prętów z badanego stopu 

magnezu AZ31 w skali laboratoryjnej przeprowadzono proces walcowania na 

trójwalcowej walcarce skośnej RSP 40/14 dwóch próbek w trzech przepustach, 

w temperaturze 400 oC, z prędkością obrotową walców 100 obr/min. Rodzą się pytania:  

1. Czym podyktowana była rozbieżność parametrów procesu doświadczalnego 

z warunkami walcowania, przyjętymi w symulacji numerycznej (ilość przepustów, 

całkowity współczynnik wydłużenia λc i związane z nim całkowite odkształcenie 

rzeczywiste εc)? 

2. Jaki był związek pomiędzy przyjętymi parametrami temperaturowo-prędkościowymi 

walcowania doświadczalnego, a wynikami symulacji numerycznej w tym zakresie; 

czy były to warunki bezwzględnie optymalne teoretycznie (doświadczalnie nie 

zweryfikowano innych)? Z analizy rozkładu naprężeń w kotlinie walcowniczej 

wynika, że opór odkształcenia zmniejsza się ze wzrostem temperatury wsadu 

i z obniżeniem prędkości obrotowej walców (co wydaje się logiczne), jakie były inne 

kryteria wyboru doświadczalnych warunków walcowania? 

3. Z wynikami którego przypadku walcowania laboratoryjnego (którego przepustu) 

porównano na rys. 105 (s. 143) moc walcowania wyznaczoną numerycznie dla, jak 

sądzę, przypadku podanego na rys. 95d, dla walcowania  w jednym przepuście 

(z λ=1,56)? Tej wartości współczynnika wydłużenia odpowiada sumaryczne  λ 

z dwóch pierwszych przepustów walcowania laboratoryjnego. 

Zarówno materiał po walcowaniu jak i po wcześniejszych badaniach 

plastometrycznych poddano badaniom metalograficznym na mikroskopie optycznym 

Nikon Eclipse MA-200. W szczególności, chciano zbadać wpływ procesu walcowania 

na rozdrobnienie struktury, przekładające się na własności wyrobu gotowego. W tym 

celu Doktorantka przeprowadziła też badania własności mechanicznych prętów po 

procesie walcowania, obejmujące granicę plastyczności, wytrzymałość i wydłużenie 

oraz mikrotwardość Vickersa (mikrotwardościomierz FM 700). Kierując się wynikami 
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symulacji numerycznych, wskazującymi na silną nierównomierność rozkładu wartości 

analizowanych parametrów, słusznie własności mechaniczne postanowiono wyznaczyć 

dla różnych stref na przekroju poprzecznym wyrobu gotowego. Nie podano jednak 

schematu rozmieszczenia (pobrania) próbek na przekroju i długości walcowanego pręta. 

Pytanie do tej części badań: czym Doktorantka tłumaczy tak duży rozrzut 

mikrotwardości w środkowej strefie przekroju walcowanych prętów (po pierwszym, 

a zwłaszcza po trzecim przepuście)? 
 

W „Podsumowaniu i wnioskach końcowych” (s. 154-155) Doktorantka stwierdza 

udowodnienie tezy naukowej pracy i w dziesięciu punktach podaje wnioski wynikające 

z przeprowadzonych badań. W p. 1 należałoby „własności wytrzymałościowe” zamienić 

na „własności mechaniczne” (wszak Autorka stwierdziła również poprawę wydłużenia 

całkowitego, s. 145). Punkt 2 nie ma charakteru wniosku z badań, to jest raczej zbędna 

w tym miejscu pracy informacja z dość niefortunnym na dodatek sformułowaniem 

„W celu weryfikacji poprawności badań teoretycznych…”. Szkoda, że obserwacji 

zawartych w p. 6 Doktorantka nie udokumentowała w pracy (należało zamieścić 

odpowiednie fotografie gotowego wyrobu). W p. 7 właściwsze byłoby podanie 

przedziału wielkości ziarna, zamiast konkretnej wartość 2 µm, obserwowanej 

w warstwach zewnętrznych walcowanego wyrobu (rozdz. 5.4.3). 

 

Podsumowując, wartość merytoryczną pracy oceniam pozytywnie. Zastosowanie 

unikatowej trójwalcowej walcarki skośnej do walcowania wyrobów (prętów) ze stopu 

magnezu nadało prowadzonym badaniom innowacyjny charakter. Zadania badawcze, 

nakreślone dla udowodnienia tezy pracy, Doktorantka zrealizowała, a wyniki badań 

zostały obszernie zilustrowane. Są interesujące poznawczo i mają wartość aplikacyjną. 

Stanowią cenną bazę informacji dla dalszych, celowych badań aplikacyjnych technologii 

wytwarzania okrągłych profili pełnych ze stopów magnezu tą niekonwencjonalną 

metodą walcowania. 

 

Obowiązkiem recenzenta jest też zwrócenie uwagi na słabsze strony ocenianej 

pracy. W tym kontekście muszę stwierdzić, iż wiele do życzenia pozostawia jakość 

opisów, komentarzy i analiz, w tym jasność i precyzja wywodów, spójność opisów; 

przejrzystość (klarowność) informacji, zbędne powtórzenia; nieścisłości a nawet błędy 

w opisach formalnych i odwołaniach; nie zawsze właściwe nazewnictwo i określenia itp. 

Są też w pracy niedociągnięcia edytorskie i uchybienia redakcyjne, ze zdarzającymi się 

niepoprawnymi gramatycznie bądź niekompletnymi zdaniami włącznie. Przykłady: 

1. Przykłady nieprecyzyjnych (błędnych) opisów i nazewnictwa: 

•  w schemacie wyciskania współbieżnego – nie „przekładka”, a przetłoczka 

(rys. 7 – poz. 4, s. 17) 
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•  wyciskanie – nie: „zimne”, „ciepłe” i „gorące”, a: na zimno, na ciepło i na 

gorąco (s. 19) 

•  „…w tym obszarze występuje intensywność odkształceń i duże tarcie na 

powierzchni styku pręta z walcami.” (s. 114) 

•  zły symbol siły nacisku „p” (rozdz. 4.5) – poprawny: F (ewentualnie P), 

a w opisie rys. 88-90 powinno być: wartości siły, nie „Zmiana siły…”; wartość 

siły nacisku w „kN/mm” (s. 131) 

•  przez całą pracę przewija się niepoprawne określenie „przy 

temperaturze…”, zamiast: dla temperatury, w temperaturze (odpowiednio: 

wsadu, walcowania); zdarza się też nie najszczęśliwsze stosowanie pojęcia 

„odkształcalność”, traktowanego np. jako synonim odkształcenia 

2. Przykłady, ważnych interpretacyjnie, nieprecyzyjnych sformułowań: 

•  „Urządzenie (mowa o walcarce) daje możliwość wytwarzania materiałów 

trudno-odkształcalnych z zastosowaniem dużych odkształceń plastycznych 

w jednej operacji technologicznej (w jednym przepuście).” (s. 5/6) – walcarka 

daje możliwość przetwarzania / przeróbki materiałów, a jeśli „wytwarzania”, 

to wyrobów z materiałów… 

•  w opisie walcowania wzdłużnego: „Po procesie początkowa wysokość 

metalu zmniejsza się, a długość i szerokość ulega zwiększeniu [72,75,81]” 

(s. 20) – zmniejsza się nie po, a podczas (i raczej grubość, nie wysokość), 

a jeśli po procesie, to: jest mniejsza (konieczna jest precyzja zwłaszcza, gdy 

przywołuje się uznane źródła literaturowe) 

•  „Kolejną metodą wytwarzania stopów magnezu jest kucie,…” (s. 21) – 

znów, nie wytwarzania a przetwarzania lub wytwarzania wyrobów ze stopów 

•  „Wdrożenie produkcji prętów w tego typu walcarkach może być opłacalne 

po uruchomieniu produkcji masowej, a to jest możliwe po przeprowadzeniu 

badań teoretycznych i eksperymentalnych wytwarzania w nich stopów trudno 

odkształcalnych.” (s. 33) – komentarz jak wyżej 

•  „Proces walcowania prowadzono w dwóch etapach.” (s. 51) – jest to zdanie, 

które w zamierzeniu Doktorantki (wynika to z dalszego tekstu) ma informować 

o tym, że analizę numeryczną procesu walcowania prowadzono w dwóch 

etapach, odpowiednio do dwóch wariantów walcowania (w dwóch i w jednym 

przepuście); jest to w rozdz. 4.1, zatytułowanym „Analiza stanu odkształcenia 

w metalu” – poprawniej byłoby bez „w” 

•  „…rozkłady temperatur w trzech przekrojach poprzecznych walcowanych 

w jednym przepuście z wsadu o średnicy 30 mm na pręt o średnicy 24 mm 

(λc=1,56),…” (s. 109) 
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3. Przykłady nieścisłości (błędów) w opisach formalnych: 

•  „nw - liczba obrotów walców, obr/ min,” (w legendzie wzoru (9), s. 31)  

– winno być: prędkość obrotowa walców 

•  podana niewłaściwa średnica wsadu dla całej serii wykresów pól 

składowych intensywności prędkości odkształcenia w drugim przepuście 

(rys. 39-44) – podano średnicę 30 mm, a powinno być 26 mm 

•  w podpisie i komentarzu do rys. 89 (s. 123) podana zła wartość λ2 – powinno 

być 1,17 a jest 1,77 

•  opis osi odciętych (odkształcenia) na rys. 13 / s. 38 i 106b / s. 145 (?) 

4. Przykłady złej (niepełnej) konstrukcji zdania:  

•  „Natomiast wzrost temperatury, większość procesów przeróbki plastycznej 

realizowana jest metodą wyciskania oraz metodami walcowania czy kucia, 

przy podwyższonej temperaturze.” (s.14) 

•  „Stopy magnezu przeznaczone do przeróbki plastycznej zawierają głównie 

Al, Zn oraz Mn, a jak już wspomniano, wpływ zastosowanych dodatków 

stopowych na wytrzymałości na rozciąganie w funkcji wydłużenia dla 

wybranych stopów magnezu przerabianych plastycznie.” (s. 14/15) 

•  „W związku z tym, iż materiały o nieregularnej budowie krystalograficznej 

charakteryzują się anizotropia, własności, wynikającą z ich budowy.” (s. 146) 

(w części przynajmniej, jest to prawdopodobnie wynik pośpiesznej edycji 

tekstu podczas kolejnej jego redakcji / obróbki) 

5. Przykłady innych uchybień redakcyjnych, językowych: 

„…zastosowanie aplikacyjne…” (s. 33); „materiał badawczy”; wartości 

wielkości fizycznych raczej (naj)wyższe / (naj)niższe, nie 

„(naj)większe / (naj)mniejsze”; „Przeprowadzono analizę rozkładu … w trzech 

punktach na przekrojach poprzecznych pasma,…” (s. 49); „ 26mm” itp. 

(s. 50) – albo ϕ przed wartością średnicy, albo miano za; brak (rys. 38, s. 74, 

rys. 45, s. 81) lub złe (rys. 40, s. 76) indeksy przy symbolach analizowanej 

wielkości fizycznej albo iloczyn zamiast indeksowanej wielkości fizycznej (np. 

rys. 52 i 53, s. 89 i 90: σi zamiast σi); błędne odwołania (np. do niewłaściwych 

rysunków w rozdz. 4.2, s. 88); zdarzająca się forma osobowa opisu 
 

Szereg tzw. literówek, czy w konsekwencji wręcz błędów gramatycznych, 

wynikać może z automatycznej autokorekty edytora tekstu. Obowiązkiem autora pracy, 

zwłaszcza tak ważnej jak dysertacja doktorska, jest jednak uważne przeprowadzenia 

własnej końcowej korekty. 
 

Komentarza wymaga też przyjęta w pracy notacja stopów magnezu. Na str. 15 

Doktorantka pisze: „Do oznaczania stopów magnezu najczęściej wykorzystywany jest 
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system oparty o normę ASTM B 275-02 15 [16]. Oznaczenia takie są stosowane 

w rozprawie ze względu na ich zwartość zapisu.”. Wszystko byłoby dobrze, gdyby się 

tego konsekwentnie trzymała, z jedną korektą, by – dla pełnej jednoznaczności – 

rozdzielać poszczególne składniki stopu (z poprzedzającą symbol pierwiastka 

stopowego jego zawartością w % mas.) krótką pauzą „-”. Wtedy zapis badanego stopu 

AZ31 wyglądałby następująco: Mg-3Al-1Zn-0,3Mn. Pomieszanie zaś przyjętej formy 

zapisu według składu chemicznego z europejskim systemem oznaczenia magnezu i jego 

stopów (wg PN-EN 1754:2002) skutkuje błędami, jakie mają miejsce np. w tab. 2 

(s. 16), gdzie stop AZ31 ma oznaczenie: „Mg3Al3.0Zn1.0Mn0.3” (podobnie jest 

w przypadku pozostałych stopów). Zbędne było też częste pisanie obu oznaczeń łącznie 

(według składu chemicznego i literowo-cyfrowego), niekiedy bez rozdzielenia jak np. 

w tytule rozdz. 5.4.2 (spis treści, s. 144). 
 

W przypadku publikacji wyników pracy, wskazane mankamenty wymagają 

starannego skorygowania. 

 

3. Wniosek końcowy 
 

Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska Pani mgr inż. Anety Gryc stanowi 

oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, a jej opracowanie wymagało od 

Kandydatki do stopnia doktora ogólnej wiedzy teoretycznej w zakresie specjalności 

przeróbka plastyczna metali, sytuującej się w dyscyplinie metalurgia, a także 

umiejętności samodzielnego prowadzenia pracy naukowej, w szczególności badań 

z wykorzystaniem unikatowego urządzenia oraz zaawansowanej aparatury badawczo-

pomiarowej i narzędzi obliczeniowych. Uważam w związku z powyższym, że 

przedłożona rozprawa spełnia wymagania, określone w Ustawie z dnia 14 marca 2003 r. 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(Dz. U. Nr 65, poz. 595). Wnioskuję o jej przyjęcie i dopuszczenie mgr inż. Anety 

Gryc do publicznej obrony rozprawy przed Radą Wydziału Inżynierii Produkcji 

i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. 

 

 

 

 

 

 Wacław Muzykiewicz 


