
1 
 

 

Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik 

Politechnika Krakowska 

Katedra Inżynierii Procesów Produkcyjnych 

 

RECENZJA 

 

Rozprawy doktorskiej mgr inż. Dominiki Strycharskiej nt.: „Techniczno-ekonomiczne aspekty 

wielożyłowego walcowania prętów żebrowanych z zastosowaniem nowego układu 

wykrojów rozcinających” 

Promotor: dr hab. inż. Sebastian Mróz, prof. PCz. 

Promotor pomocniczy: dr inż. Piotr Szota 

Podstawa opracowania: pismo R-WIPiTM, z dnia 17 kwietnia 2015 r., Dziekana Wydziału Inżynierii 

Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. 

 

1. Zakres i charakterystyka rozprawy  

Przedstawiona do recenzji rozprawa obejmuje 140 stron, a w tym: 1 strona spisu treści, 

9 stron spisu literatury (174 pozycje). Praca składa się z 8 rozdziałów oraz „stwierdzeń 

i wniosków”.  

Zwraca uwagę dobry poziom edytorski opiniowanej rozprawy doktorskiej (w pracy 

dostrzegłem zaledwie kilka pomyłek literowych, czy też stylistycznych, np. na str. 23, 37). 

We wprowadzeniu Autorka przedstawia zwięźle genezę pracy. Wzrost zapotrzebowania 

na żebrowane pręty walcowane, stosowane do zbrojenia betonu, uzasadnia poszukiwanie 

nowych rozwiązań techniki walcowania, zwiększającej zdolności produkcyjnych walcowni. 

Doktorantka zaproponowała opracowanie procesu wielożyłowego walcowania w miejsce 

technologii walcowania jednożyłowego. Modyfikacja dotychczasowej technologii wymaga 

zastosowania specjalnego układu wykrojów rozcinających w grupie klatek wykończeniowych 

walcowni bruzdowych. Spodziewane efekty, to zwiększenie produktywności walcowni od 30% 

do 50%, zmniejszenie strat energii elektrycznej oraz zużycia gazu, a także obniżenie 

intensywności zużycia wykrojów rozcinających. Badania były prowadzone na prętach ∅ 16 mm. 

W świetle przedstawionych założeń oraz możliwości implementacji wyników badań 

w realnych warunkach produkcyjnych wybór tematu rozprawy uznaję za trafny 

i uzasadniony.  

W rozdziale 2 Doktorantka przedstawiła charakterystykę różnych rozwiązań użebrowań 

i przeznaczenia prętów walcowanych (s.6 – s.9). Podkreśla też, że to właśnie w Instytucie 

Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa Politechniki Częstochowskiej opracowano 

technologię wytwarzania żebrowanych prętów bimetalowych: stal – stal odporna na korozję.  

Uwaga: proponuję stosować w pracy termin „właściwości” zamiast własności, bowiem właściwość jest 

pewną cechą charakterystyczną, swoistą (w tym przypadku wyrobu, materiału,…).  

Analizując literaturę, Doktorantka stwierdza, że: „… jednym z głównych kierunków 

intensyfikacji produkcji prętów żebrowanych, stosowanym w walcowniach prętów w różnych 

krajach świata, jest walcowanie z wzdłużnym rozdzielaniem pasma w ciągu walcowniczym…”. 

Tematyka rozprawy doktorskiej wpisuje się w aktualny nurt badań i rozwoju tej 

technologii.  

Autorka rozprawy przedstawia kolejne etapy rozwoju technologii wielożyłowego 

walcowania (s.10 – s.15) wraz ze schematami tych procesów (rys.2.3 – rys.2.6). Następnie 

koncentruje uwagę na scharakteryzowaniu metod wielożyłowego walcowania prętów 
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żebrowanych (s.16 – s.22, rys.2.7 – rys.2.11). Na podstawie przeprowadzonej analizy można 

stwierdzić, że na prawidłowy przebieg procesu wielożyłowego walcowania wpływa wiele 

czynników związanych zarówno z urządzeniami technologicznymi, obrabianym materiałem, jak 

i parametrami walcowania. Doktorantka omawia każdy z tych czynników  

w kontekście rozwoju metody, wskazując zalety, jak i niedogodności poszczególnych 

sposobów, rodzajów czy odmian (słowo „metoda” pojawia się w tekście wielokrotnie i w różnym 

znaczeniu). 

Uwaga: w uporządkowaniu i w podsumowaniu analizy warto byłoby przedstawić schemat klasyfikacji 

dotyczący metod, sposobów, rodzajów i odmian procesu walcowania prętów żebrowanych, np.:  

 metoda - kryterium: podstawy fizyczne procesu, (przykładowo rodzaj dostarczonej energii do 

zaistnienia procesu deformacji; 

 sposób - kryterium: zjawiska fizyczne prowadzące do zaistnienia procesu deformacji materiału, 

(przekroczenie granicznych naprężeń rozciągających, ściskających, itd.); 

 rodzaj - kryterium: kształt wykroju, geometria, itp.;  

 odmiana - kryterium: osiągana dokładność, schemat kalibrowania walców, itd. 

Oczywiście wymienione przeze mnie kryteria są tylko przykładami, które mogą być 

uwzględnione, jeśli zostaną uznane za słuszne. 

Obszernie i szczegółowo omówiła Autorka rozprawy zagadnienie zużycia walców 

hutniczych (s.23 – s.36). Jednym z podstawowych pojęć, które należało określić jest trwałość 

narzędzia. Pani mgr inż. D. Strycharska przedstawiła kilka definicji trwałości. (s.23). Nie 

skomentowała jednak, którą z nich uznaje (przyjmuje) za odpowiednią w odniesieniu do badań 

własnych.   

Uwaga: przedstawione definicje trwałości nie są spójne. Przykładowo: „trwałość narzędzia to okres 

użytkowania, w którym wytrzymałość narzędzia przewyższa obciążenia produkcyjne”. Pytanie: co 

jest miarą wytrzymałości narzędzia, a co jest miarą obciążeń produkcyjnych? 

 Sądzę, że można by przyjąć definicję: trwałość, a ściślej okres trwałości jest to czas pracy 

narzędzia (walca) do osiągnięcia założonego poziomu (wartości) zużycia jego powierzchni 

roboczych. Czas pracy może być wyrażony bezpośrednio w jednostkach czasu lub pośrednio np. 

poprzez liczbę wykonanych wyrobów. Trwałość może być rozważana w kategorii zjawisk 

deterministycznych lub, co jest uzasadnione, jako wielkość losowa (ujmuje to jedna 

z przedstawionych definicji). W proponowanej definicji trwałości (okresu trwałości) uwzględnia się 

kryterium zużycia, które może być kryterium technologicznym (utrata wymaganej jakości wyrobu), 

fizykalnym (np. przekroczenie wytrzymałości doraźnej czy zmęczeniowej materiału narzędzia). 

Omawiając utratę właściwości (a nie własności) użytkowych narzędzi Doktorantka trafnie 

stwierdziła, iż są to nakładające się (często współwystępujące) procesy zużycia (zużycie 

ścierne, zmęczenie mechaniczne, zmęczenie cieplne, adhezja, dyfuzja, utlenianie, korozja). 

Kolejnym zagadnieniem, które ujmuje w rozprawie Autorka jest ekonomika procesu 

wielożyłowego walcowania prętów żebrowanych. W przedstawionych składnikach kosztów jest 

sformułowanie (s.37) „…zużycie usług obcych…”; czy rzeczywiście dotyczy to „zużycia”, czy też 

tylko „użycia”? Analizując przykłady zastosowania tego procesu, na podstawie danych 

literaturowych i przykładów produkcyjnych w wybranych zakładach Doktorantka stwierdza m. 

in., że: „technologia wielożyłowego walcowania prętów żebrowanych umożliwia podwyższenie 

zdolności produkcyjnej walcowni istniejących i nowo projektowanych…, wpływa również na 

lepsze wykorzystanie czasu maszynowego”.  
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Z właściwą sobie skrupulatnością Doktorantka omawia komputerowy program 

Forge2011® do analizy naprężeń i odkształceń w procesie walcowania prętów oraz 

matematyczne modele, które są wykorzystane w tym programie.  

Uwaga: analizując tę część pracy zauważyłem, że: 𝜀̇ jest określane, jako intensywność odkształceń 

(s.43), natomiast we wzorze 2.19 (s.49), jako prędkość odkształcenia. Wymaga to uściślenia. 

Prędkość jest wielkością wektorową, a więc mającą określony początek, kierunek i zwrot oraz 

długość. We wzorze 2.19 𝜀̇ jest w ujęciu skalarnym, a więc należy ją nazwać szybkością (a nie 

prędkością) odkształcenia. 

W podsumowaniu Doktorantka stwierdza m. in., że: „w dostępnej literaturze brak jest 

kompleksowych opracowań dotyczących nowego układu wykrojów rozcinających, tj. z trzema 

wykrojami rozcinającymi, na ich zużycie oraz na parametry siłowo-energetyczne procesu w 

porównaniu do walcowania prętów żebrowanych w klasycznym układzie wykrojów 

rozcinających, tj. z dwoma wykrojami rozcinającymi”. To stwierdzenie jest uzasadnieniem 

podjęcia własnych badań w ramach rozprawy doktorskiej.  

Oceniając tę część rozprawy doktorskiej stwierdzam, że Pani mgr inż. Dominika 

Strycharska posiada duży zasób wiedzy nt. procesów walcowania. Analiza obszernej 

literatury została przeprowadzona w sposób systematyczny, logiczny i uporządkowany. 

Świadczy to o dobrym przygotowaniu Doktorantki do pracy naukowej. W 

podejmowanych, kolejnych pracach badawczych i opracowaniach naukowych warto, aby 

Autorka rozprawy podeszła także bardziej krytycznie do analizowanych problemów. 

Rozdział 3 zawiera tezę, cel i zakres rozprawy. 

Autorka rozprawy sformułował tezę, w której stwierdza:  

„Głównymi czynnikami wpływającymi na zużywanie się wykrojów rozcinających podczas 

wielożyłowego walcowania prętów żebrowanych jest kształt tych wykrojów oraz zastosowane 

odkształcenia. Nowy układ wykrojów rozcinających zapewni mniejsze wartości odkształcenia 

pasma w obszarach nożowych tych wykrojów, co wpłynie na zmniejszenie ich zużycia oraz 

kosztów produkcji wyrobu gotowego”.  

Uwagi:  

 wg mnie powinno tu być użyte słowo „hipoteza” zamiast „teza”, bowiem teza w sensie logiczno-

matematycznym jest częścią twierdzenia, które należy udowodnić na podstawie przyjętych 

przesłanek, przy określonych założeniach (warunkach początkowych, ograniczeniach). Natomiast 

hipoteza jest założeniem opartym na prawdopodobieństwie, wymagającym sprawdzenia, mającym 

wyjaśnić określone prawo lub zjawisko; 

 wystarczającą hipotezą jest drugie zdanie „…nowy układ wykrojów….”, bowiem pierwsza część 

wynika z analizy literatury i jest, wg mnie, oczywistym stwierdzeniem; 

 w celu pracy lepiej byłoby użyć sformułowania „wpływu zastosowanych warunków (parametrów) 

procesu” zamiast „…. zastosowanych odkształceń…”, gdyż to parametry realizacji tego procesu są 

wielkościami, którymi możemy sterować, a odkształcenia są zależne od nich.  

W rozdziale 4 został przedstawiony zakres i plan badań obejmujący eksperymenty 

symulacyjne i eksperymenty fizyczne w warunkach przemysłowych. Plan badań oceniam 

pozytywnie. 

Materiały użyte do badań zostały scharakteryzowane w rozdziale 5 pracy. Były to pręty 

∅ 16 mm ze stali BSt500S (tab.5.1), a do badań plastometrycznych zostały użyte próbki 

prostopadłościenne 10x15x20. Badania plastometryczne – próby ściskania były wykonane za 

pomocą symulatora fizycznego Gleeble 3800 (rys.5.1). Rejestracja i kontrola zmian temperatury 
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badanej próbki była prowadzona z zastosowaniem termopary typu K (NiCr-Ni), umożliwiającej 

pomiary do 1200℃. 

Zależność naprężenia uplastyczniającego 𝜎𝑝 jest określona zależnością (5.1), 

a wyznaczone współczynniki równania są ujęte w tab. 5.2.  

Uwagi:  

 jeśli materiał odkształca się w ściśle określonym kierunku, to można mówić o „prędkości 

odkształcenia”, a gdy tak nie jest to powinno być „szybkość odkształcenia” (𝜀̇); 

 pytanie: czy wartości współczynników podane w tab.5.2 zostały zaczerpnięte z publikacji S. Mroza 

[104], czy też zostały wyznaczone na podstawie własnych badań Doktorantki. Jeśli to były badania 

własne, to jaki był plan badań (macierz planu badań)? 

Rozdział 6 – modelowanie numeryczne procesu walcowania prętów żebrowanych 

o średnicy ∅ 16 mm jest oryginalnym opracowaniem Doktorantki. Celem badań numerycznych 

była analiza zmian kształtu pasma w poszczególnych przepustach w procesie wielożyłowego 

walcowania prętów żebrowanych, określenie rozkładu jednostkowej pracy sił tarcia na 

powierzchni walców oraz wyznaczenie momentu i mocy walcowania dla zaproponowanego, 

nowego układu wykrojów rozcinających.  

Uwaga: w przedostatnim wierszu (s.61, podobnie s.62, w3d) jest stwierdzenie „… możliwie dokładne 

odwzorowanie warunków…”. Sformułowania „dokładne odwzorowanie, dokładne obliczenia, itp. 

są dość powszechnie używane w języku potocznym. Jednak w opracowaniach inżynierskich 

powinno się podać „z jaką dokładnością” jest coś odwzorowane, obliczone, wykonane, itd. 

Parametry procesu walcowania wielożyłowego prętów żebrowanych i warunki brzegowe 

zostały jednoznacznie sprecyzowane (s.61-s.65). 

Opracowany, nowy układ wykrojów rozcinających do wielożyłowego walcowania prętów 

żebrowanych ∅ 16 mm został szczegółowo opisany wraz z charakterystyką jego działania (s.67 

– s.71). Jego zaletą jest między innymi stosowanie mniejszych gniotów w obszarach części 

nożowych, dzięki wprowadzeniu trzeciego, wstępnie rozcinającego wykroju w klatce nr 13 

(rys.6.4 i rys. 6.5).   

Na jakość gotowego wyrobu znaczący wpływ wywiera narzędzie, a głównie jego zużycie 

w trakcie procesu walcowania. Wielkości a charakteryzującą zużycie ścierne narzędzia jest 

współczynnik zużycia 𝑘𝑧𝑢𝑧. Doktorantka przedstawiła metodykę wyznaczania wartości tego 

współczynnika na podstawie analizy kształtu wykroju próbek aluminiowych, a następnie 

utworzenia przestrzennych modeli 3D, odwzorowujących kształt zużytych wykrojów. Uzyskane 

w ten sposób dane te zostały wykorzystane do obliczenia współczynnika 𝑘𝑧𝑢𝑧 wg zależności 

(2.1 – s.27), a następnie do wyznaczenia objętościowego zużycia wg zależności (2.13 – s.46). 

Uwaga: za niewłaściwe uważam stwierdzenie (s.72), że: „istotnym czynnikiem wpływającym na wartość 

zużycia jest współczynnik zużycia…”, gdyż współczynnik 𝑘𝑧𝑢𝑧 jest pomocniczą wielkością 

charakteryzującą to zużycie. Natomiast o wartości zużycia decydują warunki i czas eksploatacji 

narzędzia.  

Ważnymi informacjami dla technologa są dane o zmianie kształtu pasma walcowania 

w poszczególnych przepustach oraz o rozkładzie pracy sił tarcia. Autorka rozprawy wykonała 

stosowne obliczenia i analizy numeryczne, które potwierdziły poprawność opracowanej 

konstrukcji układu do trójżyłowego walcowania prętów żebrowanych ∅ 16 mm oraz prawidłowe 

wypełnienie poszczególnych wykrojów.  

Również analiza intensywności odkształcenia w walcowanym pręcie (rys.6.15 – rys.6.18) 

wykazała, że wprowadzenie wykroju rozcinającego powoduje zmniejszenie wartości 
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odkształcenia pasma w obszarach nożowych, a tym samym wpływa na zmniejszenie 

intensywności zużycia narzędzia. Potwierdzają to również analizy rozkładu jednostkowej pracy 

sił tarcia na powierzchni walców (rys.6.19 – rys.6.23) oraz kształtu wykrojów (rys.6.24 – 

rys.6.27).  

Rozdział 7 zawiera wyniki doświadczalnej weryfikacji w warunkach przemysłowych 

poprawności analiz symulacyjnych (zawartych w rozdz.6). Doktorantka wykonała szereg 

pomiarów napięcia i natężenia prądu silników napędowych walcarek w celu wyznaczenia 

wartości momentu i mocy walcowania (rys.7.2 – rys.7.4;rys.7.6 – rys.7.8; rys.7.10 – rys.7.12). 

Na podkreślenie zasługuje dobra zgodność wyników obliczeń symulacyjnych z wynikami 

eksperymentu (rys.7.5 i rys.7.9), co świadczy o poprawnym opracowaniu modelu 

symulacyjnego.  

Wprowadzone modyfikacje w układzie trójżyłowego walcowania prętów żebrowanych 

o średnicy ∅ 16 mm w odniesieniu do wykrojów rozcinających, stosowanych dotychczas, 

spowodowały zmiany w rozkładzie całkowitej siły nacisku na walce w poszczególnych 

segmentach walcarki (rys.7.13). To z kolei spowodowało korzystne zmiany mocy walcowania 

(rys.7.15 – rys.7.15) i zmniejszenie łącznej mocy walcowania w stosunku do zapotrzebowania 

w układzie stosowanym dotychczas (rys.7.16 – rys.7.17). Szczegółowe wartości tych zmian są 

zamieszczone w rozprawie (s.99 – s.114).  

Analiza efektywności ekonomicznej – rozdział 7 potwierdza, że zastosowanie 

odpowiednio dobranego układu wykrojów do trójżyłowego procesu walcowania prętów 

żebrowanych ∅ 16 mm jest rozwiązaniem w pełni uzasadnionym. Doktorantka wykazała na 

podstawie szczegółowych obliczeń (s.115 – s.129), że dzięki zaproponowanemu rozwiązaniu 

można poprawić wskaźniki ekonomiczne łącznie o ok.47 %, zmniejszając koszty: zużycia 

walców, gazu i energii elektrycznej.  

Zasadniczą część rozprawy zamykają wnioski i stwierdzenia. Zostały one sformułowane 

na podstawie wykonanych analiz symulacyjnych i eksperymentu fizycznego. Wnioski zostały 

ujęte w punktach 2 – 7, a stwierdzenia w punktach 1 oraz 8 – 9. 

Uwaga: w punkcie 9 powinno być użyte stwierdzenie „…wpłynie na poprawę wskaźników…”, zamiast „… 

na zwiększenie wskaźników…”, ponieważ wykazane zostało np. zmniejszenie intensywności 

zużycia walców, a nie zwiększenie. 

To skrótowe przedstawienie przeze mnie zakresu opracowań Doktorantki 

upoważnia do wyrażenia opinii, że zastosowane metody i procedury badawcze oraz 

uzyskane efekty świadczą o szerokiej wiedzy i umiejętności analizy oraz syntezy 

złożonych problemów badawczych, nakierowanych na praktykę przemysłową.  

2. Ocena metodologicznej i metodycznej koncepcji rozprawy doktorskiej 

Na podstawie przedstawionej analizy rozprawy doktorskiej i procedury rozwiązywania 

postawionych zadań badawczych, metodologiczną i metodyczną koncepcję rozprawy 

doktorskiej oceniam w pełni pozytywnie, albowiem zawiera ona analizę złożonego problemu 

z zakresu plastycznego formowania prętów metalowych i skutecznej realizacji działań 

zmierzających do poprawy wskaźników techniczno-ekonomicznych tego procesu. 

O odpowiednim przygotowaniu Autorki rozprawy do prowadzenia prac 

badawczych świadczą: rzeczowa i merytoryczna analiza oraz synteza literatury, 

poprawnie wykorzystanie wiedzy z zakresu numerycznego modelowania procesu 

technologicznego walcowania, własne opracowania procedur badawczych oraz 

przeprowadzenie eksperymentów w realnych warunkach produkcyjnych.   



6 
 

Za oryginalny i ważny pod względem naukowym oraz utylitarnym wkład Doktorantki 

w rozwiązanie postawionego problemu badawczego uznaję:  

 wykazanie, że opracowany, nowy układ wykrojów rozcinających dla procesu walcowania 

prętów żebrowanych umożliwia stosowanie mniejszych odkształceń metalu 

w poszczególnych przepustach klatek walcowniczych; 

 potwierdzenie, że wykrój osadczy z zaokrąglonym dnem w nowym układzie wykrojów 

rozcinających zapewnia bardziej stabilne prowadzenie pasma w wykrojach rozcinających; 

 wyznaczenie ilościowego zużycia wykrojów rozcinających za pomocą współczynnika 

zużycia 𝑘𝑧𝑢𝑧; 

 potwierdzenie uzyskania znaczącej poprawy wskaźników techniczno-ekonomicznych 

zmodernizowanego procesu walcowania prętów.  

Podsumowując stwierdzam, że zadania badawcze, które podjęła Doktorantka 

uzupełniają oraz poszerzają wiedzę z zakresu techniki i technologii walcowania prętów 

żebrowanych. Rozprawę doktorską Pani mgr inż. Dominiki Strycharskiej oceniam w pełni 

pozytywnie.  

3. Ocena końcowa rozprawy doktorskiej 

Przedstawiona rozprawa doktorska należy do ważnego obszaru badawczego, 

związanego z wdrażaniem nowych, innowacyjnych sposobów walcowania prętów. 

 Mgr inż. Dominika Strycharska opanowała na wymaganym poziomie współczesne 

metody organizacji badań i właściwe dla nich narzędzia, służące do oraz rozwiązywania 

złożonych, wielowariantowych problemów badawczych. 

Opiniowana rozprawa doktorska, mieszcząca się w dyscyplinie „Inżynieria 

Produkcji” posiada oryginalne cechy nowości i znaczące walory utylitarne. Biorąc pod 

uwagę uzyskane efekty i wysoki poziom opracowania rozprawy wnioskuję o jej 

wyróżnienie. 

Na podstawie powyższych stwierdzeń wyrażam opinię, że rozprawa doktorska mgr inż. 

Dominiki Strycharskiej nt.: „Techniczno-ekonomiczne aspekty wielożyłowego 

walcowania prętów żebrowanych z zastosowaniem nowego układu wykrojów 

rozcinających” spełnia wymagania ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym 

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (ustawa z dnia 14 marca 2003 r., tekst 

ujednolicony z dnia 29 września 2014 r.) i wnoszę o dopuszczenie jej Autorki do publicznej 

obrony. 

 
 
Kraków, dnia 19 maja 2015 r. 
 


