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Recenzję opracowano na podstawie pisma Pana Prof. dr hab. inż. Zbigniewa Stradomskiego, 

Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Politechniki 

Częstochowskiej z dnia 17.04.2015 (znak: R-WIPiTM-233/2015) 

1. Ogólna charakterystyka rozprawy 

Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska składa się z wprowadzenia, 7 rozdziałów 

merytorycznych, na zakończenie zamieszczono stwierdzenia i wnioski, całość zawarta jest na 

140 stronach tekstu wraz z rysunkami, wzorami i tabelami, a także ze spisem literatury, w 

którym wykazano 174 materiały źródłowe.  

Układ pracy uważam za prawidłowy. W pierwszej części pracy można wyróżnić przegląd 

literatury, w którym dokonano szczegółowej analizy problematyki dotyczącej prętów 

żebrowanych, rozwoju i klasyfikacji metod wielożyłowego walcowania, zużycia walców, 

ekonomicznych aspektów procesu wielożyłowego walcowania prętów i matematycznego 

modelu wykorzystanego w programie komputerowym Forge2011. Recenzowana rozprawa w 

drugiej części zawiera tezę, cel, zakres pracy, schemat i materiały użyte do badań własnych, 

modelowanie numeryczne procesu wielożyłowego walcowania prętów żebrowanych, analizę 

porównawczą parametrów siłowo – energetycznych i analizę kosztów zużycia walców, z 

której to wynikają stwierdzenia i wnioski. Sposób ujęcia tematu w poszczególnych 

rozdziałach pracy można uznać za poprawny, powszechnie przyjmowany w redakcjach prac 

naukowych. 

W recenzowanej rozprawie doktorskiej dokonano analizy kosztów związanych ze 

zmniejszeniem zużycia walców w procesie wielożyłowego walcowania prętów żebrowanych. 
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Wyroby jakimi są pręty żebrowane przeznaczone do zbrojenia betonu, powinny cechować 

się odpowiednimi wymiarami, kształtem, właściwościami mechanicznymi, przy zachowaniu 

niskich kosztów produkcji. Technologia wielożyłowego walcowania prętów żebrowanych ma 

dużo większą zdolność produkcyjną w porównaniu do tradycyjnej technologii walcowania 

jednożyłowego, a tym samym przy zastosowaniu technologii wielożyłowego walcowania 

następuje obniżenie kosztów produkcji. Podczas walcowania wielożyłowego prętów 

żebrowanych zużywają się wykroje walców rozcinających. Wpływa to bezpośrednio na 

dokładność wymiarową wyrobów i ciągłość procesu walcowania.  

Przedsiębiorstwa  poszukują nowych rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych, 

które pozwolą na zwiększenie trwałości walców hutniczych, co wpłynie na wydajność 

procesu technologicznego i obniżenie kosztów produkcji. W recenzowanej rozprawie 

doktorskiej, celem zmniejszenia zużycia wykrojów rozcinających, opracowano nowy układ 

wykrojów rozcinających do trójżyłowego walcowania prętów żebrowanych o średnicy 

16 mm. Szczególne znaczenie miało wprowadzenie dodatkowego wykroju wstępnie 

rozcinającego. 

2. Ocena rozprawy doktorskiej 

Recenzowana rozprawa doktorska jest napisana na dobrym poziomie, posiada strukturę 

typową dla prac teoretyczno-doświadczalnych złożoną z analizy literatury, tezy, celu i zakresu 

pracy, metodyki badań, wyników badań oraz wniosków.  

Na podstawie osiągnięć własnego ośrodka naukowego i analizy dostępnej literatury 

Doktorantka postawiła tezę, że poprzez zastosowanie odpowiedniego kształtu wykrojów 

walców rozcinających i zastosowanie mniejszych wartości odkształcenia pasma w obszarach 

nożowych tych wykrojów, można wpłynąć na zmniejszenie zużycia walców oraz obniżenie 

kosztów produkcji prętów żebrowanych.  

Celem pracy było określenie wpływu zastosowanych odkształceń pasma w układzie 

wykrojów rozcinających na ich zużycie w trójżyłowym procesie walcowania prętów 

żebrowanych o średnicy 16 mm. W badaniach zostały uwzględnione typowe wykroje oraz 

nowy układ z zastosowaniem trzech wykrojów rozcinających. Wyniki analizy teoretycznej i 

badań doświadczalnych umożliwiły określenie kosztów związanych z zużyciem walców z 

wykrojami rozcinającymi podczas wielożyłowego walcowania prętów żebrowanych. 

Doktorantka w sposób prawidłowy przeprowadziła techniczno – ekonomiczną analizę 

trójżyłowego procesu walcowania prętów żebrowanych stosowanych do zbrojenia 

konstrukcji i elementów żelbetowych, o średnicy 16 mm ze stali w gatunku BSt500S, z 

zastosowaniem klasycznego i nowego układu wykrojów rozcinających.  

Mocną stroną rozprawy doktorskiej jest część badawcza, ujawniająca umiejętności 

Doktorantki w zakresie modelowania numerycznego, opracowania nowego układu wykrojów 

rozcinających do wielożyłowego walcowania prętów żebrowanych, analizy rozkładu 
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intensywności odkształcenia, analizy zużycia walców, analizy porównawczej parametrów 

siłowo - energetycznych trójżyłowego procesu walcowania prętów i analizy kosztów zużycia 

walców.  

Recenzowana rozprawa doktorska jest bardzo dobrze zredagowana, posiada prawidłową 

strukturę, jest spójna merytorycznie. Praca jest napisana poprawnym językiem technicznym  

z użyciem należytej i precyzyjnej terminologii. Tytuł rozprawy został sformułowany w sposób  

rozważny i dokładnie odzwierciedla jej treść.  

Praca doktorska jest oryginalna, wnosi naukową i technologiczną wartość dodaną do 

zagadnień związanych z dziedziną nauk technicznych i dyscypliną naukową inżynieria 

produkcji, zwłaszcza w zakresie technologii wielożyłowego walcowania prętów żebrowanych 

z uwzględnieniem analizy obniżenia kosztów produkcji. 

3. Uwagi szczegółowe  

Recenzowana praca zyskałaby na wartości i byłaby bardziej czytelna, gdyby zawierała 

wykaz ważniejszych oznaczeń i zastosowanych skrótów, a także streszczenia w języku 

polskim i języku angielskim. 

W tak obszernym zakresie zrealizowanych badań własnych nie sposób jest uniknąć 

pewnych błędów i niejasności, które nasuwają się przy czytaniu treści rozprawy. W niczym 

nie umniejszają one wartości pracy, a pomogą Doktorantce w późniejszym wykorzystaniu 

wyników w przyszłych publikacjach, a mianowicie:  

 Doktorantka w wielu miejscach pracy wymiennie stosuje wyrazy liczba i ilość, 

np.: jest „ilość obrotów” powinno być „liczba obrotów”, jest „ilość walców” 

zamiast „liczba walców”. Zgodnie z definicją liczba oznacza „stan liczebny” albo 

pojęcie, którego treścią jest wynik liczenia wyrażony zwykle cyframi. Liczba 

odnosi się do rzeczy „policzalnych”, przedmiotów (żywych czy martwych), które 

można kolejno policzyć. Natomiast ilość jest miarą tego, co może być mierzone 

lub ważone, odnosi się do rzeczy „niepoliczalnych”, np.: gazów, cieczy, ciał 

sypkich itp.  

 Na stronie 21 w wierszach 7 i 8 od góry, sformułowanie „…w nowym wykroju, 

którego kształt omówiono powyżej.”, jest nieczytelne, ponieważ opis kształtu 

wykroju zamieszczono nie „powyżej”, a na poprzedniej stronie. 

 Na stronie 34 w tekście jest przywołany rysunek w wierszu 7 od dołu „(rys. 

2.20)”. Z opisu w tekście wynika, że przywołanie tego rysunku dotyczy 

zamieszczonego na stronie 35, gdzie błędnie użyto oznaczenia - „Rys. 2.14”, 

zamiast - „Rys. 2.20”. 
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 Na stronie 88 na rysunku 6.19 jest zamieszczony rozkład jednostkowej pracy sił 

tarcia na powierzchni walców dla trzech linii pomiarowych w klatce, na rysunku 

brak jest legendy. 

 Na stronie 126 w wierszu 1 i 2 od góry jest powtórzenie ze strony 125 wiersz 1 i 2 

od dołu. 

Pozostałe błędy edytorskie przekazano Doktorantce do późniejszego wykorzystania. 

W rozdziale 6.6 dotyczącym analizy zużycia walców, na rysunkach 6.24 ÷ 6.27 pokazano 

teoretyczny kształt wykrojów walców po odwalcowaniu 1000 Mg prętów w porównaniu do 

kształtu nominalnego. Na rysunkach podawane są wartości zużycia walców. Doktorantka 

podaje, że analizie poddane zostało ilościowe zużycie walców dla układu nowych i 

stosowanych obecnie wykrojów rozcinających. Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób mierzono 

zużycie walców, czy to była miara bezwzględna czy względna? 

Zaprezentowane uwagi szczegółowe nie wpływają na ogólną wartość merytoryczną 

rozprawy doktorskiej, którą oceniam wysoko. 

4. Wniosek końcowy 

Biorąc pod uwagę aspekt techniczno - ekonomiczny rozprawy i realną możliwość 

wykorzystania wyników badań we wdrożeniu badanej technologii wielożyłowego 

walcowania prętów żebrowanych w warunkach przemysłowych, za istotny dorobek 

Doktorantki należy uznać: 

- wnikliwą analizę przeglądu literaturowego dotyczącego rozwoju metod 

wielożyłowego walcowania prętów żebrowanych, 

- przeprowadzenie obszernego zakresu badań wpływu zastosowanych odkształceń 

pasma w układzie wykrojów rozcinających, na ich zużycie oraz koszty produkcji 

prętów żebrowanych, 

- pozyskanie wiedzy poznawczej nad efektywnością procesu walcowania prętów 

żebrowanych o średnicy 16 mm w technologii trójżyłowej. 

Opiniując przedstawioną pracę doktorską pragnę podkreślić, że podjęty w pracy temat 

jest bardzo aktualny i ważny, ponieważ umożliwia racjonalną, popartą oceną efektywności 

modernizację istniejącej technologii wielożyłowego walcowania prętów żebrowanych. Pracę 

oceniam jako dobrą i wartościową. Badania wykonane przez Doktorantkę stanowią wkład w 

poznanie efektywności technologii wielożyłowego walcowania prętów żebrowanych. 

Przyjęta teza została udowodniona, a cel badań został zrealizowany. Doktorantka wykazała 

się umiejętnością wykonania badań i ich analizą techniczno-ekonomiczną. 

 

 

 



5 

 

Podsumowując wyrażam opinię, że rozprawa doktorska Pani mgr inż. Dominiki 

Strycharskiej pt. „Techniczno-ekonomiczne aspekty wielożyłowego walcowania prętów 

żebrowanych z zastosowaniem nowego układu wykrojów rozcinających” spełnia 

wymagania określone w Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 65, poz. 595) i na tej 

podstawie rekomenduję Radzie Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów 

Politechniki  Częstochowskiej przyjęcie rozprawy i wnioskuję o dopuszczenie Pani mgr inż. 

Dominiki Strycharskiej do publicznej obrony. 

 

 

 


