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l. OCENA TEMATUROZPRAWY 

Zagadnienia dotyczące technologii wytwarzania mikroelementów stanowią 

przedmiot zainteresowania środowisk nauko\\.rych jak również w wielu gałęziach 

przemysłu takich jak przemysł kosmiczny, lotniczy, motoryzacyjny, militarny, 

telekomunikacyjny a także elek-troniczny zwłaszcza w zakresie dotyczącym technik 

MEMS. Autorka rozprawy podjęła interesujący z punktu widzenia badawczego jak 

i utylitamego temat związany z wykonywaniem mikrootworów o znacznych 

smukłościach z wykorzystaniem hybrydowych technik wytwarzania, 

w rozpatrywanym przypadku, polegających na połączeniu korzystnych cech obróbki 

elektrochemicznej oraz elekttoerozyjnej. Doktorantka trafnie zdefiniowała obszar 

potencjalnych zastosowań zaproponowanej metody wykonywania mikrootworów 

w przemyśle lotniczym w elementach konstrukcyjnych przepływowych silników 

odrzutowych takich jak łopatki wirnika turbiny, komory spalania w których w celu 

poprawy sprawności cieplnej poprzez podwyższenie temperatury gazów spalinowych 

na I stopniu turbiny wykonuje się otwory o średnicach od 0,3 mm do kilku milimetrów 

doprowadzających czynnik chłodzący powodujący obniżenie temperatuty pracy 

elementu. Należy podkreślić, ze elementy silników lotniczych w~ykonywane są 



z materiałów takich jak stopy tytanu lub superstopy trudnoobrabialnych 

konwencjonalnymi technikami wytwarzania. Dodatkowym utrudnieniem związanym 

z vvykonywaniem mikrootworów w przypadku łopatek turbin jest ich niekorzystne 

(nietechnologiczne) usytuowanie przestrzenne zwłaszcza w przypadku otworów 

położonych w sąsiedztwie krawędzi spłyv.u. 

Autorka opracowania analizuje różne możliwości zastosowania metod obróbki 

umożliwiających kształtowanie mikrootworów z uwzględnieniem wymagań co do 

dokładności geometrycznej wytwarzanych elementów jak również cech 

charakteryzujących stan technologicznej warstwy wierzchniej . Wśród metod 

wykonywania mikrootworów istotne znaczenie l zastosowanie mają 

niekonwencjonalne metody wytwarzania, jak mikroobróbka elektrochemiczna, 

mikroobróbka elektroerozyjna i mikroobróbka laserowa. Opisywane metody bazują na 

zjawiskach fizykochemicznych mechanizmu usuwania naddatku materiału co sprawia, 

że nie mają one typowych dla konwencjonalnych tecłmik wytwarzania np. dla 

skrawania ograniczeń, związanych z zależnością efektywności obróbki 

z właściwościami mechanicznymi materiału obrabianego. Zaproponowana przez 

Autorkę technologia dotyczy mikrokształtowania otworów o zarysie okrągłym 

z wykorzystaniem procesów elektrochemicznych oraz elektroerozyjnych w połączeniu 

z ruchem obrotowym elektrody w postaci rurki jedno lub dwukanałowej. 

Kształtowane tymi metodami mikrootworów, wymaga opracowań 

technologicznych, których gtównym celem jest zapewnienie wymaganej dokładności 

wykonania związanej miedzy irmymi z wysoką lokalizacją procesu usuwania 

naddatku. W warunkach opisywanych ograniczeń konieczne jest osiągnięcie 

akceptowalnej wydajności obróbki przy minimalnym zużyciu elektrod roboczych. 

Z uwagi na złożoność procesu kształtowania opisywanymi metodami wymagana jest 

wiedza interdyscyplinarna z wielu dziedzin nauki. 

Biorąc pod uwagę, zakres prac badawczych potwierdzam, ze zaproponowany 

temat rozprawy doktorskiej jest trafny, aktualny i w pełni zasadny tak z punktu 

widzenia poszerzenia wiedzy w zakresie niekonwencjonalnych technik -wytwarzania 

oraz racjonalnego planowania operacj i wykon}·wania mikrootworów, j ak i potrzeb 

rozwoju zastosowań elektroftzycznych oraz chemicznych metod obróbki. 
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2. CHARAKTERYSTYKA PODZIAŁU TREŚCI ROZPRA WY 

Recenzowana rozprawa doktorska o objętości l 64 stron maszynopisu 

podzielona jest na II rozdziałów stanowiących zasadniczą część pracy. Zawiera 

16 tabel i 145 rysunków. Ponadto w pracy zamieszczono wykaz ważniejszych 

oznaczeń i skrótów oraz spis literatury (135 pozycji). 

Rozdział l. Zawiera zestawienie definicji, skrótów i oznaczeń stosowanych 

w rozprawie. 

Rozdział 2 Wprowadzenie - zawiera krótki opis czynników stanowiących 

genezę podjęcia tematu rozprawy. Autorka zwraca uwagę na istotność podjętej 

problematyki wykonywania mikrootworów w elementach silników lotniczych 

wykonanych z materiałów trudnoobrabialnych. Wskazuje na istotną rolę 

niekonwencjonalnych technik wytwarzania do ich kształtowania. 

Rozdział 3 zawiera sformułowanie celu, tez oraz zakresu pracy. Autorka pracy na 

podstawie przeprowadzonej analizy dotyczącej możliwości kształtowania 

mikrootworów w mateńałach trudnoobrabialnych wytypowała hybrydową metodę 

obróbki elektrochemiczno-elektroerozyjnej do ich wykonywania. Określiła w sposób 

właściwy, odpowiadający podjętej tematyce, główne cele pracy, tezy oraz. zakres 

pracy. 

Rozdział 4 składa się z pięciu podrozdziałów 1 poświęcony jest analizie 

literaturowej oraz uzasadnieniu wyboru tematu pracy. 

W rozdziale tym scharakteryzowano cztery metody możliwości wykonywania 

mikrootworów w materiałach trudnoobrabialnych: obróbkę elektroerozyjna, 

obróbkę elektrochemiczną, obróbkę wiązką elektronową~ obróbkę 

z wykorzystaniem techniki laserowej. 

Dokonano charakterystyk procesu wiercenia skrawaniem w aspekcie rodzajów 

stosowanych wierteł oraz zakresu stosowanych średnic, parametrów skrawania, 

lllzyskiwanych efektów obróbki w postaci wydajności procesu, dokładności 

geometrycznej, struktury geometrycznej powierzchni oraz występujących 

ograniczeń. 

W wyniku przeprowadzonej analizy możliwości wykonywania m.ikrootworów 
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w/w metodami wytypowano, jako efektywną metodę ich kształtowania obróbkę 

hybrydową elektrochemiczno-elektroerozyjną z zastosowaniem ruchu obrotowego 

elektrody. 

Doktorantka wskazuje ponadto na potrzebę prowadzenia daJszych 

kompleksowych badań dotyczących procesów zachodzących w przestrzeni roboczej 

obróbki elektrochemiczno-elektroerozyjnej. 

Rozdział 5 obejmuje badania wstępne obróbki elektrochemicmo-elektroerozyjnej. 

W rozdziale rym opisano budowC? stanowiska badawczego wraz z aparaturą 

pomiarową. Główny celem tej części pracy było określenie warunków procesu 

drążenia mikrootworów na przykładzie stali 1Hl8N9. 

Rozdział 6 stanowi podsumowanie badań wstępnych drążenia mikrootworów 

oraz uwagi dotyczące modyfikacji stanowiska badawczego (w opinii oceniającego 

rozdział ten powinien stanowić część rozdziału 5). 

Rozdział 7 stanowi istotną część rozprawy - dotyczy modelowania zjawisk 

zachodzących w szczelinie roboczej w hybrydowym procesie obróbki. W opinii 

oceniającego skomentowania wymaga przyjęcie w modelowaniu w sposób arbitrarny 

wartości współczynnika koncentracji fazy gazowej w szcelinie roboczej oraz w jaki 

sposób mozliwe jest w rzeczywistym procesie stałej wartości średniej natężenia prądu 

w trakcie w trakcie wypełniania się szczeliny międzyelektrodowej (str. 55 rozprawy). 

Przyjęcie w modelowaniu mataetnatycznym wartości temperatury wrzenia cieczy 

roboczej (35,15 K) jest nieprawidowe. Wyjaśnienia wymaga ponadto przyjęcie 

w założeniech do modelu matematycznego warunków regeneracji cieczy roboczej 

w odniesieniu do parametru częstotliwości pracy generatora zasilajacego prędkosci 

przepływu i wymiarów szcze~iny roboczej oraz przyjęcie kroku czasowego 

w modelowaniu ruwnemu częstotliwości podawania impulsów. Skomentowania 

wymaga także uzyskany wynik modelowania przedstawiający w postaci wykresu 

zależność temperatury w szczelinie roboczej w funkcji krytycznego czasu impulsu. 
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Wyniki analiz numerycznych przeprowadzonych w tej części pracy Autorka 

aproksymowała w postaci wielomianu drugiego stopnia i zilustrowała trzema 

wykresami. 

Rozdział 8 pracy poświęcony jest badaniom doświadczalnym hybrydowego 

elektrochemiczno-elektroerozyjnego drążenie otworów. 

Doktorantka zaplanowała ambitny program badań eksperymentalnych, metodykę 

ich realizacji oraz prac analitycznych prowadzących do zrealizowania stawianych 

zamierzeń. 

Zdefiniowano w nim warunki prowadzenia prac eksperymentalnych (na tym 

etapie powinna być podana geometria elektrody roboczej wielokanałowej bowiem 

trudno jest zweryfikować obliczenia dotyczące powierzchni kanałów w elektrodzie 

Autorka określiła je na poziomie 0,095482 10"6 ~m) prawdopodobnie nieprawidłowe 

jeBt również określenie prędkości średniej prędkości przepływu w= 8,6- 14,9 ~mis. 

Dokonano trafnego vvyboru materiałów do badań stopu tytanu Ti6Al4V oraz 

Inconelu 7 18. 

Skomentowania wymaga przyjęcie czasu impulsu w przedziale 100-1000 J.tm 

w odniesieniu do czasów uzyskanych w wyniku modelowania matematycznego 

w rozdziale 7. W zestawieniu czynników wyjściowych powinno być użyte określenia 

liniowe względne zużycie elektrody roboczej. W opisach tabel li, 12 występuje 

odwołanie do niewłaściwego równania. 

Wyjaśnienia wymagają wnioski autorki dotyczące występowania zjawisk 

elektrochemicznych oraz ich skutków w postaci roztwarzania w warunkach 

poprzedzających wyładowanie elektryczne (str. 82) bowiem na wykresach rys. 53-55 

dla analizowanych przedziałów czasowych wartość prądu wynosi zero. 

Dodatkowym wartościowym elementem analizowanego rozdzia~ jest 

opracowanie metodyki badań z wykorzystaniem próbek dzielonych w celu określenia 

niektórych błędów geometrycznych drążonych otworów. 

Podstawą zaproponowanego przez Dok:torantkę sposobu oceny parametrów 

diagnostycznych powinno stanowić porównanie uzyskanych wartości pomiaru danego 

parametru diagnostycznego z przyjętymi dopuszczalnymi przedziałami ich 

2mienności. 
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Treść rozdziału 9 dotyczy implementacji otrzymanych ·wyników badań. 

Autorka w tym rozdziale podaje zakresy zmienności wartości parametrów 

wejściowych. W podsumowaniu Autorka wskazuje, że najistotniejszymi 

parametrami wpływającym na przebieg procesu są warunki przepłukiwania 

szczeliny roboczej, długość czasu impulsu oraz jego parametry - wartość napięcia, 

wartość natężenie prądu oraz wypełnienie impulsu. 

Rozdział 10 zawiera podsumowanie pracy i wnioski końcowe. We wnioskach 

Autorka stwierdza, na podstawie analizy wyników przeprowadzonych badań, 

że występują istotne związki korelacyjne pomiędzy najistotniejszymi parametrami 

obróbki a dokładnością geometryczną i strukturą geometryczna powierzchni. 

Autorka, w podsumowaniu, przewiduje podjęcie dalszych badań związanych 

z poznawaniem zjawisk towarzyszących procesowi obróbki jak również jego 

wykorzystaniem w pracach o charakterze rozwojowym. 

Rozdział l O roz:prawy zawiera zestawienie pozycji literaturowych cytowanych 

w pracy, obejmujące 135 pozycji. 

3. UWAGI KRYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZPRA WY 

W mojej opinii, szerzej powinny być skomentowane przez Dokiorantkę 

zagadnienia dotyczący przejścia w obróbce hybrydowej od zakresu z dominacją 

procesów elektrochemicznych do elektroerozyjnych. 

Podczas czytania rozprawy natrafiłem na wiele drobnych usterek, które 

w przyszłości wymagają skorygowania, co pozwoliło by na wyjaśnienie lub 

lepsze zrozumienie wielu wątpliwości pojawiających podczas lektury rozprawy. 

Z pewnością praca zyskała by na wartości, gdyby opracowano optymalny plan 

eksperymentu zwłaszcza w zakresie skorelowania wyników badań symulacyjnych 

z badaniami eksperymentalnymi. 

Kolejną uwagą jest relatywnie skromna liczba odwołań do pozycji 

bibliograficznych autorów z ośrodków krajowych zajmujących się pokrewnymi 

zagadnieniami. W szczególności brak odwołań do pozycji literaturowych 
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naukowców Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy oraz pozycji 

dotyczących analizy kształtu drążonych otworów. 

Wyniki wielu przeprowadzonych analiz (zwłaszcza zawarte w rozdziałach 5, 6 ,8 

rozprawy) Autorka zilustrowała licznymi wykresami, jednak nie podjęła próby ich 

interpretacji. 

Z uwagi na dysponowanie jedynie wersją dysertacji w postaci wydruku (a nie 

w postaci pliku konwertowanego do formatu .pdf) recenzent miał utrudnione zadanie 

związane z efektywnym "poruszaniem" po treści opracowania i wychwyceniem 

usterek o charakterze edycyjnym. 

W pracy zauważono usterki redakcyjne i edycyjne nie mające istotnego wpływu 

na jakość rozprawy lecz usunięcie których byłoby z korzyścią dla niej, jako 

najważniejsze należy wyszczególnić: 

l. Na str. 915 podano niewłaściwą wartość ciśnienia. 

2. Na str. 914 zamiast określenia " ... wydajność ... ", powinno być użyte 

" ... sprawność . . . ". 

3. Na str. 99 niejasne sfonnułowanie "Stosowanie w łopatkach turbiny dużej 

liczby mikrootworów chłodzących pozwala podnieść temperaturę gazów 

przed turbiną o ok. 20-25 °C na rok . . . " . 

4. Na str. 92 zamiast określenia " ... defektorowe ... ", powinno być użyte 

". . . deflektorowe ... " . 

5. Na str. l i w wielu innych miejscach opracowania występuje określenie 

" ... w oparciu ... " podczas gdy zgrabniejszym stylistycznie określeniem było 

by a dta ." ". .. n po s w1e. .. . 

6. Na str. 11 1 zamiast oznaczenia stopu " ... Ti-Al·4V .. . ", powinno być użyte 

" .. . Ti-6Al-4V ... ". 

7. Wskazane było by ujednolicenie nazewnictwa na np. na str. 13 10 u:tyto 

stosowanego przez większość autorów określenia Electr'ical Discharge 

Machining - EDM, podczas gdy na str. 7 10 Electro Discharge Machining. 
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8. Na str. 1410 uzyto nieprecyzyjnego określenia H - tania konfiguracja 

parametrów procesu" i później 155 
"- kosztowna konfiguracja parametrów 

procesu". 

9. Na str. 21 11 błąd stylistyczny ,.- własność ośrodka cieczy roboczej ... .. 
wrozpa~anynn przypadku ośrodkiem wypełniającym przestrzeń 

międzyelektrodową jest ciecz robocza. 

10. Na str. 225 w rozpatrywanym przypadku dotyczącym elektrod o zarysach 

walcowych zamiast " . . . ścianach ... ", powmno być użyte 

" ... powierzchniach .. . ". 

11. Na str. 231 Autorka w sposób nieuzasadniony odwołuje się do oceny 

dokładności geometrycznej drążonych otworów o zarysach cylindrycznych 

podając parametr " .. . płaskość ściany ... ". 

12. Na str. 241 odwołuje się do dokładności kształtu wykonania otworu, podając 

wartość parametru, bez podania który parametr poddawany jest ocenje. 

13. Na str. 2412 " podczas mikroobróbki EDM elektroda robocza ulega 

znacznemu zużyciu (nawet do 100%) ... "-w tym przypadku należało by 

wyjaśnić czy chodzi o względne zużycie elektrody roboczej. 

14. Na str. 2524 występuje błąd w zapisie reakcji elektrochemicznej zamiast " ... 

2 H2+ 2 - H '' . b , 2n+ - H ' d + e = z. .. powmno yc " ... n + 2 e = 2j ... 'ten sam błą 

występuje w opisie na rys. 10. 

15. Na str. 309 występuje błąd w nazwisku cytowanego autora jest 

" ... Papilov .. . " powinno być " ... Popilov ... " 

16. Na str. 444 zdefiniowano " .. .liniowe zużycie elektrody roboczej ... '\ 

parametr ten powinien być nazwany ,. .. .liniowe względne zużycie elektrody 

roboczej ... ". 

17. Na str. 495 jest " ... w materiale wykonanym ze stali nierdzewnej 0Hl8N9 .... " 

- tu stal OH 18N9 jest materiałem. 

18. Na str. 547 powinno być użyte określenie "gęstość właściwa materiału 

obrabianego". 

19. Na str. 5417. podano nieprawidłowo temperaturę wrzenia cieczy roboczej 

(wody) Twrz =35,15 K. 
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20. Na str. 744 należy zweryfikować wynik obliczeń (lub jednostki) 

powierzchni przekroju otworów elektrod roboczych (rurkowej oraz 

dwukanałowej). 

21. Na str. 792 nastąplło odwołanie do nie niewłaściwego numeru fonnuły 

matematycznej. 

22. Na str. 802 nastąpiło odwołanie do nie niewłaściwego numeru formuły 

matematycznej. 

23. Na str. 961 na rysunku 73 należy skorygować wymiarowanie na zgodne 

z zasadami rysunku technicznego (np. oznaczenia gwintów - tu gwint 

zwykły). 

24. Na str. 9i na rysunku 74 należy skorygować wymiarowanie na zgodne 

z zasadami rysunku technicznego( np. oznaczenia gwintów - tu gwint 

zwykły) .. 

25. Na str. 1012 nastąpiło odwołanie do nie niewłaściwego numeru fonnuły 

matematycznej. 

26. Na str. 101
4 nastąpiło odwołanie do nie niewłaściwego numeru fonnu-ły 

matematycznej. 

27. Na str. 1124 brak koniecznego odwołania do rys . 92. 

28. Na str. 1194 rys. 102 brak kreskowania na rysunku. 

29 . Na str. 1376 prawdopodobnie Autorowi chodziło o analizę ilościową (bez 

określania składu fazowego). 

30. Na str. 1556 poz. literaturowa 36 podano niewłaściwie nazwisko autora, 

powinno być Popilov. 

31. Na str. 16013 w pozycji bibliograficznej [108] podano niewłaściwie nazwisko 

autora, powinno być Gogół. 

32. W opisach tabel l l , 12 występuje odwołanie do niewłaściwego równania. 

33. W opisach tabel 15, 16 występuje odwołanie do nieistniejącego w pracy 

równania. 

Brak odwołań w tekście do pozycji literaturowych oznaczonych 8, 34, 106, 107. 
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4. OCENA MERYTORYCZNA ROZPRA. WY 

Rozprawa doktorska mgr inż. Magdalcny Ma.chno ma charakter teoretyczno

eksperymentalny dotycząca badań oraz modelowania hybrydowej obróbki 

elektrochemiemo-elektroerozyjna głębokich otworów w rnateńałach trudnoobrabialnych. 

Stanowi ona oryginalne rozwiązanie problemu naukowego. istotnego dla 

prognozowania efektów obróbki otworów o znacznych smukłościach w materiałach 

trudnoobrabialnych konwencjonalnymi metodami. 

Oceniając całościowo rozprawę należy stwierdzić. że układ pracy i wybór 

narzędzi oraz metodyki prowadzenia badań symulacyjnych oraz eksperymentalnych 

uważam za poprawny. Uzyskane wyniki stanowiły dane do przeprowadzonych przez 

Autorkę analiz dotyczących możliwości kształtowania otworów w wyniku połączenie 

zjawisk elektrochemicznych oraz elektroerozyjnych w jednym procesie hybrydowym. 

Merytorycznie większość pracy nie budzi zastrzeżeń. Porównanie wyników 

teoretycznych i uzyskanych w wyniku symulacji komputerovvych charakteryzuje 

zbieżność jakościowa i ilościowa z wynikami prac eksperymentalnych, co świadczy 

o poprawności opracowanego modelu oraz dużej wiedzy, umiejętnościach 

badawczych, systematyczności rozważań, ich kompleksowości i rzetelności naukowej 

Autorki. Temat rozprawy jest aktualny, a zawarty w niej bogaty mateńał badawczy 

W opinii recenzenta oryginalny wkład Autorki rozprawy w rozwój technik 

drążenia otworów o zarysach obróbek hybrydowych polega na: 

• ocenie wpływu warunków obróbki elektrochemiczno-elektroerozyjnej na 

efekty technologiczne drążenie otworów o dużych smukłościach 

w materiałach trudnoobrabialnych 

• opracowanie modelu matematycznego nagrzewania cieczy roboczej 

w szczelinie międzyelektrodowej podczas obróbki. 

zbadanie korelacji pomiędzy parametrami obróbki a jakością 

technologiczną wytwarzanych części maszyn. 

Uzyskane wyniki mogą być pomocne przy projektowaniu procesów 

technologicznych drązenia otworów o dużej smukłości w materiałach 

trudnoobrabialnych. 
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Wyszczególnione w ocenie uwagi w nie umniejszają wartości merytorycznej 

pracy, którą uważam za interesującą z punktu widzenia poznawczego i przydatną do 

celów utylitarnych. 

KONKLUZJA 

Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska mgr inż. Magdaleny Machno pt.: 

"Obróbka elektrochemiczno-elektroerozyjna głębokich otworów w materiałach 

trudnoobrabialnych" stanowi oryginalne rozwiązanie postawionego w rozprawie 

problemu naukowego. Autorka wykazała dużą, wiedzę teoretyczną, dobre 

przygotowanie i umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. Zgodnie 

z art. 13. pkt. l. ustawy z dnia 14 marca 2003 r. "o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki" (Dz. U. z 2016 r. poz. 882), 

spełnia ona wymagania stawiane rozprawą na stopień doktora w dziedzinie 

nauk technicznych w dyscyplinie naukowej inżynieria produkcji. Na podstawie 

Art. 14. pkt. 2 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy stawiam wniosek o przyjęcie 

rozprawy i dopuszczenie jej do publicznej obrony. 
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