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Autor rozprawy: mgr inż. Jakub Tabin 

l. Przedmiot oceny 

Przedmiotem recenzjijest rozprawa doktorska składająca się ze wstępu, sześciu rozdziałów 
i podsumowania. Autor kończy rozprawę wykazem literatury zawierającym 124 prace, z 
których 17 opublikowano w okresie ostatnich pięciu lat. W przeglądzie literatury znajduje się 
wiele pozycji o fundamentalnym charakterze w obszarze poruszanych zagadnień. Dobór 
literatury świadczy o aktualności poruszanej tematyki badawczej, a równocześnie o 
odpowiednim odniesieniu się do prac o charakterze historycznym. 

Problematyka rozprawy doktorskiej dotyczy modelowania zjawiska lokalizacji odkształceń 
podczas nieciągłego płynięcia plastycznego w temperaturach bliskich zera absolutnego. Ze 
względu na trudności w realizacji badań laboratoryjnych oraz specyfikę zastosowań 

komponentów pracujących w omawianych temperaturach, tylko kilka jednostek realizuje 
podobne studia. Od wielu lat niekwestionowanymi osiągnięciami w tym obszarze legitymuje 
się Promotor recenzowanej pracy doktorskiej. Można zatem stwierdzić, że problematyka 
poruszana w rozprawie stanowi kontynuację wieloletnich badań zespołu w którym pracuje 
Doktorant. Warto podkreślić, iż prace prowadzone w tym obszarze, zarówno w kraju jak i za 
granicą, dostarczają wyników publikowanych w czasopismach naukowych o uznanej 
międzynarodowej renomie. Zatem recenzowana praca wnosi wkład w obszar laboratoryjnych 
oraz numerycznych badań materiałów w kriogenicznym zakresie temperatur. 

W pierwszej części pracy Autor przedstawił obszerny opis stanu literaturowego obejmujący 
różne teorie na temat mechanizmów kontrolujących zachowanie materiałów podczas 

l 



odkształcenia plastycznego w tak niskich temperaturach. Następnie przeprowadził własne 
badania laboratoryjne na unikatowej w skali kraju aparaturze badawczej do realizacji testów 
jednoosiowego rozciągania w kriostacie. W rezultacie wniósł swój wkład w dyskusję 
literaturową na temat wspomnianych mechanizmów, skłaniając się do jednej z obowiązujących 
interpretacji. Uzyskane wyniki badań laboratoryjnych stały się również bazą do opracowania 
modelu konstytutywnego oraz jego implementacji w modelu numerycznym. Opracowany 
model został poddany weryfikacji poprzez porównanie uzyskiwanych wyników z wynikami 
badań laboratoryjnych. Całość pracy zwieńczona jest podsumowaniem oraz wskazaniem 
możliwych obszarów praktycznego zastosowania opracowanego modelu numerycznego. 

2. Ocena pracy doktorskiej 

W pierwszej części pracy Autor przedstawia podstawowe wiadomości na temat własności 
i zachowania się materiałów w temperaturach bliskich O K ze szczególnym uwzględnieniem 
nieciągłości plastycznego płynięcia powodującego występowania serracji na krzywej 
umocnienia. Omawiany mechanizm niestabilności jest przedstawiony w odniesieniu do 
mechanizmów pasma Liidersa oraz efektu Portevin- Le Chatelier. Przedstawione są również 
prace o charakterze fundamentalnym prezentujące dwa różne podejścia do interpretacji 
nieciągłości plastycznego płynięcia wedle których jej źródłem są efekty cieplne lub 
mechaniczne (koncentracja naprężeń na barierach występujących na płaszczyznach łatwego 
poślizgu). Autor wyraźnie podkreśla związek przyczynowo-skutkowy drugiego mechanizmu z 
pierwszym. W hipotezie tzw. mechanicznej, ścięcie barier na płaszczyznach poślizgu następuje 
w wyniku generowanego, przez spiętrzające się dyslokacje krawędziowe, pola naprężeń. 
Ścięcie takiej przeszkody powoduje lawinowy ruch dyslokacji, co wpływa na znaczny wzrost 
prędkości odkształcenia, spadek wartości naprężenia i w rezultacie dyssypację ciepła. 

Przedstawiona relacja stała się podstawą opracowania w niniejszej pracy modelu 
numerycznego uwzględniającego omówione zależności. Dodatkowo przegląd literatury objął 
kwestie wpływu postępującej przemiany fazowej na mechanizm nieciągłości plastycznego 
płynięcia. W tej części przeglądu brakuje wyraźnych definicji związanych z pojęciami m.in.: 
linii poślizgu i pasm ścinania. Wątpliwości budzą także dane materiałowe dla miedzi 
przedstawione w Tabeli 3. Ta część pracy jest również dość pobieżna i pomija np. próbę 
przedstawienia stanu wiedzy w zakresie opracowanych w literaturze modeli numerycznych 
dotyczących poruszanych mechanizmów. 

Kolejny rozdział zatytułowany cel i zakres pracy rozpoczyna się od ponownego 
podsumowania głównych wiadomości na temat mechanizmu nieciągłości plastycznego 
płynięcia. Na tym etapie brakuje jednak jednoznacznego zdefiniowania ogólnego celu pracy. 
Przedstawione cele szczegółowe mają niejednokrotnie charakter wniosków z przeprowadzonej 
pracy. Przedstawiony zakres założonych do realizacji badań obejmuje: 

- określenie własności badanej stali austenitycznej w temperaturze ciekłego helu, 
- określenie mechanizmu nieciągłego płynięcia materiału: cieplnego lub mechanicznego, 
- potwierdzenie związków pomiędzy mechanizmami nieciągłego płynięcia materiału a 

przemianą fazową indukowaną odkształceniem, 

- określenie położenia pasma poślizgu podczas testu jednoosiowego rozciągania w 



temperaturze ciekłego helu, 

- analizę przełomów próbki po zerwaniu podczas testu jednoosiowego rozciągania w 
temperaturze ciekłego helu, 

opracowanie cieplno-mechaniczno-metalurgicznego modelu konstytutywnego 
mechanizmu nieciągłego płynięcia materiału (model zmian gęstości dyslokacji podczas 
nieciągłego płynięcia z uwzględnieniem wpływu przemiany fazowej oraz dyssypacji ciepła). 

Rozdział czwarty obejmuje opis zrealizowanych prac laboratoryjnych na unikatowej 
aparaturze badawczej dostępnej w Instytucie Mechaniki Stosowanej Politechniki Krakowskiej. 
Autor wyraźnie wskazuje na trudności występujące podczas badań laboratoryjnych oraz jaki 
może być ich wpływ na interpretację uzyskiwanych wyników. Takie zestawienie należy uznać 
za bardzo wartościowy wynik recenzowanej pracy. Ten rozdział ma jednak niestandardowy 
charakter ponieważ jest połączeniem przeglądu literatury i opisu badań własnych. Analogiczna 
konwencja jest również utrzymana w kolejnych rozdziałach dysertacji, co niestety utrudnia 
jednoznaczną ocenę wkładu pracy Autora. 

Badania w pracy zostały zrealizowane dla stali nierdzewnej 304 o zawartości węgla ok. 
0.07 procent wagowych, w dedykowanym urządzeniu do rozciągania umieszczonym w 
kriostacie. Cenne są zrealizowane przez Doktoranta studia nad doborem właściwych 

ekstensometrów do pomiaru wydłużenia próbki. Uzyskane wynikijednoznacznie przedstawiają 
specyfikę nieciągłego płynięcia plastycznego oraz wskazują na jego "mechaniczne" podłoże. 
Zaprezentowana metodologia oraz wnioskowanie są precyzyjnie i przekonywująco opisane. 
Brakuje jedynie informacji o wpływie wibracji pochodzących z otoczenia na jakość 
uzyskiwanych wyników. Zrealizowane badania laboratoryjne pozwoliły jednoznacznie opisać 
trudny do zaobserwowania mechanizm propagacji pasm poślizgu oraz ich związek z 
indukowaną odkształceniem przemianą fazową. Autor stwierdził, że w obszarze odkształceń 
plastycznych bez przemiany martenzytycznej, propagacja pasma poślizgu ma regularny 
charakter. Zajście przemiany powoduje natomiast, że pasmo poślizgu przemieszcza się w 
sposób nieregulamy. 

Na bazie zebranych informacji literaturowych oraz wyników badań własnych Autor w 
rozdziale piątym prezentuje prace nad modelowym opisem zjawiska lokalizacji odkształcenia 
podczas nieciągłego płynięcia plastycznego. Rozdział napisany jest w bardzo jasny i 
zrozumiały sposób. Autor szczegółowo przedstawił opis matematyczny zaproponowanych 
modeli z uwzględnieniem wielu równań o fundamentalnym znaczeniu. Lektura rozdziału 
umożliwia śledzenie związków kolejnych równań między sobą oraz z mechanizmarni 
obserwowanym w rozdziale 4. Jednak ponownie ten rozdział to swoista kombinacja wiedzy 
literaturowej z badaniami własnymi. W pracy brakuje jednoznacznego wydzielenia opisu 
zaawansowania dotychczasowych modeli i sprecyzowania wprowadzonych do nich autorskich 
modyfikacji. Ocena osiągnięć Doktoranta w takim kontekście jest trudna i wymaga 
dodatkowych studiów literaturowych publikacji jego autorstwa, które jednoznacznie wskazują 
jego duży wkład. Warte podkreśleniajest natomiast, że wspomniane prace opublikowane są w 
czasopismach o dużym współczynniku wpływu tzw. impactfactor. 

W rezultacie wnikliwej analizy dysertacji oraz publikacji można stwierdzić, że Autor w 
pracy zaproponował model konstytutywny opisujący mechanizmy nieciągłego plastycznego 
płynięcia z uwzględnieniem wpływu przemiany martenzytycznej . Autor założył, że powstająca 



faza martenzytu wpływa na moduł wzmocnienia odkształceniowego mateńału w trakcie każdej 
serracji. Dodatkowo na bazie zmierzonych profili temperatury został rozbudowany model 
konstytutywny efektu lokalizacji odkształcenia, w którym wprowadzono zależność od zmian 

gęstości dyslokacji przed i po zajściu serracji. Kwestie związane z efektami cieplnymi zostały 
w pracy opisane przez równanie różniczkowe przewodnictwa cieplnego. W przedstawionym 
modelu nie jestjednakjasne w jaki sposób są określane wartości gęstości dyslokacji po zajściu 
serracji. Przydatne byłoby również jednoznaczne zdefiniowanie, które typy dyslokacji są 
reprezentowane przez zmienną rho. Również założenie uwzględnienia w opisie, modelu 
idealnie plastycznego nie jest do końca jasne. 

Opracowanie modelu numerycznego na bazie przedstawionego opisu konstytutywnego jest 
tematem rozdziału szóstego. Autor opracował uproszczony, jednowymiarowy model 
nieciągłego płynięcia z uwzględnieniem wpływu przemiany martenzytycznej. Podczas 
rozwiązania zdefiniowanego zagadnienia zastosował metodę jawną Eulera. W rozdziale tym 
został zamieszczony szczegółowy opis kolejnych kroków zrealizowanych podczas 
implementacji modelu a także przykładowe uzyskane wyniki obliczeń. Podczas testów 
wykonano obliczenia wańantem bez uwzględniania wpływu przemian fazowych oraz z ich 
uwzględnieniem. Zaprezentowano wpływ nieciągłego płynięcia m.in. na kształt krzywych 
umocnienia oraz na obliczane temperatury. W tej części pracy nie jestjednakjasne jak zostały 
określone wartości parametrów występujących w zaproponowanym modelu. Wartościowe było 
by również przeprowadzenie analizy wrażliwości, w celu określenia zmiany których z 
parametrów wywieraj największy wpływy na uzyskiwane wyniki. 

Rozdział siódmy prezentuje dyskusję uzyskanych wyników oraz próbę podkreślenia 
głównych osiągnięć pracy. Wiele fragmentów stanowi jednak powtórzenie wiadomości 

literaturowych. Nie jest również jasna rola ostatniego akapitu w tym rozdziale dotyczącego 
badań na próbkach o ściankach cylindrycznych. 

Ogólne podsumowanie całości pracy znajduje się natomiast w ostatnim rozdziale ósmym. 
Pewien niedosyt w tym przypadku pozostawia brak prezentacji wniosków szczegółowych 
płynących z pracy. 

3. Uwagi szczegółowe 

Praca napisana jest bardzo starannie z zachowaniem standardów tekstu naukowo
technicznego, cechuje się dokładnością wykonanych rysunków i ilustracji. Należy podkreślić, 

iż język angielski, którym posłużył się Autor jest nienaganny. 
W pracy występują nieliczne drobne błędy edytorskie takie jak - niespójny zapis nazw 

czasopism w rozdziale z literaturą np. skróty lub pełne nazwy, tytułu z dużych lub małych liter 
czy pojedyncze przypadki błędnego formatowania tekstu np. przy równaniach 84-86. 

4. Uwagi dyskusyjne 

Proszę przedstawić wyjaśnienia następujących kwestii w formie pisemnej: 
czy w pracy podejmowane były próby analizy metalograficznej zmian w 

mikrostrukturze mateńału odkształcanego w temperaturze pokojowej i bliskiej zera 



absolutnego. 
-czy czynnik chłodzący stosowany podczas testu może mieć wpływ na jakość powierzchni 

próbki. 
- w jaki sposób dobrano wymiary próbki do badań w teście rozciągania. 
- czy porównywano wyniki uzyskane ze stanowiska badawczego z wynikami pomiarów na 

innych podobnych urządzeniach np. w CERN (z pracy Pana Marcinka). 
- w jaki sposób w opracowanym modelu określana jest wartość gęstości dyslokacji po 

wystąpieniu serracji. 
- w jaki sposób dokonano identyfikacji parametrów występujących w opracowanym 

modelu. 
-jakie testy należy przeprowadzić w celu identyfikacji wspomnianych parametrów. 
- czy dokonano ilościowego porównania przewidywań modelu z wynikami badań 

laboratoryjnych poza wynikami z rys. 61. 
- czy istnieje możliwość uogólnienia modelu numerycznego na przypadek dwu- lub 

trójwymiarowy? 
- czy możliwe jest uwzględnienie w opisie konstytutywnym wpływu orientacji 

krystalograficznej ziaren, i ich wpływu na mechanizm poślizgu krystalograficznego? 
-czy zmiana rozmiaru ziarna w badanym materiale wpłynie na charakter obserwowanych 

serracji? 
- jakie trudności Autor przewiduje podczas implementacji modelu w struktury np. 

komercyjnego pakietu metody elementów skończonych. 

5. Podsumowanie 

Autor na bazie zaproponowanych założeń właściwie przeprowadził prace w swoim 
doktoracie wykazując się bardzo dużą dojrzałością naukową oraz bogatym aparatem 
matematycznym. Zaprezentował umiejętności i wiedzę niezbędną do samodzielnego 
sformułowania i rozwiązania zagadnienia naukowego. Szczególnie cenna jest umiejętność 
wykonywania i łączenia zarówno badań laboratoryjnych oraz modelowania matematycznego. 

Przedstawione powyżej uwagi krytyczne są w dużej mierze dyskusyjne i wynikają z 
zainteresowania recenzenta przedstawioną pracą. Nie obniżają one bardzo pozytywnej 
oceny przedstawionej rozprawy doktorskiej, która jest wartościową pozycją naukową. 
Uważam, że opiniowana rozprawa doktorska, spełnia warunki określone obowiązującą 
ustawą o Stopniach Naukowych i Tytule Naukowym z 16 kwietnia 2003 r. z późn. zm. 
Wnioskuję o dopuszczenie mgr inż. Jakuba Tabina do dalszych etapów przewodu 
doktorskiego. 

Biorąc pod uwagę wysoki poziom merytoryczny oraz edycyjny rozprawy a także 
oryginalność zaproponowanych rozwiązań wnioskuję również o wyróżnienie pracy 
doktorskiej mgr inż. Jakuba Tabina. 


