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Modelowanie i badanie lokalizacji odkształceń w nieciągłym 
płynięciu plastycznym w kriogenicznym zakresie temperatury 

l. Uwagi ogólne 

Rozprawa doktorska mgra inż. Jakuba Tabina poświęcona jest badaniom eksperymentalnym i 
modelowaniu numerycznemu zjawiska lokalizacji odkształceń podczas nieciągłego płynięcia 

plastycznego materiałów pracujących w środowisku biogenicznym. 
Praca powstała na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, a jej promotorem jest 
prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń. 
Biorąc pod uwagę cel i zakres rozprawy, można ją z całą pewnością zakwalifikować do 
dyscypliny mechanika. 

2. Zakres rozprawy 

Rozprawa napisana jest w j. angielskim i zawiera 131 stronic. Składa się ze streszczeń w j. 
angielskim i polskim, spisu treści, wykazu oznaczeń, dziewięciu rozdziałów, w tym wykazu 
literatury. 
Rozdział l. ma charakter wprowadzenia (!ntroduction) i zawiera zwięzłe informacje 
dotyczące zagadnień związanych z zachowaniem się materiału w warunkach bliskich O K i 
ich znaczenie dla pionierskich badań dotyczących m.in. akceleratorów cząstek (np. LHC 
CERN), sond kosmicznych oraz instrumentów medycznych do nuklearnego rezonansu 
magnetycznego. 



Rozdział 2. (State oj Art) poświęcony jest przedstawieniu stanu współczesnej wiedzy na 
temat wymagań stawianych materiałom pracującym w warunkach kriogenicznych. 
Szczególna uwaga jest poświęcona jest zagadnieniu termodynamicznej niestabilności oraz 
lokalizacji odkształceń w czasie nieciągłego plastycznego płynięcia. 
W rozdziale 3. (Thea a im and t he scope o f t he Thesis) sformułowany został cel i zakres 
rozprawy podzielony na eksperymentalne i teoretyczne zadania badawcze. 

Opis eksperymentalnych badań stali austenitycznej w postaci jednoosiowego rozciągania 
w temperaturze ciekłego helu, które zostały wykonane przez Doktoranta, przedstawione są w 
rozdziale 4 (Experimental evidence ojstrain localisation during DPF). 

W rozdziale 5. (Modelling oj strain localisation during the DPF) przedstawiony jest 
model matematyczny nieciągłego płynięcia plastycznego, obejmujący równanie 
konstytutywne, przemian fazową oraz termodynamiczny model wędrowania pasma poślizgu. 

Rozdział 6. (Numerical model) zawiera wyniki numeryczne uzyskane dla jedno
wymiarowej symulacji próbki wykonanej ze stali austenitycznej w czasie testu rozciągania w 
temperaturze ciekłego helu. 
Rozdział 7. (Discussion) zawiera dyskusję uzyskanych wyników badań eksperymentalnych 
i numerycznych nieciągłego płynięcia plastycznego. 
Wnioski wynikające z rozprawy zawarte są w rozdziale 8 (Conclusion). 
Spis literatury zawiera 124 pozycje, w tym 5 pozycji jest współautorstwa Doktoranta Gedna 
pozycja wymagajednak wyjaśnienia, patrz uwagi dyskusyjne). 

3. Ocena merytoryczna 

Oceniana rozprawa doktorska posw1ęcona jest oryginalnej tematyce badawczej 
związanej z badaniami eksperymentalnymi i modelowaniem zjawiska nieciągłego płynięcia 
plastycznego występującego w warunkach kriogenicznych. Wyniki badań mogą być bardzo 
cenne w predykcji zachowania się elementów konstrukcyjnych pracujących w warunkach 
kriogenicznych. 

Wiadomo, że cechą charakterystyczną nieciągłego płynięcia plastycznego jest oscylacja, 
która objawia się na wykresie naprężenie-odkształcenie w postaci tzw. serracji . Związane 
jest to z mechanizmem ścięcia barier Lomera-Cotrella wywołanego polem naprężeń. Ścięcie 
barier wywołuje masowy ruch dyslokacji, co skutkuje nagłym wzrostem prędkości 

odkształcenia, obniżeniem naprężeń i rozproszeniem ciepła. 

Badania eksperymentalne oraz modelowanie, w tym modelowanie numeryczne, zachowania 
się materiałów w takich warunkach jest przedsięwzięciem ambitnym i brak jest w literaturze 
kompleksowych badań i modeli z tego zakresu. 
Podjęcie tej problematyki badawczej jest zatem w pełni uzasadnione merytorycznie. Ma ono 
także swoje praktyczne odniesienie do pionierskich badań związanych z budową 

akceleratorów cząstek, sond kosmicznych oraz instrumentów medycznych do nuklearnego 
rezonansu magnetycznego. 
Zakres naukowy rozprawy można podzielić na trzy zasadnicze obszary: 

(i) badania eksperymentalne nad lokalizacją odkształcel1 w czasie nieciągłego 
plastycznego płynięcia w temperaturze ciekłego helu, 
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(ii) modelowanie i budowa modelu konstytutywnego, 
(iii) aspekty numeryczne modelowania. 

Przeprowadzone przez Doktoranta badania eksperymentalne na unikalnym stanowisku 
badawczych polegały na wykonaniu testów jednoosiowego rozciągania próbki wykonanej ze 
stali austenitycznej w temperaturze ciekłego helu. Badania pozwoliły na zidentyfikowanie 
efektu lokalizacji odkształceń w postaci pasma poślizgu, które rozpraszają energię. Część z 
niej jest zamieniania na ciepło, które mierzone było za pomocą czujników umieszczonych na 
próbce. Przemiana matienzytyczna w materiale próbki wywoływała przemieszczenia pasma 
poślizgu w sposób nieregulamy. 

Doktorant przedstawił w rozprawie model konstytutywny opisujący nieciągłe płynięcie 
plastyczne, na które przemiana martenzytyczna w czasie każdej serracji wpływa na moduł 
wzmocnienia odkształceniowego. Doktorant przedstawił także opis konstytutywny efektu 
lokalizacji odkształceń oparty na zarejestrowanej temperaturze w czasie testów 
eksperymentalnych. Wymagało to zbudowania modelu poruszającego się pasma poślizgu z 
reprezentatywnym elementem objętościowym względem czujnika temperatury. 

Wyniki numeryczne uzyskane przez Doktoranta charakteryzują się dużą zgodnością z 
wynikami otrzymanymi podczas testów jednoosiowego rozciągania. 
Do najważniejszych osiągnięć Doktoranta należy zaliczyć: 

• przeprowadzenie testów wytrzymałościowych w warunkach kriogenicznych dla 
lepszego zrozumienia mechanizmu nieciągłego płynięcia plastycznego oraz 
uwarunkowań termodynamicznych tego procesu, 

• zbudowanie modelu konstytutywnego dla stali austenitycznej w warunkach 
kriogenicznych oraz wykonanie obliczeń numerycznych. 

Zamieszczone w rozprawie wyniki badań świadczą o bardzo dobrej znajomości problematyki 
badawczej związanej z badaniem zachowania się materiału w warunkach kriogenicznych oraz 
dużej inwencji i profesjonalności Doktoranta w przeprowadzeniu testów eksperymentalnych i 
obliczeń numerycznych. 
Struktura rozprawy jest zwarta, logiczna i dobrze przemyślana. 

Uwagi dyskusyjne 

(i) Czy w rozpatrywanym modelu badano wpływ ewolucji mikro-zniszczenia na 
nieciągłe plastyczne płynięcie? 

(ii) Doktorant przyjął, że przepływ ciepła w próbce można potraktować jako 
jednowymiarowy i zastosował metodę funkcji Greena do rozwiązania równania 
przewodnictwa cieplnego. Na ile dokładne jest przyjęcie przepływu 

jednowymiarowego w tym przypadku z uwagi na złożone zjawiska 
termomechaniczne zachodzące w próbce w trakcie wędrującego pasma poślizu? 

(iii) W bibliografii są dwie pozycje literaturowe autorstwa Tabin, Skoczeń, Bielski o 
tym samym tytule (Strain localization during discontinuous plastic jlow at 
extremely low temperatures),jedna z datą 2015 i druga 2016. Proszę o wyjaśnienie 
tego faktu. 
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4. Wniosek końcowy 

Rozprawa doktorska mgra inż. Jakuba Tabina jest bardzo interesującym studium 
z zakresu kompleksowego modelowania zjawiska nieciągłego płynięcia plastycznego 
w równaniach konstytutywnych materiałów pracujących w warunkach kriogenicznych. 

Zamieszczone w rozprawie badania eksperymentalne i rozważania teoretyczne oraz 
obliczenia numeryczne, świadczą o bardzo dobrym rozeznaniu Doktoranta w obszarze 
objętym rozprawą. 

Główny cel rozprawy został osiągnięty, a uzyskane wyniki stanowią bardzo cenny 
materiał. 

Doktorant wykazał się bardzo dużą wiedzą i doświadczeniem oraz posiada istotny 
i wartościowy dorobek publikacyjny. 
Biorąc pod uwagę przedstawioną opinię stwierdzam, iż rozprawa doktorska mgra inż. Jakuba 
Tabina w pełni odpowiada wymogom stawianym rozprawom doktorskim. 
Doktorant jest bardzo dobrze przygotowana do prowadzenia san1odzielnych badań 

naukowych, zwłaszcza w zakresie zaawansowanych badań nad materiałami stosowanymi w 
warunkach kriogenicznych. 

Dlatego uważam, że przedstawiona rozprawa doktorska w pełni spełnia warunki stawiane 
rozprawom doktorskim przez obecnie obowiązującą ustawę o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki i wnoszę o dopuszczenie jej do publicznej 
obrony przed Radą Wydziału Mechanicznego Folitechniki Krakowskiej. 

Jednocześnie z uwagi na wysokim poziom naukowy rozprawy oraz dorobek publikacyjny 
Doktoranta, na który składają się cztery publikacje w renomowanych czasopismach 
naukowych, zgłaszam wniosek o wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgra inż. Jakuba Tabina. 

Tadeusz Burczyński 
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