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Prof. dr hab. inż. Adam HERNAS     Katowice, dnia 03. 03. 2019 r. 

ul. Tunelowa 55 

40-676 Katowice 

Emerytowany pracownik  

Politechniki Śląskiej Instytutu Inżynierii Materiałowej  

40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 8 

 

   

     R E C E N Z J A 

rozprawy doktorskiej mgr inż. Artura Jasińskiego   pt.  

"Trwałość eksploatacyjna naprawczych złączy spawanych rurociągów pary 

wykonanych ze stali Cr-Mo i Cr-Mo-V ” 

sporządzonej  na zlecenie Rady Naukowej Instytutu Metalurgii Żelaza w 

Gliwicach 

 

 

1. Uwagi ogólne 

Opiniowana rozprawa ma objętość 138 stron tekstu,  zawiera 56 tabel oraz 67 rysunków 

reprezentujących wykresy, diagramy oraz fotografie struktur badanych materiałów, w której 

Doktorant szczegółowo udokumentował wyniki przeprowadzonych badań i analiz. Treść jest 

w pełni zgodna z tytułem. Rozprawę tradycyjnie podzielono na dwie odrębne  części - 

przegląd piśmiennictwa oraz badania własne. Przegląd literatury przedmiotowej obejmuje 37 

stron, a do jego opracowania jak i wyników badań własnych skorzystano z 56 pozycji 

źródłowych, w tym jest 7 publikacji własnych Doktoranta.  

Praca ma czytelny układ, w którym wyodrębniono i wyeksponowano ważne                      

z merytorycznego punktu widzenia rozdziały i podrozdziały badań własnych. Kolejność tez 

oraz procedura realizacji i osiągnięcia postawionych celów są logiczne.  Strona redakcyjna 

pracy, w tym jakość obrazów mikrostruktur oraz wykresów jest na wysokim poziomie 

technicznym.  

 Praca napisana jest bardzo poprawnym językiem, nieliczne są uchybienia stylistyczne,     

a stosowana terminologia techniczna nie budzi większych zastrzeżeń.  

 

2. Ocena części literaturowej 

 

Problematyka trwałości materiałów pracujących w warunkach oddziaływania 

podwyższonej temperatury i ciśnienia  jest przedmiotem badań wielu ośrodków naukowych 

świata i tylko nielicznych krajowych, w których prym wiedzie Instytut Metalurgii Żelaza       
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w Gliwicach. Doktorant część literaturową opracował zwięźle i wystarczająco dokładnie 

korzystając z materiałów źródłowych głównie z ostatnich 20 lat. Przedstawił w niej stan 

wiedzy na temat metodyki oceny stanu materiału elementów ciśnieniowych bloku 

energetycznego pracujących w warunkach pełzania  i wyznaczania ich trwałości resztkowej 

po długotrwałej eksploatacji.  

Wiedza z tego zakresu jest ciągle wzbogacana, a procedury doskonalone                            

z uwzględnieniem wielu uwarunkowań materiałowych i złożoności rzeczywistych warunków 

eksploatacji.  Dobór i wykorzystanie materiałów źródłowych jest wyczerpujące, zatem część 

literaturowa stanowi wystarczająco szeroką podstawę teoretyczną i metodyczną dla realizacji 

podjętego tematu.  

 

3. Dobór tematu, tezy i celu rozprawy oraz materiału do badań. 

 

Temat rozprawy związany jest z problematyką przedłużania czasu bezpiecznej 

eksploatacji urządzeń ciśnieniowych pracujących w warunkach pełzania, która ma bardzo 

ważne znaczenie dla gospodarki kraju. Wynika to ze stanu zdekapitalizowanej w dużym 

stopniu energetyki, w tym rurociągów pary, a także dbałości o zapewnienie bezpieczeństwa 

energetycznego kraju. Większość bloków energetycznych kraju znacznie przekroczyła 

obliczeniowy czas pracy, a nowe eksploatowane i budowane jednostki na parametry 

nadkrytyczne  nie są w stanie zapewnić wymaganego poziomu produkcji energii elektrycznej. 

Te względy decydują o tym, że temat rozprawy jest aktualny i ważny zarówno z praktycznego 

punktu widzenia jak i  poznawczego. Doktorant skoncentrował się rurociągach pary ze stali     

w gatunku 10H2M i 13HMF (wg. PN -75/H84024) ze szczególnym uwzględnieniem analizy 

eksploatacyjnych oraz naprawczych złączy spawanych elementów długo eksploatowanych 

przy temperaturze 540 
o
C w czasie do 240 tys. godzin..  

Tezę pracy Doktorant sformułował dość oryginalnie i nieco przewrotnie, że trwałość 

naprawczych złączy spawanych materiałów długo eksploatowanych z materiałami         

w stanie dostawy jest znacząco niższa od trwałości eksploatacyjnej złączy długo 

eksploatowanych. Takie sformułowanie ma ogromne znaczenie praktyczne gdyż uwrażliwia 

służby remontowe i użytkowników na skutki działań modernizacyjnych i obiektywizm 

szacowania czasu przedłużonej eksploatacji. 

Głównym celem pracy była ocena trwałości eksploatacyjnej naprawczych złączy spawanych 

badanych elementów rurociągów o zróżnicowanym stopniu wyczerpania materiału                

(w granicach 0.2 – 0.4) po długotrwałej eksploatacji (tab. 3.1). 

Teza, cel i treść pracy są zgodne z tematem rozprawy.   

 

4. Ocena wartości merytorycznej 

 

Dla potwierdzenia przyjętej tezy oraz osiągnięcia celu pracy przeprowadzono szeroki zakres 

materiałowych badań obejmujący: 

 opracowanie  charakterystyki stanu mikrostruktury ( stopnia degradacji i wyczerpania) 

materiału i złączy spawanych po eksploatacji 

 opracowanie charakterystyki właściwości mechanicznych w temperaturze pokojowej      

i podwyższonej 
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 wyznaczenie trwałości resztkowej badanych złączy spawanych na podstawie 

przyspieszonych prób pełzania 

 określenie stopnia wyczerpania całego rozpatrywanego złącza spawanego na podstawie 

zmian w mikrostrukturze oraz wartości właściwości mechanicznych elementów złącza 

(MR, SWC, Sp). 

 Wyznaczenie trwałości eksploatacyjnej badanych złączy naprawczych 

 

Stwierdzam, że Doktorant wykazał  w tym zakresie bardzo dobre rozeznanie przedmiotu 

rozprawy, w której skutecznie wykorzystał swoją zawodową wiedzę i doświadczenie. 

Opanował szereg specjalistycznych metod badawczych, umiał je właściwie zastosować,         

a uzyskane wyniki poprawnie zinterpretować i przekonująco opracować wnioski wynikające   

z pracy. Praca zawiera szczegółowo udokumentowane wyniki oceny stanu materiału 

rurociągów po długotrwałej eksploatacji oraz naprawczych złączy spawanych wraz                 

z wyznaczeniem ich eksploatacyjnej trwałości. 

 

Opiniowaną rozprawę oceniam wysoko głównie ze względu na praktyczne znaczenie 

wyników badań.  Opisana w rozprawie metodyka badań materiałowych oraz opis                      

i interpretacja wyników oceny stanu materiału oraz szacowania i wyznaczania bezpiecznego 

czasu przedłużonej eksploatacji została wielokrotnie zweryfikowana na krajowych obiektach 

energetycznych w ramach współpracy badawczej Energopomiaru  Sp. z o.o. Gliwice              

z Instytutem Metalurgii Żelaza. 

Na szczególne uznanie zasługują następujące jej elementy: 

 W pracy dowiedziono, że trwałość eksploatacyjna rurociągów z badanych stali Cr-Mo 

i Cr-Mo-V  warunkowana jest stopniem degradacji i wyczerpania struktury materiału 

oraz stanem złączy spawanych. 

 Wykazano, że długo eksploatowane złącza spawane, pomimo spadku właściwości 

mechanicznych poniżej normowych wymagań (głównie Re i KCV) posiadają 

względnie duży zapas trwałości eksploatacyjnej znacznie przekraczający obliczeniowy 

czas pracy. 

 Wyznaczono trwałość eksploatacyjną materiału rurociągów zależnie od historii 

eksploatacji oraz stanu degradacji i wyczerpania materiału, która w standardowych 

warunkach eksploatacji rurociągu ze stali 13HMF może wynieść do 400 tys. godzin.  

 Nową cenną wartością dodaną do wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej 

wynikającą z rozprawy są wyniki badań trwałości naprawczych złączy spawanych. 

Dowiedziono, że trwałość ta jest znacząco mniejsza (nawet do 50%) od trwałości 

eksploatowanych złączy rurociągów ze stali 10H2M oraz 13HMF, co potwierdza 

sformułowaną tezę pracy. 

 Ustalono materiałowe kryterialne uwarunkowania stanu wyczerpania materiału w 

kontekście racjonalności prowadzenia modernizacji technologią spawania długo 

eksploatowanych rurociągów pary. 
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Opiniowana rozprawa charakteryzuje się znaczącymi walorami natury praktycznej. Dla 

podniesienia wartości poznawczej należałoby dokonać głębszej analizy przyczyn opisanych 

stanów materiału i potencjalnej bezpiecznej trwałości resztkowej. 

 

W związku z powyższym proszę Doktoranta o komentarz dotyczący: 

  roli stanu struktury materiału w stanie dostawy w aspekcie szacowania lub 

wyznaczania czasu przedłużonej eksploatacji. W pracy trwałość eksploatacyjną 

wyznaczano na podstawie istniejącego stanu struktury i wyników przyspieszonych 

prób pełzania, 

 czym można tłumaczyć fakt, że naprawcze złącze spawane materiał długo 

eksploatowany z materiałem „nowym” w stanie dostawy  wykazuje niższe 

właściwości użytkowe od złącza po eksploatacji o różnym stopniu zdegradowania ?. 

 nie jest jasny zapis składu fazowego węglików w stali 10H2M w tabeli 5.8 odnoszący 

się do węglika  M6C w kolumnie 2 i 3 

 

Oceniając aspekt merytoryczny pracy stwierdzam, że zastosowana metodyka badań 

bazuje na współczesnej wiedzy i nowoczesnym warsztacie eksperymentów i analiz  

pozwalających dokonywać obiektywnej oceny stanu materiału i wyznaczać bezpieczną 

trwałość resztkową.  

Wniosków sformułowano 9, które ściśle wynikają z uzyskanych wyników badań i analiz.   

 

5. Ocena końcowa pracy. 

 

Recenzowaną rozprawę z powodzeniem można przedstawić jako bardzo dobry przykład 

na potwierdzenie maksymy Stanisława Staszica, że Nauka jest tyle warta, ile z niej 

praktycznego pożytku”. Praca zawiera obszerny zakres badań i tematycznie dobrze wpisuje 

się w działalność badawczą śląskiej szkoły inżynierii materiałów dla energetyki z wiodącą 

rolą Zakładu Badań Materiałów dla Energetyki IMŻ w Gliwicach..  Doktorant w pełni 

rozwiązał podjęte zadanie badawcze. Potwierdził sformułowaną tezę oraz osiągnął 

postawione cele, które mają znaczący charakter praktyczny.. Bardzo dobrze  opanował 

metodykę badań oceny stanu struktury i właściwości użytkowych materiału po długotrwałej 

eksploatacji w warunkach pełzania, a także umiejętność prowadzenia eksperymentów oraz 

opracowania i analizy wyników w kontekście wyznaczania trwałości eksploatacyjnej.  

 

Stwierdzam, że praca spełnia wymagania stawiane rozprawom doktorskim przez 

odnośną ustawę  z dnia 14 marca 2014 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym     

i na tej podstawie wnioskuję o dopuszczenie mgr inż. Artura Jasińskiego do publicznej 

obrony rozprawy przed Radą Naukową Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach. 

 

 

 


