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RECENZJA 

rozprawy doktorskiej mgr inż. Artura Jasińskiego pt. 

„Trwałość eksploatacyjna naprawczych złączy spawanych rurociągów pary wykonanych  

ze stali Cr-Mo i Cr-Mo-V” 

 

Niniejsza recenzja została opracowana na zlecenie Rady Naukowej Instytutu Metalurgii Żelaza 

w Gliwicach w związku z Uchwałą nr 8/163 z dnia 14. 02. 2019 roku (pismo z dnia 21.02.2019 

roku o numerze DZ/001/2019). 

 

Ogólna charakterystyka pracy  

Praca doktorska mgr inż. Artura Jasińskiego dotyczy zagadnień związanych z możliwością 

oceny trwałości eksploatacyjnej naprawczych złączy spawanych rurociągów wykonanych ze 

stali 10H2M (10CrMo9-10 według PN – EN) oraz 13HMF (14MoV6-3 według PN – EN). 

Praca ma układ klasyczny i składa się zasadniczo z dwóch części – Przeglądu literaturowego 

oraz Badań własnych, rozdziały te poprzedzone były Wprowadzeniem. Praca zawiera 143 

strony, 56 tabel, 85 rysunków oraz 56 pozycji literaturowych. We Wprowadzeniu Autor  

w zwięzły sposób przedstawił genezę pracy. Następnie Doktorant dokonał przeglądu literatury,  

w której omówił problematykę związaną z obecnym stanem polskiej energetyki, przedstawił 

charakterystykę stali Cr-Mo i Cr-Mo-V oraz procesy ich degradacji, omówił kwestie związane  

z trwałością elementów kotłów energetycznych, a także zaprezentował metody badań 

stosowane w ocenie trwałości elementów bloku energetycznego. Na podstawie przeglądu 

literatury oraz wstępnych badań własnych Doktorant sformułował tezę i cel pracy (rozdział 3). 

Z postawionej tezy oraz celu rozprawy wynikał zakres i metodyka badań przedstawiona  

w rozdziale 4. W zasadniczej części badawczej recenzowanej pracy, wyróżnić możemy dwa 

rozdziały 5 i 6, w których przedstawiono wyniki badań metalograficznych i właściwości 

mechanicznych oraz rozdział 7, gdzie przeprowadzono analizę uzyskanych w dwóch 

poprzednich rozdziałach wyników badań własnych. Wyniki badań przedstawiono głównie  
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w postaci rysunków oraz tabel. Merytoryczną część rozprawy kończy rozdział „Stwierdzenia  

i wnioski”, w którym zawarto 9 wniosków. Na końcu rozprawy zamieszczony jest spis 

literatury. W pracy brak jest natomiast zwyczajowo umieszczonego na końcu rozprawy spisu 

rysunków oraz tabel.  

 

Ocena rozprawy oraz uwagi ogólne  

Wytwarzanie energii elektrycznej w Polsce oparte jest w głównej mierze na spalaniu węgla 

kamiennego i brunatnego w blokach energetycznych. Zdecydowana większość krajowej mocy 

wytwórczej sektora elektroenergetycznego została wybudowana w latach 70 i 80-tych 

ubiegłego wieku i projektowana była na obliczeniowy czas pracy wynoszący 100 000 godzin. 

Obecnie większość bloków energetycznych, w tym rurociągów pary wysokoprężnej jest 

eksploatowana ponad 200 – 250 000 godzin, przy zachowaniu dotychczasowych lub 

skorygowanych parametrów pracy.  

Długo eksploatowane rurociągi parowe są poddawane modernizacjom związanym z podniesieniem 

sprawności bloków energetycznych lub naprawom. Stosowany w czasie napraw, remontów czy 

też modernizacji proces spawania oraz obróbka cieplna po spawaniu mogą wpłynąć na 

przyspieszenie degradacji materiałów elementów, co bezpośrednio oddziałuje na trwałość 

eksploatacyjną całego rurociągu. Dążenie przez użytkowników do minimalizacji ryzyka 

wystąpienia awarii wymaga podczas planowania takich prac, uwzględnienia rzeczywistego 

stopnia wyczerpania materiałów eksploatowanych, a także wpływu procesu spawania i obróbki 

cieplnej na ich mikrostrukturę i właściwości. Również istotnym z punktu widzenia ograniczenia 

prawdopodobieństwa wystąpienia uszkodzenia eksploatacyjnego rurociągu jest oszacowanie 

czasu możliwej dalszej bezpiecznej eksploatacji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 

przemysłu, w ramach rozprawy doktorskiej zostały przeprowadzone badania mające na celu 

poszerzenie zakresu wiedzy w temacie długo eksploatowanych materiałów, ze szczególnym 

uwzględnieniem problematyki przedłużania czasu bezpiecznej eksploatacji elementów kotła 

pracujących w warunkach pełzania. W rozprawie podjęto próbę oceny trwałości 

eksploatacyjnej naprawczych złączy spawanych rurociągów parowych o różnym stopniu 

wyczerpania materiału po długotrwałej eksploatacji. Podjęcie przez mgr. inż. Artura 

Jasińskiego tematu pracy związanego z oceną trwałości eksploatacyjnej naprawczych złączy 

spawanych wykonanych na rurociągach zdecydowanie uważam za celowe i uzasadnione. 
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Problematyka rozprawy doktorskiej jest nie tylko aktualna, ale również istotna zarówno  

z poznawczego, jak i praktycznego punktu widzenia. 

W części literaturowej Doktorant dokonał przeglądu prawie 60 pozycji literaturowych 

obejmujących zarówno publikacje naukowe, jak i książki oraz podręczniki akademickie. 

Zdecydowana większość z cytowanych w pracy pozycji źródłowych pochodzi z kilku, 

kilkunastu ostatnich lat. Doktorant powołuje się również na siedem publikacji własnych  

i współautorskich zamieszczonych w czasopismach branżowych, co świadczy o wkładzie 

Autora w rozważaną problematykę badawczą. Przegląd literaturowy jest jasny i zrozumiały, 

chociaż nie pozbawiony błędów edytorskich i stylistycznych. Zdaniem recenzenta zasadnym 

byłoby uzupełnienie tej części rozprawy o stan wiedzy w temacie degradacji struktury  

i właściwości użytkowych złączy spawanych stali niskostopowych.  

W oparciu o dane literaturowe oraz doświadczenie własne Doktorant w rozdziale 3 sformułował 

następującą tezę rozprawy: „trwałość eksploatacyjna złączy naprawczych powstałych w wyniku 

połączenia materiałów długo eksploatowanych ze sobą oraz z materiałami w stanie dostawy 

jest znacząco niższa od trwałości eksploatacyjnej złączy spawanych długo eksploatowanych” 

która w mojej ocenie jest prawidłowa oraz przedstawił cel pracy zakładający „ocenę trwałości 

eksploatacyjnej naprawczych złączy spawanych rurociągów pary, pracujących znacznie 

powyżej obliczeniowego czasu pracy w warunkach pełzania badanych elementów  

o zróżnicowanym stopniu wyczerpania materiału”, który jest w pełni zasadny.  

Do zweryfikowania postawionej tezy i osiągniecia założonego celu Doktorant przyjął opisany 

w rozdziale 4 zakres badań. Przygotowane naprawcze złącza spawane poddano badaniom 

nieniszczącym, niszczącym na które składały się: statyczna próba rozciągania przeprowadzona 

w temperaturze pokojowej i podwyższonej (550oC), pomiar twardości, próba udarności, 

wyznaczenie temperatury przejścia w stan kruchy i przyspieszone próby pełzania oraz 

badaniom strukturalnym, które obejmowały badania mikroskopowe w oparciu o skaningową 

mikroskopię elektronową. Ponadto przeprowadzono badanie procesów wydzieleniowych  

wykorzystując rentgenowską analizę izolatów węglikowych. Eksperyment w pracy 

przeprowadzono na próbkach z materiałów i złączy spawanych pobranych z długo 

eksploatowanych rurociągów oraz na wykonanych nowych naprawczych połączeniach 

spawanych – łącząc ze sobą materiały po eksploatacji oraz materiały po eksploatacji  

z materiałem w stanie dostawy. Zastosowana metodyka badawcza nie budzi zastrzeżeń i jest 

prawidłowa, choć moim zdaniem cennym byłoby poszerzenie eksperymentu o sygnalizowane 
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na rys. 4.1 strona 42 rozprawy badania wykorzystujące mikroskopię świetlną i transmisyjną 

mikroskopię elektronową.  

Wyniki swoich badań doświadczalnych Doktorant przedstawił w rozdziale 5 i 6. Doktorant 

dążąc do potwierdzenia tezy i osiągnięcia celu pracy przeprowadził, co zasługuje na 

podkreślenie, obszerne badania obejmujące analizę struktury z uwzględnieniem procesów 

wydzieleniowych oraz badania właściwości mechanicznych. Szczególnie cenne z punktu 

widzenia aplikacyjnego zastosowania rezultatów badań były wyniki uzyskane ze skróconych 

prób pełzania, które najbardziej obiektywnie wyznaczają potencjalną przydatność materiału do 

eksploatacji. W rozdziale 7 rozprawy Autor przedstawił analizę uzyskanych wyników badań 

własnych oraz ocenę trwałości eksploatacyjnej i trwałości resztkowej stali i ich złączy po 

długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania oraz wykonanych naprawczych połączeń 

spawanych. Powyższy rozdział zasługuje na podkreślenie, gdyż zawarte w nim wyniki badań 

systematyzują wiedzę z zakresu przydatności do eksploatacji naprawczych złączy spawanych. 

Niemniej jednak pewien niedosyt budzi dyskusja wyników badań w tym punkcie pracy, która 

w niektórych miejscach mogła być zdecydowanie pogłębiona. Zrealizowany program badań, 

uzyskane wyniki oraz ich analiza w pełni uzasadniają sformułowane wnioski (rozdział 8).  

Oceniając pracę doktorską od strony merytorycznej, należy stwierdzić, że zarówno 

zaplanowanie eksperymentu, dobór technik badawczych, interpretacja wyników były 

wykonane prawidłowo i jako całość nie budzą większych zastrzeżeń. Strona redakcyjna pracy 

jest na wysokim poziomie. Praca napisana jest poprawnym językiem, a zastosowana 

terminologia techniczna jest poprawna, pojedyncze zauważone niezręczności redakcyjne oraz 

tzw. „literówki” nie wpływają na wysoką ocenę recenzowanej rozprawy.  

 

Uwagi dyskusyjne i szczegółowe  

W trakcie szczegółowej analizy rozprawy nasuwają się pewne spostrzeżenia natury 

polemicznej oraz uwagi szczegółowe, które wyrażam poniżej: 

1. W pracy nie podano metody ani parametrów technologicznych spawania złączy, które 

stanowiły przedmiot badań. Podanie takich informacji byłoby pomocne z punktu 

widzenia interpretacji uzyskanych wyników.  

2. W pracy zauważalny jest brak kolejności cytowania źródłowej literatury. 
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3. Na stronie 43 wers 4 od góry Autor wskazuje, że badania metalograficzne 

przeprowadzono za pomocą replik matrycowych, tymczasem zamieszczone w pracy 

obrazy struktur wskazują, że wykonane one były na zgładach metalograficznych.  

4. Zastosowane powiększenia obrazów struktur zamieszczonych w pracy nie zawsze  

w mojej opinii w pełni pozwalały na jednoznaczny opis degradacji struktury. Jakość 

pojedynczych obrazów była niezadowalająca. 

5. Wybrane złącza przedstawiano w postaci schematu połączeń, natomiast część w postaci 

makroskopowego obrazu złącza.  

6. Uzyskane właściwości mechaniczne Doktorant dla badanych stali i ich złączy oraz 

naprawczych złączy spawanych odnosi do wymagań zawartych w PN-75/H-84024.  

W powyższej normie wynik pracy łamania określony był na próbkach z naciętym 

karbem typu U, natomiast w pracy przedstawiono wyniki uzyskane na próbkach  

z karbem typu V. Proszę Doktoranta o komentarz w tej kwestii. 

7. Wyniki pomiaru twardości dla złączy spawanych przedstawione są zazwyczaj w postaci 

jej rozkładu wzdłuż linii pomiarowej obejmującej materiał rodzimy, strefę wpływu 

ciepła oraz spoinę. Normatywnie w każdym z tych obszarów przeprowadza się po trzy 

pomiary, natomiast w pracy w tabeli 5.3, 5.7, 5.11, 5.15, 5.19, 5.23 zamieszczono tylko 

po jednym wyniku. Ponadto dla grubości ścianki powyżej 5 mm pomiar twardości 

powinien być wykonany w dwóch rzędach: 2 mm od górnej powierzchni i 2 mm od 

dolnej powierzchni złącza spawanego (według PN-EN ISO 9015-1). Proszę Doktoranta 

o komentarz w tej kwestii. 

8. Skrócone próby pełzania przeprowadzono dla sześciu temperatur, a nie pięciu jak 

wskazuje opis metodyki zamieszczony na stronie 44. 

9. Naprawcze złącze spawanego typu „stary materiał +nowy materiał” charakteryzuje się 

niższymi właściwościami mechanicznymi w porównaniu do właściwości złącza po 

eksploatacji, proszę Doktoranta o komentarz. 

10. W tabeli 5.3, 5.7, 5.11, 5.15, 5.19, 5.23 Doktorant napisał „Obszary bainityczne po 

części skoagulowane” nie jest to zbyt fortunne określenie, prawidłowa i bardziej 

precyzyjnie opisująca zmiany w strukturze sentencja powinna brzmieć „koagulacja 

wydzieleń w bainicie”, którą zresztą Doktorant stosuje w pracy.  

11. Szkoda, że w rozprawie nie zamieszczono sygnalizowanych na stronie 121 wyników 

badań nieniszczących naprawczych złączy spawanych.  
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Wniosek końcowy 

Podsumowując stwierdzam, że Autor recenzowanej rozprawy w pełni poradził sobie  

z rozwiązaniem sformułowanego problemu badawczego oraz potwierdził tezę i osiągnął 

zaplanowany cel badawczy. Przedstawione w pracy doktorskiej wyniki badań mają bardzo 

ważny aspekt praktyczny. Autor rozprawy wykazał się znajomością różnorodnych metod 

badawczych stosowanych w inżynierii materiałowej oraz umiejętnością zaprojektowania  

i przeprowadzenia eksperymentu. Całość recenzowanej rozprawy w pełni potwierdza wiedzę  

i kompetencje Doktoranta w tematyce oceny stanu struktury i właściwości mechanicznych 

materiału oraz jego złączy po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania.   

Reasumując stwierdzam, że po zapoznaniu się z rozprawą doktorską mgr inż. Artura 

Jasińskiego pt: „Trwałość eksploatacyjna naprawczych złączy spawanych rurociągów pary 

wykonanych ze stali Cr-Mo i Cr-Mo-V” spełnia ona wymagania stawiane przez 

obowiązującą ustawę o stopniach naukowych i tytule naukowym i na tej podstawie 

wnioskuję do Rady Naukowej Instytutu Metalurgii Żelaza o dopuszczenie jej do 

publicznej obrony.  

 

 


