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PrzedLohonado oceny rozprawa doktorska liczy 110 stron. Zawrera streszczeniaw jEzykach
polskim i angielskim, spis tre5ci, wykaz oznaczen i skr6t6w, 7 rozdziaN6w,3 dodatki,
bibliografig i skorowidz.Promotoremrozprawyjest dr hab. inZ.Zdzislaw Nowak.

L. Przedmiot i cel pracy, zastosowanenarzgdzia oraz zawartoSdrozprlwy
Przedmiotem dysertacji jest opis struktury, wlaSciwoSci strukturalnych i
mechanicznych pianek korundowych oraz procesu przeplywu w takich piankach lepkiej
w postaci pianek o szkielecie
cieczy (cieklego metalu). Kompozyty ceramlczno-metaliczne
cerumicznym i wypelnieniu metalicznym nale1q do grupy wzglgdnie nowych material6w,
kt6rych specyficzne wlaSciwoSciwynikaj4 z potqczenracech ceramiki takich jak niskie
zuZycie podczas tarcia, odpornoSi na temperaturg,wysoka sztywnoSi i metali, w tym
odpornoS6na pgkanie, dobre przewodzenie.Opracowanietechnologii oplacalnej i daj4cej
wysok4 jakoSi wyrob6w tego typu material6w nie jest jednak opanowane i pozostaje
przedmiotem badari. Prezentowana rozprawa wpisuje sig w kierunek badari poznawczych,
kt6re mog4 wspom6c projektowanie i wytwarzanie wspomnianych kompozyt6w.

Celem pracy jest numeryczna analiza deformacji i zniszczenia pianek korundowych
powstaj4cychw trakcie procesuinfiltracji cieklym metalem.
Gl6wna teza pracy brzmi, Ze kluczow4 rolq w uszkodzeniu pianek infiltrowanych metalem
maj4 Iokalne (mikro skopowe) naprgLemar ozctqgajEce.

W celu reahzacjrcelu i udowodnienia postawionej tezy Autor pracy wykorzystal podstawowe
modele mechaniki oSrodk6w ci4gtych i kilka narzgdzi symulacyjnych. Szkielet w ujgciu
kontynualno-mikroskopowym opisany zostal uog6lnionym prawem Hooke'a w zakresie
sprgZystymoraz r6wnaniami okreSlal4cymitzw. powierzchniE Burzyt'rskiego,stowarzyszone
prawo plynigcia plastycznegoi kontynulaneprawo uszkodzeniaw zakresieniesprgzystym.
Modelowanie przeplywu cieklego metalu zaldadaloproces izotermiczny, nieSciSliwoSd,staly
wsp6lczynniklepkoScii istnienie efektu napiqciapowierzchniowegona kontakcie ciecz -gaz
oruzmo2liwoSi r6znego k4ta zwilzeniana linii kontaktu ciecz-gaz-cialostale.
Narzgdzia symulacyjne stanowily :
A) do utworzenia r analizy geometrii (mikrostruktury) na bazie d,anychz tomografii
komputerowej lub rozwalanych struktur periodycznych zaproponowanowtasne kody,
SrodowiskoANSYS Design Modeler oraz funkcje dostgpnew SrodowiskuMatlab,
B) do obliczeh stanu mechanicznego(w tym analizy naprgzeni odksztaiceri)szkieletu
wykorzystano komercyjne oprogramowanie ABAQUS (z zaimplementowanametod4
element6wskoriczonych),
C) do obliczei infiltracji cieczy zastosowanooprogramowanieANSYS/FLUENT.

Dane do tworzenia geometrii rzeczywistych pianek pochodzily ze skan6w wykonanych
metoda mikrotomografii
komputerowej. Dane eksperymentalne do por6wnafr
makroskopowychwlasnoScipianek z wynikami symulacji uzyskano z pomiar6w Sciskania
pr6bekna maszynrewytrzymaloSciowejoraz z rezonansowejmetody drganiowej.

2. Ocena rozprawy

Rozprawa mgra inZ. Marcina Nowaka dotyczy nowoczesnych materiatr6w
kompozyto!\rych o szkielecie ceramicznym i wypelnieniu metalicznym. Optymalne
projektowanie struktury, kompozycji i technologii Wlwarzania takich material6w wymaga
stosowania zaawansowanych narzgdzi symulacyjnych. Przedstawiona do oceny rczprawa
dobrze wpisuje sig w pouryZszykierunek badaf i wykorzystuje aktualnie dostgpnemetody
b adahtakich materiat6w.
Praca zawiera jasno sformulowany cel i tezg gl6wn4 oraz klarownie przedstawion4
metodologig postgpowania. Wyniki symulacji zostaly zilustrowane na licznych wykresach,
obrazach struktury, rozkladach 2D lub widokach 3D. Na uwagg zasluguje wysoka jakoSd
rysunk6w i wzor6w oraz dbalof,Co przejrzystoSitekstu. W rozprawie umieszczonoliczne (ok.
80 pozycji) i adekwatnereferencje do literatury co dowodzi, ze jej Autor ma dobre rozeznanie
stanu problemu. W poszczegSlnychczgSciachpracy zamieszczononawiqzania do innych jej
fragment6w, zapewniaj4cwewngtrzn4 sp6jno36 rozprav'ry.
Autor pracy wykazal sig dobr4 znajomoSci4opisu material6w w ujgciu mechaniki
oSrodk6w ci4glych, zar6wno w odniesieniu do ciaNastalegojak i cieczy oraz umiejgtnoSci4
przejficiaod skali mikro- do makro-kontynualnej. UmiejEtnie wyeksploatowal dostEpnedane
eksperymentalne z mikrotomografii komputerowej i rezonansowej metody drganiowej.
Skutecznie opanowal poslugiwanie sig przydatnymr narzqdziami symulacyjnymi (Matlab,
ABAQUS, ANSYS). Na uwagg zaslugujetakze kompleksowe ujgcie problemu, w kt6rym
badaniamodelowo-symulacyjnewykorzystuj4daneeksperymentalne.

Do najwuhniejszychrezultat6wuzyskanychw pracy moZnazaliczy1:
1) opracowanie procedur i skrypt6w do tworuenia modelowych struktur r anahzy
parametr6w geometrycznychtych struktur, a takle struktur rzeczywistych uzyskanych
z mikrotomografi i komputerowej,
2) opracowanie mikrokontynualnego modelu mechanicznego pianki korundowej w
zakresieniesprgzystym obejmuj 4cego proces r ozwtj amauszkodzeri,
3) wykonanie symulacji numerycznychprocesu deformacji pianek pod obci4zeniem
zewngtrznymi anahzakoncentracji orazrodzajunaprghenw materiale szkieletu,
4) rcalizacja symulacji przeplywu cieczy (ciektego metalu) przez piankE i
W znaczenienaprEAehindukowany ch pr zepLywemw szkieIeci e pi ankowym.
Pomimo uzyskania wartoSciowych wynik6w i powyzej stwierdzonych walor6w pracy
jej Autor nie ustrzegl sig pewnych bl9d6w lub niedom6wieri, kt6re wymagajq wyjaSnienia.
Sp o516d w ahniejszych naIe?ywymi eni6 nastgpuj4ce:
1. W literaturze istniej4 liczne modele okreSlaj4cemakroskopowe wlaSciwoSci
mechamcznematerial6w porowatych w zalebnoScrod wlaSciwoSci skiadnik6w oraz
udzialu faz, takze w odniesieniu do pianek. W pracy wspomniano kilka z nich
(kom6rki Kelvina, Gibsona-Ashby, komorki oparte na modelach krystalograftcznych,
modele losowe), a jako referencyjny przyjgto model Gibsona-Ashby. Brakuje
uzasadnieniadlaczegowspomniany model przyjgto jako referencyjny.
dla pianek ... okreSlanajest za
2. Sformulowanie w p. 3.5, 2e "...PrzepuszczalnoS6
przeplywu:
Forchheimera..."
nie jest Scislabowiem
Darcy i
pomoc? dwoch r6wnari
wystarczy i naleay zastosowai jedno z tych r6wnaf, adekwatne do rozpatrywanej
intensywnoSciprzepiywu.
3. Na koricu punktu 4.2 stwierdzasiEiz" ...w przypadkupromieni okienek ich rozklad
moanawyznaczy(,przy u?yciu metody porozymetrii rtgciowej". Nalezy zwrocil
uwagg, 2e porozymetria rtgciowa w klasycznej wersji interpretuje strukturg por6w jako
wtqzkgniepol4czonychkapilar o stalejSrednicy(p. Wardlaw, N. C., McKellar, M.,
Mercury porosimetry and the interpretation of pore geometry in sedimentaryrocks and
artificialmodels.Powdertechnology,29,no.1 (1981),pp.I27-143).Taki model
powoduje, ze w interpretacji wciskania rtgci w materiaLo r6znych wymiarach por6w
polqczonychze sob4przypisujesig objgtoSiwigkszychpor6w udzialowi por6w
mniejszych.MoZnasig spodziewal zatem,2ew rczwalanych piankachporozymetria
rtgciowa bEdzie przeszacorywad udzial okienek (mniejszych por6w).
4. Pojgcie kom6rka uaywanejest niejednoznacznie,ruz jako pora (patrz p. 5.1) a
innym razemjako elementpowtarzalnystruktury materiatu(patrz p. 3.3 str.2I. lub p.
5.3.1).
5. Ze wzglgdu na specyficzny,silnie zmienny przebiegwynik6w test6w Sciskania(p.
np. rys. 5.4-5.6) nie jest oczywiste jak wyznaczacwytrzymaloS6materialu. W pracy
nie podanojak postgpowanocelem wyznaczeniawytrzymaloSci(np. na rys. 5.9).
e,/ r,' . Nie jest
6. Na rys. (6.16)-(5.1S)wystgpujejako wielkoSdniezaleZnaparametr
jasne co ten parametroznacza.
7 . Po wzorze (5.5) wystgpuj4objaSnieniawielkoSci,kt6re w tym wzorze nie wystgpujq
(k" i k).

8. Dla opisu niesprgzystychodksztalcefikorundu, kt6ry jest ewidentnie materialem
kruchym zastosowanoprawo plastycznegoplynigcia (p. 5.3.4, wzSr (5.9)), kt6re jest
adekwatnedla material6w ci4gliwych. Potrzebnabylaby dyskusja lub powolanie sig
na odpowiedni4 literaturg, uzasadniajqceprzyjEcietakiego modelu.
9. W akapiciepo rys. 5.25 stwierdzasiq,2e "Stosuj4cmodel periodycznywykonanych
zostalonajwiEcejsymulacji procesuSciskania.Gl6wnym tego powodembyl maly czas
obliczeniowy w por6wnaniu do pozostalychdw6ch modeli". Jakkolwiek argument
czasuobliczeniowegojest waZnyto nie powinien miei decyduj4cegoznaczeniaprzy
wyborze zakresu rozwijanych problem6w, zwLaszcza w przypadku badah
podstawowych.
10. Wyniki pokazanena rys. 5.27 wymagaj4 komerrtarzaw zakresiekiedy stosunek
wsp6lczynnika Poissona materialu porowatego i litego ma dla rcZnych struktur
zdecydowanie inny przebieg.Osi4ganawet wartoSi wigksz4 niz2. Czy oznaczatoi2
wsp6lczynnik Poissona materiaiu porowatego osi4ga wartoSd wigksz4 od 0.5
(w4tpliwoS6ta powstalawobec braku danychna temat wsp6lczynnikaPoissonalitego
korundu)?
i 1. Zastanawia fakt, 2e wyniki symulacji wytrzymaloSci pianki o tej samej
porowatoSci (np. 90%) dla struktury periodycznej s4 nizsze niz dla struktury losowej
(p. tabela 5.9 i rys. 5.31). W pracy nie wyjaSniasig powyaszegofaktu jakkolwiek nie
jest on oczywisty bowiem uporz4dkowanastruktura kom6rkowa wydaje sig byi
bardziej sztywna niz struktura losowa.
12. W punkcie 5.4 opisuje sig wyniki symulacji przeplywu plynu w materialepianki
celem wyznaczenia przepuszczalnoScipianki. Z uwagi na fakt, ze opis przeplywu
dotyczy poziomu mikroskopowego (przeplywu w przestrzeni porowej) zal prawo
Darcy, w kt6rym wystgpuje przepvszczalnodd, jest prawem makroskopowym
konieczne jest zastosowaniejakieS procedury uSrednianiaaby wyznaczyc Sredni4
prgdkoS6i gradient SredniegociSnienia.W pracy nie podano detali jak zrealizowano
uSrednianie,pisze sig natomiast o "pomiarze", ktory zostal wykorzystany ale jest to
pojeciemyl4ce w tym przypadku.
13. W badaniu infiltracji pianki cieklym metalem (RozdziaL 6) problem symulacji
podzielono na dwa etapy: wyznaczenieciSnieniacieczy potrzebnegodo infiltracji
pianki i vyznaczenie stanu naprgheniaszkieletu pianki pod wptywem przeplywu. W
drugim z etapow przyjEto, ze problem mo2e by(, przyblilony stanem wynikaj4cym ze
statycznego Sciskaniu pianki. Warto jednak zwricic uwagg na fakt, 2e podczas
przeplywu cieczy przez material porowaty sily oddzialywania pomigdzy ciecz4 i
szkieletem powoduj4, 2e rozldad naprElefi makroskopowych (Srednich) w szkielecie
jest niejednorodny.W sytuacji obowi4zywaniaprawa Darcy jest to rozklad liniowy minimalne naprgzenie Srednie w szkielecie wystgpuje na doplywie do pr6bki a
maksymalnena wyplywie z probki (odwrotnie nrL rczldad ciSnieniaporowego). W
statycznym Sciskaniu pr6bki zaS, tzn. w przyjgtym przyblizeniu, rczl<Lad
makroskopowego naprgheniaw szkielecie jest jednorodny na wysokoSci. Warto
oszacowa6konsekwencj e przyj gtegouproszczenia.
14. W nasycaniumaterial6w porowatychobserwujesig tzw. efekt palcowy polegaj4cy
na pojawianiu sig podczas infiltracji preferencyjnych SciezekprzepNywui w rczultacie
zamknigtych obszar6w niewypelnionych cieczq. Autor pracy nie wspomina czy taki
efekt zostal zaobserwowany w przeprowadzonych symulacjach.

15. Wyniki badari eksperymentalnychwlaSciwoSci mechanicznych uzyskano na
podstawie metody rezonansowej,dla kt6rej zwykle robi sig zaNohemeo izotropii
materialu.Zkolei symulacjedotyczy gl6wnie modeli kom6rkowych, kt6re przewiduj4
anizotropowe wtaSciwoScipianki. MoZna zapTial na ile zasadnejest w takiej sytuacji
por6wnywanieuzyskanychwynik6w?
16. W pracy brakuje szerczej dyskusji weryfikacji stosowanych procedur
obliczeniowych (np. poprzez por6wnanie wynik6w symulacji dla przypadku
szczeg6lnegoz istniej4cym rozwiqzaniem analitycznym lub przewidywaniem innych
program6w)i walidacji przyjgtychmodeli przez por6wnanieprzewidywahz wynikami
badat'reksperymentalnych.
Mohna takhe znale2(, pewne niedoci4gnigcia edytorskie, np. niewyjaSnione oznaczeniapp,
pr.w punkcie3.5, lub brak odniesieniado rys. 5.6,

3. Wnioski koricowe

Tematyka opiniowanej rozprav,rydoktorskiej mgr rnZ. Marcina Nowaka jest walna z
punktu widzenia projektowanta material6w kompozytov,rych i rozwijania technologii ich
wytwaruanra,a zatem jest istotna ze wzglgd6w praktycznych. Praca napisanajest jgzykiem
zwigzlym, zawiera liczne i dobrej jakoSci ilustracje wynik6w. Autor wykazal sig
umiejgtnoSci4zastosowaniapodstawowychmodeli matematycznychmechaniki (ciai stalychi
cieczy) oraz zaawansowanychnaruEdzisymulacyjnych rczwiEzywania zagadniehdeformacji
materialu porowatego r przeplywu cieczy w takim materiale. Na uwagg zasNugujquzyskane
wyniki obejmuj4cemodelowaniei opis strukturypianki oraz symulacjestanunaprgzeniapod
obci4zeniemzewngtznym i w rezultacieprzeplywu cieklego metalu.
Podsumowuj4c stwierdzam, 2e opiniowana rozprawa mgr inz. Marcina Nowaka
spelnia wymogi ustawy o stopniach i tytule naukowym stawianym rozprawom doktorskim i
wnoszg o dopuszczeniejej do publicznej obrony.

