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RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ  

mgra inż. Mateusza Jurkowskiego 

pt. " OCENA KORELACJI POMIĘDZY STANEM MIKROSTRUKTURY 

I WŁAŚCIWOŚCIAMI MECHANICZNYMI, A PRZYROSTEM ŚREDNICY RUR 

KATALITYCZNYCH PRACUJĄCYCH W WARUNKACH PEŁZANIA" 

 

 

 Podstawę opracowania recenzji stanowi pismo Dziekana Wydziału Inżynierii 

Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Andrzeja 

Seweryna z dnia 30 marca 2022. Przedmiotem recenzji jest rozprawa doktorska pod 

tytułem "Ocena korelacji pomiędzy stanem mikrostruktury i właściwościami 

mechanicznymi, a przyrostem średnicy rur katalitycznych pracujących w warunkach 

pełzania" przygotowana przez mgra inż. Mateusza Jurkowskiego. Promotorem 

rozprawy doktorskiej jest prof. dr hab. inż. Jerzy Łabanowski oraz promotorem 

pomocniczym dr inż. Michał Landowski. 

Rozprawa doktorska porusza problematykę niszczenia rur katalitycznych ze staliwa 

austenitycznego G-X45NiCrNbTi35-25, pracujących w warunkach pełzania,  

a w szczególności oceny korelacji pomiędzy stanem mikrostruktury i właściwościami 

mechanicznymi, a przyrostem średnicy rur. Przygotowana praca doktorska 

o objętości 121 stron, zawierająca 57 rysunków i 34 tabele została podzielona na 

siedem rozdziałów poprzedzonych streszczeniem w języku polskim i angielskim, 

wykazem ważniejszych skrótów i oznaczeń oraz stosownymi oświadczeniami 
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Autora dysertacji. Pracę podzielono dodatkowo na część teoretyczną, do której 

zaliczono rozdziały od pierwszego do trzeciego oraz na badawczą składająca się 

z rozdziałów od czwartego do siódmego. Pracę zakończono 82 pozycjami 

literaturowymi, które zostały poprawnie zacytowane w dysertacji oraz spisem 

rysunków i tabel. 

W jednostronicowym rozdziale pierwszym opisano krótki wstęp dotyczący 

produkcji wodoru, co jest powiązane z produkcją rur katalitycznych. W rozdziale 

drugim skupiono się na reformingu parowym metanu opisując reformer rurowy, 

katalityczną konwersję metanu parą wodną, rozwój staliw żarowytrzymałych 

z uwzględnieniem charakterystyki austenitycznego staliwa żarowytrzymałego, jak 

i właściwości mechanicznych staliw austenitycznych (odporność na pełzanie, 

umocnienie roztworowe oraz wydzieleniowe, wymiary ziaren austenitu). 

W rozdziale trzecim skupiono się na niszczeniu rur katalitycznych za co głównie 

odpowiada procesowi pełzania, który to intensyfikuje się w wyniku podnoszenia 

ciśnienia i temperatury pracy. Opisano w nim zmiany w morfologii mikrostruktury 

austenitycznych staliw żarowytrzymałych, uszkodzenia pełzaniowe, nawęglanie 

i utlenianie oraz metody badań wykorzystywane do oceny stanu rur katalitycznych 

w trakcie eksploatacji 

Kolejne rozdziały (4-7) należy zaliczyć do części badawczej, a opisano w nich 

tezę, cel i zakres zrealizowanej pracy doktorskiej (rozdział czwarty) oraz metodykę 

badawczą (rozdział piąty), w której uwzględniono opis materiałów użytych do 

przeprowadzonych eksperymentów, opis stanowisk do przygotowania próbek, jak 

i do ich charakterystyki. W rozdziale szóstym zaprezentowano wyniki wraz z ich 

poprawnymi interpretacjami, a w siódmym dobrze przemyślane wnioski. Należy 

zaznaczyć, że Doktorant poprawnie dobrał komplementarne techniki pomiarowe 

dając czytelnikowi jednoznaczne odpowiedzi na pojawiające się podczas czytania 

dysertacji pytania, co bardzo wysoko oceniam. Jedynym aspektem do dyskusji mogą 

być równania regresji, gdzie współczynnik determinacji jest dość niski mimo 

zastosowania modelu wielomianowego.  W tym momencie powinna być zwiększona 
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ilość powtórzeń i/lub punktów pomiarowym w planie eksperymentu z analizą 

błędów grubych oraz rozważona możliwość zmiany przedziału ufności  

i uzasadniona konieczność użycia modeli nieliniowych.  Jednakże tę sytuację ratuje 

przedstawienie dodatkowo przez Autora regresji liniowej, która jako najprostszy 

model wielomianowy na tym etapie najprawdopodobniej będzie wprowadzała 

najmniejsze błędy w predykcji.  

Moim zdaniem treść rozprawy stanowi zamkniętą całość, a postawione cele 

zostały w pełni zrealizowane. Rozprawa jest napisana poprawnym technicznie 

językiem i posiada starannie opracowaną szatę graficzną oraz stojącą na bardzo 

wysokim poziomie dokumentację z badań własnych. Według mnie przedstawiona 

rozprawa doktorska jest bardzo wartościowa i na pewno stanowi podstawę do 

dalszych badań naukowych zarówno dla Doktoranta jak i innych badaczy. 

Reasumując należy zaznaczyć, że do istotnych osiągnięć Doktoranta  należą: 

 Wykazanie, że przypadku eksploatacji reformera metanu zgodnie 

z założeniami projektowymi, podstawową przyczyną degradacji materiału rur 

katalitycznych jest pełzanie, co wykazano na podstawie badań 

metalograficznych wysokostopowego staliwa austenitycznego o różnym 

stopniu zaawansowania degradacji, co ujawniło obecność odizolowanych 

mikroporów pełzaniowych, łańcuszków utworzonych z połączonych 

mikroporów pełzaniowych, a także mikro- i makro-pęknięć. 

 Wykazanie, że do określania właściwości mechanicznych takich jak: Rp, Rm, 

A w temperaturze pokojowej materiału rur katalitycznych po eksploatacji, 

należy stosować próbki o przekroju okrągłym. Odnotowano, że próbki 

przygotowane ze środka grubości ścianki rur nie zawierają surowych 

powierzchni wewnętrznych oraz zewnętrznych i w przeciwieństwie do 

próbek zawierających całą grubość ścianki, pozwalają na uzyskanie 

wiarygodnych wyników statycznej próby rozciągania. 
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 Wykazanie, że wyniki przeprowadzonych statycznych prób rozciągania 

w temperaturze pokojowej dowodzą, że wraz z przyrostem średnicy 

wewnętrznej rur wytrzymałość na rozciąganie Rm i wydłużenie procentowe 

po rozerwaniu A maleją, natomiast umowna granica plastyczności Rp rośnie, 

na skutek czego maleje zapas plastyczności i zwiększa się kruchość materiału 

rur. 

 Wykazanie, że wraz z postępem degradacji następują zmiany w morfologii 

i ilości wydzieleń pierwotnych i wtórnych. Zauważono, że przy przyrostach 

średnicy wewnętrznej rur, dochodzących do około 1%, obserwuje się wzrost 

ilości wydzieleń wtórnych, stopniową koagulację wydzieleń oraz początek 

rozpadu eutektyki węglikowej. Natomiast po przekroczeniu 1% przyrostu 

średnicy wewnętrznej rur, obserwuje się spadek ilości wydzieleń wewnątrz 

ziaren austenitu na badanym obszarze, przy równocześnie zachodzących 

procesach koagulacji. Dodatkowo między 1% a 2% przyrostu średnicy 

wewnętrznej rur obserwuje się pierwsze odizolowane mikropory pełzaniowe. 

 Wykazanie na podstawie przeprowadzanych badań metalograficznych oraz 

statycznych próby rozciągania w temperaturze pokojowej, jak i analizy 

regresji, że przyjęcie przyrostu średnicy wewnętrznej rur katalitycznych jako 

miernika degradacji umożliwia ocenę zmian mikrostruktury oraz właściwości 

mechanicznych materiału rur. Dodatkowo odnotowano, że przyjęty miernik 

degradacji pozwala na wykorzystanie modelu klas degradacji staliwa 

austenitycznego do oceny aktualnego zużycia i trwałości resztkowej rur 

katalitycznych, przy założeniu niezmiennych warunków eksploatacji 

zgodnych z założeniami projektowymi.  

 Wykazanie, że istotną kwestią jest kontrola temperatury pracy rur, która 

najlepiej powinna być mierzona w sposób stykowy. Dodatkowo stwierdzono, 

że kontrola przyrostu średnicy wewnętrznej powinna być przeprowadzana, 

w taki sposób, aby w trakcie wszystkich pomiarów wykorzystywać te same 

punkty odniesienia np. odległość od kołnierza wraz z odległością od końca 

bieżącej sekcji. 
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 Zaproponowano równania regresji do opisu właściwości mechanicznych rur:  

ln(A) = 2,4035+0,0525*psw2-0,7987*psw, a następnie równania regresji Rp0,2 = 

168,0287+1,2499*psw2+7,8003*psw oraz Rm = 563,0887+7,0899*psw2-

80,7846*psw.  

 Zaproponowano równania regresji do opisu: WWNBO = 

56,2323+1,0978*psw2-14,0663*psw i WWZANBO = 27,6938+0,6052*psw2-

8,1154*psw.  

Należy również zauważyć, że Doktorant jest współautorem dwóch publikacji 

naukowych, zaprezentowanych poniżej:.  

 Łabanowski J., Jurkowski M., Landowski M.: Ocena stanu degradacji rur 

katalitycznych ze staliwa Manaurite XM po długotrwałej eksploatacji 

w podwyższonej temperaturze, Instal, t. 10, 2017. 

 Łabanowski J., Jurkowski M., Landowski M.: Effect of Long Term Service at 

Elevated Temperatures on Mechanical Properties of Manaurite XM Reformer 

Tubes, Advances in Materials Science, t. 16, nr 4, 2016, s. 38–44. 

 Podsumowując stwierdzam, że przedłożona do recenzji praca doktorska 

"Ocena korelacji pomiędzy stanem mikrostruktury i właściwościami mechanicznymi, 

a przyrostem średnicy rur katalitycznych pracujących w warunkach pełzania" 

przygotowana przez mgra inż. Mateusza Jurkowskiego spełnia w mojej opinii 

wymogi ustawy „o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule 

w zakresie sztuki", w związku z czym wnioskuję o dopuszczenie jej do publicznej 

obrony przed Radą Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki 

Gdańskiej.  

 

 

 

Koszalin, 13.06.2022                                             Prof. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz 


