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1. Tematyka rozprawy 

 

Recenzowana rozprawa doktorska mgr inż. Sary Dudzińskiej silnie związana jest  
z zagadnieniami związanymi z inżynierią mechaniczną w zakresie technologii obróbki 
oraz topografii powierzchni.  

Struktura geometryczna powierzchni ma znaczący wpływ na jakość 
współpracujących elementów, lecz mówiąc o powierzchni czy też o strukturze 
geometrycznej powierzchni musimy pamiętać o walorach użytkowych  
tej powierzchni, czy inaczej mówiąc o jej funkcjonalności. Podjęta tematyka rozprawy 

doktorskiej przez panią mgr inż. Sarę Dudzińską jest aktualna nie tylko z punktu 
widzenia poznawczego, lecz także w aspekcie utylitarnym, technologicznym  

i eksploatacyjnym części, pomimo że na przełomie kilkudziesięciu ostatnich lat 
tematyka związana z oceną powierzchni po obróbce była przedmiotem licznych 
badań i publikacji, aktualność i oryginalność tematu podjętego w recenzowanej 

rozprawie doktorskiej nie budzi wątpliwości. 
Rozprawa doktorska obejmuje prace doświadczalno-analityczne w zakresie badań 

struktury geometrycznej powierzchni stali 42CrMo4 ulepszonej cieplnie do twardości 
35 HRC kształtowanej w procesie frezowania jak i obróbce łączonej frezowanie  
i nagniatanie skupiając się na opracowaniu algorytmu, który umożliwi prognozowanie 
SGP oraz doboru parametrów technologicznych dla zabiegów łączonych  
(tzw. hybrydowych). 



Należy podkreślić, że istotą podjętej tematyki jest próba wyznaczenia i opisania 

nowego autorskiego wskaźnika jakości powierzchni Stex, który ma wiązać zmiany 
izotropowości i wysokości nierówności powierzchni który umożliwi w łatwy sposób 
ocenić efektywność obróbki.  

Podsumowując, podjętą tematykę rozprawy uważam za nowatorską i bardzo 
ważną w aspekcie pragmatycznym, a w ten sposób oceniam jak najbardziej 

pozytywnie. 

 

2. Ogólna ocena treści, układu i zakresu rozprawy 

 

Rozprawa liczy 155 stron i składa się z 10 rozdziałów oraz wstępu, spisu treści, 
wykazu ważniejszych oznaczeń i akronimów, spisu literatury obejmującego 156 

pozycji oraz streszczenia w języku polskim i angielskim. 

 

We Wstępie do rozprawy doktorskiej, Autorka rozprawy w syntetyczny sposób 
wyjaśnia czym jest niekonwencjonalne łączenia zabiegów technologicznych  

tzw. obróbka hybrydowa (sekwencyjna) wraz z przedstawieniem przykładów, gdzie 

może zostać ta obróbka zastosowana oraz jakie trudności wynikają  
z połączenia tych sposobów obróbki w ocenie SGP. 

 

Rozdział 1 Przegląd literatury zawiera pięć podrozdziałów, w których Autorka 

przedstawia aktualny stan zagadnienia w oparciu o wyniki prac badaczy z różnych 
ośrodków naukowych krajowych i zagranicznych. 

W podrozdziale 1.1. Autorka klasyfikuje hybrydowe procesy obróbkowe  

oraz charakteryzuje hybrydową obróbkę łączącą kształtujące frezowanie  
z wykańczającym nagniataniem. W tym miejscu należy podkreślić dobre 
zilustrowanie, które jest opracowaniem autorskim na jakie parametry wejściowe  
i wyjściowe należy zwrócić uwagę podczas planowania hybrydowej obróbki łączącej 
frezowanie i nagniatanie (rys. 1.1.2-3. str. 16).  

W podrozdziale 1.2 przedstawiona jest charakterystyka procesu nagniatania, 

zalety tego procesu (rys. 1.2-3. str. 19 również opracowanie autorki), jaki jest wpływ 
nagniatania na właściwości obrabianych materiałów jak i SGP. Przeprowadzony 
został również przegląd różnych stosowanych konstrukcji narzędzi do nagniatania. 

W kolejnym podrozdziale 1.3 autorka charakteryzuje metody pomiaru struktury 

geometrycznej powierzchni (SGP) jak i znaczenie tych pomiarów w budowie maszyn. 

Słusznie w mojej opinii autorka wskazuje, że powierzchnie wytwarzane za pomocą 
dwóch procesów są trudne do oceny w porównaniu do powierzchni po jednej operacji 
technologicznej (str. 36). Świadczy to o dobrym przeglądzie literatury naukowej. 

Autorka w tym rozdziale opisuje również metody oceny parametrycznej  
i nieparametrycznej SGP wskazując także na swój wkład w tej ocenie przez 



zaproponowanie funkcji autokorelacji wzajemnej do optymalizacji hybrydowych 

operacji technologicznych (str. 38). 

Podrozdział 1.4 dotyczy optymalizacji procesu nagniatania pod kątem 
chropowatości powierzchni autorka wskazuje w tym podrozdziale o celowości 
prowadzenia takich prac i badań związanych z optymalizacją procesu nagniatania,  
a także o małej ilości literatury naukowej dotyczącej tematyki optymalizacji procesów 
frezowania i nagniatania która jest ściśle związana z rozprawą doktorską. 

Ostatni podrozdział 1.5 to wnioski z przeglądu literatury. 
 

Podsumowując rozdział 1 rozprawy mogę stwierdzić, że Autorka w sposób 
wyczerpujący i interesujący dla czytelnika przedstawił istotę hybrydowej techniki 
wytwarzania oraz problemy w ocenie struktury geometrycznej powierzchni  

po obróbce hybrydowej jak i również w mojej opinii charakterystyka tych zagadnień 
została przeprowadzona prawidłowo, stanowiąc duży wkład w opracowany przegląd 
literatury. 

 

W rozdziale 2 pracy, autorka sformułowała 2 tezy, podstawowy cel pracy oraz 2 

cele poboczne oraz zakres pracy składający się z 6 punktów. W mojej opinii cel i tezy 

pracy zostały sprecyzowane szczegółowo, jednoznacznie i nietrywialnie.  
 

Następny, 3 rozdział rozprawy dotyczył charakterystyki metodyki i warunków 
badań własnych przeprowadzonych w ramach rozprawy. W podrozdziale 3.1 autorka 

przedstwiła w bardzo przejrzysty sposób schemat graficzny przeprowadzonych 
badań własnych (rys. 3.1-1. str. 46) wraz z jego opisem. Realizowane badania 

składały się z 5 etapów. W kolejnym podrozdziale 3.2 Doktorantka opisała 
przeprowadzone badania wstępne na podstawie których przyjęto warunki obróbki. 
Przedstawiła charakterystykę materiału obrabianego (stal 42CrMo4 o twardości 
35HRC) oraz opis zastosowanej głowicy frezarskiej, płytki skrawającej oraz wybrane 

własności kulki z ceramiki ZrO2 zastosowanej w procesie nagniatania. 

 

W rozdziale 4 rozprawy Doktoranta przedstawiła metodykę pomiaru SGP oraz 
dokonał charakterystyki wybranych do analizy parametrów SGP. W podrozdziale 4.2 

Wyniki przeprowadzonych pomiarów SGP przedstawiono wyniki badań w postaci 

obrazów izometrycznych próbek po frezowaniu i nagniataniu oraz tabel wynikowych, 

następnie otrzymane wyniki badań przedstawiono w postaci wykresów 2D i 3D. 

Również przeprowadzono dyskusję wyników badań która była niezbędna  
w kolejnym zaplanowanym etapie. 

 

Rozdział 5 rozprawy dotyczył zbadania istotności wpływu parametrów frezowania i 
nagniatania na określenie parametrów przestrzennych SGP. W rozdziale tym autorka 

przedstawiła wyniki obliczeniowe przeprowadzone w oprogramowaniu STATISTICA 



analizując wpływ dwóch parametrów wejściowych fwf Fn dla wybranych parametrów 
chropowatości 3D (Sq, Sa, Sz, Sk i Svk). Wyniki tych obliczeń zestawiono  

w tabelach.  

 

W rozdziale 6 Doktorantka zajęła się doborem postaci modelu SGP wykorzystując 
analizę regresji w tym przypadku również wykorzystano do tego celu 
oprogramowanie STATISTICA. Umożliwiło to autorce zbudowanie modeli 
matematycznych dla wyselekcjonowanych z wcześniejszych badań parametrów SGP 
(Sq, Sa, Vm, Vv oraz Sk, Svk). Proces ten został przedstawiony w bardzo przejrzysty 

sposób za pomocą schematu graficznego (rys. 6.1. str. 88). Następnie porównano 
wyniki badań doświadczalnych z obliczeniowymi w postaci wykresów 3D wraz  
z analizą wyników. 

 

W rozdziale 7 pod tytułem Badania nad wyznaczeniem wskaźnika wiążącego 
zmiany izotropowości i wysokości nierówności powierzchni autorka przedstawił 
w swój autorski wskaźnik Stex wiążący kierunkowość i wysokość nierówności 
powierzchni po obróbce hybrydowej w tym przypadku frezowania i nagniatania, 

wyniki obliczeniowe zostały przedstawione w tabelach jak i w postaci wykresów 
zależności 2D i 3D.  

 

Następny, rozdział 8 Autorka w nim przeprowadziła wielowymiarową ocenę 
zaprojektowanego procesu technologicznego za pomocą autorskiego wskaźnika 
Stex dla założonych 2 kryteriów oraz zweryfikowała te założenia prezentując wyniki 
w postaci wykresów wraz z ich analizą. Autorka pokusiła się również w tym rozdziale  
o przedstawienie kosztów takiej obróbki dla kryterium takich jak Svk i Stex. 

Podsumowując rozdziały 7 i 8 rozprawy mogę stwierdzić, że autorka w sposób 
wyczerpujący i interesujący dla czytelnika przedstawił koncepcję autorskiego 
wskaźnika Stex który może znacząco pomóc w optymalizowaniu procesów 
technologicznych. 

 

Rozdział 9 przedstawia Wnioski które stanowią podsumowanie rozprawy 
doktorskiej. We wprowadzeniu do wniosków Doktorantka sformułowała wniosek,  
że cel pracy został osiągnięty, a tezy udowodnione. Można również stwierdzić,  
że osiągnięte wyniki badań zostały przejrzyście ukazane po przez podzielenie ich na 

wnioski poznawcze (6 wniosków) oraz wnioski utylitarne (7 wniosków) które zostały 
dobrze wyjaśnione. 

 

Rozdział 10. To dalsze kierunki pracy Doktorantki, które są bardzo ważne dla 
rozwoju naukowego oraz co należy podkreślić rozwoju nowego wskaźnika Stex jaki 

zaproponowała autorka. Jak sama autorka stwierdziła ocena uzyskanej powierzchni 
nie może opierać się jedynie na parametrach chropowatości 3D jak i również brać 



pod uwagę ocenę nieparametryczną. Moim zdaniem należy także do tej oceny 
dołączyć pomiary zmiany twardości powierzchni jak i pomiary naprężeń. 

 

Bibliografia obejmuje zestawienie łącznie 156 pozycji, zarówno książek, 
artykułów naukowych, źródeł internetowych oraz norm ISO. Dobór literatury 
uważam za poprawny i aktualny. W bibliografii można również znaleźć 
opracowania współautorskie mgr inż. Sary Dudzińskiej.  

 

Ogólna kompozycja rozprawy zasługuje na ocenę pozytywną. autorka poprawnie 

przyjął kolejność rozdziałów i w większości przypadków dokonał prawidłowego 
podziału treści na rozdziały i podrozdziały. W pracy napotkałem w moim odczuciu  

na pewien brak co dla czytających może stanowić utrudnienie oraz zrozumienie,  
a także nieścisłości (do których odniosę się w dalszej części recenzji). 

Niniejsze niedoskonałości mają jednak znaczenie drugorzędne i nie umniejszają 
znaczących walorów naukowych pracy. 

 

Podsumowując ogólną ocenę treści rozprawy chciałbym przedstawić  
jej najważniejsze zalety naukowe, wskazujące jednocześnie na osiągnięcia naukowe 
autorki: 

 

• kompleksowe podejście do problemu badawczego obejmujące nie tylko 
przeprowadzenie badań doświadczalnych, lecz również sformułowanie 
modelu analitycznego niezbędnego do wyznaczenia wskaźnika Stex, 

 

• opracowanie autorskiego wskaźnika Stex który ma pomóc w przyszłości  
w optymalizacji procesów technologicznych, a co za tym idzie w obniżeniu 
kosztów produkcji. 

 

3. Uwagi do rozprawy doktorskiej 

 

W niniejszej części recenzji zaprezentuję pewne uwagi, a także fragmenty 

rozprawy wymagające dodatkowych komentarzy i wyjaśnień ze strony Autorki. 

Chciałbym zaznaczyć, iż w większości przypadków uwagi te mają charakter 
dyskusyjny, a nie stanowią bezpośredniego stwierdzenia niedociągnięć lub błędów. 

 

• Rozdział 1.3.1. „Sposoby pomiarów SGP”, str. 35: zdanie: „Dotychczas 
najczęściej praktykowanym sposobem kontroli jakości chropowatości 
powierzchni były pomiary chropowatości powierzchni profilów przy pomocy 
urządzeń profilometrycznych”. Moim zdaniem brakuje tu określenia jakich? 
Powinno być: urządzeń profilometrycznych stykowych. 

 



• Rozdział 4.1. „Przygotowanie procedury pomiarowej”, str. 52 i 53: 

zdanie: „Parametry z grupy parametrów objętości, będą mówiły  
o zapotrzebowaniu „konsumpcji” tworzywa na powierzchni formy 

obrabianej”. Co Pani przez to stwierdzenie „konsumpcji” rozumie? Proszę 
wyjaśnić. 

 

• Rozdział 5. „Badania istotności wpływu parametrów frezowania  

i nagniatania na określone parametry SGP 3D”, str. 83: W tabelach 

znajdujących się w tym rozdziale wprowadzone są oznaczenia typu SS, MS 

czy w kolumnie Efekty wiersze Wyraz wolny brakuje krótkiego wyjaśnienia, 
ponieważ dla czytelnika, który nie operuje w programie STATISTICA tabele 
mogą być nieczytelne i trudne do zinterpretowania.  

 

• Rozdział 5. „Badania istotności wpływu parametrów frezowania  

i nagniatania na określone parametry SGP 3D”, str. 83: zdanie: 

„Obliczenia zostały przeprowadzone przy ustalonym poziomie istotności 
α=0,05”. Na podstawie czego ten poziom Pani ustaliła i dlaczego ten? 

 

• Rozdział 8. „Dobór wielokryterialny parametrów technologicznych 

hybrydowego frezowania i nagniatania ze względu na wybrane 

parametry opisujące Strukturę Geometryczną Powierzchni”, str. 120: 

Tabela 35 i 36: Bark indeksów górnych przy mm. Jest mm2, a ma być mm2. 
 

4. Podsumowanie i wniosek końcowy 
 

Podsumowując recenzję stwierdzam, że mgr inż. Sara Dudzińska zdefiniował,  
a następnie rozwiązała istotny i aktualny problem naukowy dotyczący Doboru 

wybranych parametrów technologicznych frezowania i nagniatania ze względu na 
stan przestrzenny Struktury Geometrycznej Powierzchni.  

W ramach badań własnych opracowała modele analityczne dzięki którym 
zaproponowała autorski wskaźnik Stex który wiąże kierunkowość i wysokość 
nierówności powierzchni po obróbce hybrydowej. 

Sformułowanie tych modeli wymagało od Autorki dużej wiedzy związanej  
z technologią obróbki jak i metrologią powierzchni oraz bardzo dobrej znajomości 
środowiska oprogramowania STATISTICA. Świadczy to o wysokim poziomie 
naukowym Doktorantki i jednocześnie potwierdza jej gotowość do samodzielnego 
prowadzenia pracy naukowej w dyscyplinie inżynierii mechanicznej. 

W świetle dokonanej analizy i sformułowanych ocen stwierdzam,  
że rozprawa mgr. inż. Sary Dudzińskiej pt. Dobór wybranych parametrów 
technologicznych frezowania i nagniatania ze względu na stan przestrzenny 
Struktury Geometrycznej Powierzchni w pełni spełnia wymagania stawiane 



rozprawom doktorskim przez obowiązujące w tym względzie aktualne przepisy 
(art. 13 ust. 1 Ustawa z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach  i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z dnia 

21.06.2016r., poz. 882)) i może stanowić podstawę do nadania Autorce stopnia 

naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna. 
Może być, zatem dopuszczona do publicznej obrony. 

 

Dodatkowo, ze względu na bardzo wysokie walory naukowe i nowatorstwo 

rozprawy wnioskuję o wyróżnienie jej Autorki mgr. inż. Sary Dudzińskiej. 


