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Recenzja

w postQpowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Panu dr. inz. Wojciechowi 

Stanistawowi Mackowi, ubiegaj^cemu si^ o stopieh naukowy doktora habilitowanego w 

dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inzynleria mechaniczna.

1. Podstawa formalna recenzji

Podstaw^ formainq sporzqdzenia niniejszej recenzji jest powotanie mnie na recenzenta przez 

Rad^ Dyscypliny Inzynieria Mechaniczna Politechniki Gdahskiej na posiedzeniu dnia 23 listopada 

2022 (pismo 459/WIMiO/2022).

Podstaw^ prawns oceny osi^gni^c naukowych Kandydata ubiegaj^cego s\q o stopieh doktora 

habilitowanego jest art. 221 ust. 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyzszym i nauce (Dz.U. 2022 poz. 574), a w zakresie kryteriow branych pod uwag^ przy tej 

ocenie - art. 219 ust. 1 pkt 2 wspomnianej ustawy.

DokumentacjQ i materiaty dotycz^ce przedmiotowego post^powania habilitacyjnego 

otrzymalem 8 grudnia 2022 r.

2. Ocena osi^gni^cia naukowego

Habilitant wskazuje w autoreferacie, ze jego osi^gniqcie naukowe stanowi cyki osienrinastu 

powi^zanych tematycznie publikacji naukowych. CykI ten zostat zatytufowany „Wptyw 

warunkow obci^zenia na topografiQ powierzchni przetomow zm^czeniowych w stopach metali".
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Zgodnie z tytutem, jako cel naukowy swojego osi^gni^da Habilitant postawit sobie opracowanie 

metodyki badan metrologicznych powierzchni przetomow zm^czeniowych, ktora post-failure 

pozwaia na identyfikacj^ rodzaju obci^zenia zm^czeniowegO; odtworzenie historii procesu 

p^kania oraz okreslenie trwalosci zm^czeniowej materiatu. Wedtug Kandydata, zaproponowana 

metodyka badawcza moze bye przydatna w ekspertyzach powypadkowych do analizy uszkodzeri 

i okreslenia przyezyn awarii konstrukcji inzynierskich, wykonanych ze stopow metali. Zalet^ 

metodyki zaproponowanej przez Kandydata jest mozliwosc stosowania jej w warunkach 

przemystowych, dzi^ki wykorzystaniu urz^dzeh do pomiaru topografii powierzchni, np. 

profilometru optyeznego.

Cele naukowe, jakie sformutowat Kandydat maj^ charakter wyt^eznie pragmatyezny. Zwraca 

uwagQ fakt, ze cele te nie wynikaj^ z postawienia hipotez badawezyeh; nie maj^ w zamiarze 

wyjasnienia jakiegos problemu naukowego. Brak aspektu poznawczego niniejszego osi^gni^cia 

naukowego traktujQ Jako jego stab^ strong.

Zaprezentowany cykiu publikaeji jest spojny tematyeznie i szeroko, wieloaspektowo 

rozpatruje podjqt^ tematyk^ badawczq. Habilitant do zbadania korelacji parametrow 

metrologicznych przetomow zm^czeniowych z wtakiwokiami zm^czeniowymi wykorzystat 

wiele metod badawezyeh. Jest wsrod nich metoda rekonstrukcji procesu p^kania FRASTA [A15] 

oraz analiza metoda fraktalna [A1-A3, A7, A9, A12-A14, A17j. Autor przekonuje, ze metoda 

FRASTA pozwaia na identyfikaej^ miejsc iniejaeji p^kni^c oraz kierunkow ich propagaeji. W 

ramach analiz fraktalnych autor poszukiwaf korelacji pomi^dzy wymiarem fraktalnym a typem 

obci^zenia i jego parametrami. Na uwag^ zastuguje metoda wfasna „catkowitej powierzchni 

przelomow" [A1-A9, A11-A18]. Nazwa metody podkreda, ze analizie topografieznej powierzchni 

podlega prawie caty przetom zm^czeniowy, jedynie z pominiQciem stref w poblizu kraw^dzi, 

jako potencjalnych obszarow nieciqgtoki. W zaprezentowanym cykiu prac topografia 

przetomow jest charakteryzowana ilosciowo za pomoc^ roznorodnych parametrow liczbowych. 

Sq to parametry klasyczne: profilowe [A5, AlO, A18], powierzchniowe [A5] i obj^tosciowe [A2, 

A4, Allj oraz bazuj^ce na geometrii fraktalnej [Al, A9, A14]. Parametry te analizowane byty 

statystyeznie. Habilitant badaJ ksztatt i symetri^ rozktadow parametrow za pomoeg roznych miar 

statystycznych. Cz^sto analizowana byta takze wzajemna korelacja pomi^dzy wykorzystywanyml 

parametrami topografii przetomow [Al, A4]. Oprocz topografii powierzchni Habilitant podj^t si^ 

rowniez pomiarow struktury wewn^trznej probki. Za pomocq mikrotomografu rentgenowskiego 

Habilitant analizowat rozktady porow w materiatach drukowanych [A13]. Wyniki pomiarow
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metrologicznych powierzchni przetomow zm^czeniowych stuzyty przede wszystkim do 

szacowania trwatosci zrriQczeniowej [A16, A17, A18] oraz okreslania typu obciqzenia 

znriQczeniowego, jakie doprowadzito do ztomu [A2, A9]. Ponadto Habilitant poszukiwat zwi^zkow 

pomi^dzy parametrami topografii powierzchni przetomow oraz kierunkami p^kni^c [A6], a takze 

pr^dkokiq rozwoju p^kni^cia [AlO], wartokiami maksymalnych lokalnych napr^zeh 

ekwiwalentnych wedtug hipotezy Hubera-Misesa-Hencky'ego [A6] oraz wartosciami parametru 

uszkodzenia zm^czeniowego wg. Smitha-Watsona-Toppera [A8]. Wptyw warunkow obci^zenia 

na topografiQ powierzchni przetomow Habilitant badal dia roznych typow obci^zen 

zm^czeniowych i dIa wielu materiatow, a mianowicie: stali konstrukcyjnej odpornej na warunki 

atmosferyczne lOHNAP dia zginania ze skr^caniem, stopu aluminium 2017A-T4 przy zginaniu 

[AlO], stall austenitycznej X8CrNiS18-9 poddanej rozciqganiu-sciskaniu [A16], kombinacjl 

zginania ze skr^caniem stali S355J2 [A17], oraz probek ze stali H13 wytworzonych metod^ 

addytywn^ [A13]. Probki do badah byty bardzo zroznicowane. Byty to probki z roznego rodzaju 

karbami [A6, A14, A16] i bez karbu [A5], petne i cienkoscienne [A15, A18], o przekroju okrqgtym 

[A8] oraz kwadratowym [Al, A3], jak tez wykonane za pomoc^ technologii klasycznych, 

ubytkowych i metodami addytywnymi [13]. Kandydat nie wykonywat samodzielnie badah 

zm^czeniowych.

Analizujqc zbior przedstawionych publikacji cykiu jako catosc, mozna odniesc wrazenie, ze 

S4 one analizq stabo powi^zanych ze sob^ przypadkow obci^zenia i materiatow, bez proby 

monograficznego spojrzenia. Co prawda cyki dotyczy jednego zagadnienia, ale badane przetomy 

zm^czeniowe S4 rozpatrywane w separacji, bez podj^cia wysitku syntezy. Kolejne prace cykiu, 

pomimo zbieznosci tematyki, nie uktada]^ siQ w logiczny ci^g szerszego planu badawczego i nie 

wynikaj'4 z przyj^tych hipotez badawczych. Po lekturze cykiu publikacji ma si^ poczucie, ze w 

przewazajqcej cz^ki kolejne prace $4 mechanicznym powtorzeniem podobnego typu badah 

tyle, ze dia odmiennych warunkow.

Prezentowane w pracach modele maj4 wyt^cznie predykcyjny charakter. S4 efektem 

matematycznej aproksymacji wynikow i nie maj^ podstaw w postaci modeli fizycznych 

opisywanych zjawisk. Skutkiem tego sg czgstkowe, przeznaczone do opisu konkretnego, 

analizowanego przypadku. Habilitant nie formutuje zadnych modeli wyjasniaj^cych i ogolnych 

dia badanych zjawisk.

Skutkiem tego, wnioski, jakimi Habilitant podsumowuje swoje prace nie maj4 charakteru 

poznawczego. Najcz^sciej dotyczy jedynie potwierdzenia korelacji jakiegos parametru.
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charakteryzujqcego powlerzchnie przetomu zm^czeniowego z przypadkiem obciqzenia, 

wartosci^ naprqzenia albo trwatokiq zm^czeniow^. DIa przykiadu: "Strong relationships

between and O’, and between versus a, have been found", [A4]; "Linear relationships 

between several surface topography parameters {Sq,Sz,Vjnc,Vvc) ^nd the BA ratio, the von 

Mises stress, and the fatigue life were found", [A6]. Wiele wnioskow z badah ogranicza siQ tylko 

do stwierdzenia przydatnosci stosowanych metod. DIa przyktadu: „The approach of analysing 

the entire surface of the fracture is a valid concept when trying to estimate the causes of the 

destruction of materials", [A2]; "Examination of the entire fracture surface taking Into account 

various factors such as e.g. load gives greater opportunities to find the causes of materials 

damage", [A3]. W wielu przypadkach wnioski s^ oczywiste lub nad wyraz ogolne, wiele z nich 

powtarza si^ w catym cykiu publikacji. Na przyktad: „From the quantitative analysis of the 

fracture surface topography, it is clear that the larger the loading applied on the specimen, the 

rougher the fracture surface, because the ductile fracture mode dominates", [A13]; „The 

fractographic analysis of characteristic zones associated with the fatigue phenomenon showed 

differences failure mechanisms in the initiation region and the propagation region", [A18j. 

Pomimo tego, ze prace dotyczq tego samego zagadnienia, wnioski w kolejnych pracach nie 

nawiqzujq do wczesniejszych badah i ich wynikow. St^d w^tpliwosci czy zbior tych prac, choc 

spojny tematycznie, tworzy logicznie spojny cyki. Podsumowujqc, pod wzgi^dem 

merytorycznym jakosc przedstawionego do oceny cykiu publikacji nie koreluje z ich ilokiq. 

Okres, w ktorym Habilitant opublikowat cykI 18 publikacji to lata 2019-2022; najwyrazniej duze 

tempo publikowania odbito s\q na jakosci cykiu prac. Jest to wyrazna sfabosc dorobku 

naukowego Habilitanta.

O spojnosci tematycznej dorobku naukowego Habilitanta swiadczy zakres tematyczny 

czasopism, w ktorych opublikowaf swoje prace zaliczane do osi^gni^cia naukowego. DIa 

przyktadu podac mozna czasopisma: Engineering Failure Analysis (7 prac), Mechanics of 

Materials (2 prace). Measurement (3 prace) oraz International Journal of Fracture {2 prace). 

Nalezy takze docenic, ze s^ to czasopisma o wysokim IF oraz, co wazniejsze, z uznanych 

wydawnictw jak Elsevier oraz Springer. Miejsca publikacji artykutow mog^ wiqc swiadczyc o ich 

naukowej wartosci. Zdanie to jest prawdziwe w stosunku do publikacji traktowanych osobno. 

Jak pisatem wczesniej, stabo przektada si^ to bowiem na wartosc catego cykiu prac. Biorqc pod 

uwag^ okres, w ktorym powstawaty prace, tzn. lata 2019-2022, mozna uznac takze, ze dorobek 

Hablilitanta jest aktualny i miesci si^ w biezgcym nurcie tematyki badawczej.
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Wyodr^bnienie Indywidualnego merytorycznego udziatu Habilitanta w powstanie cykiu prac 

nie jest trudne. Jedna trzecia z osiemnastu pozycji Jest samodzielnego autorstwa Habilitanta. We 

wszystkich pracach Habilitant wyst^puje jako plerwszy autor, a w siedemnastu jest autorem 

korespondencyjnym. Udziat procentowy i merytoryczny w publlkacjach wspotautorskich jest 

zawsze znaczqcy. Habilitant jest bardzo czQsto autorem pomyslu badah, zatozeh I metodyki, 

wykonawcq badan topografil przetomow zm^czeniowych oraz interpretacjl wynikow. Kandydat 

wykazat si^ wi^c umiej^tnosci^ samodzielnego przygotowania pracy naukowej, ale jednoczesnie 

pokazat, ze potrafi zorganizowac zespot, z ktorym umie wspdtpracowac. Nalezy tez pokreslic, ze 

sq to zazwyczaj zespoty z udzialem naukowcow z roznych osrodkow, w tym uczelnl 

zagranicznych.

W^tpliwoscl budzq jednak przypisane wspotautorom wartosci udziatu procentowego w 

przygotowanie danej pracy. Zastrzezenia te s^ szczegolnie uzasadnione w stosunku do 

wspofautorow, ktorzy realizowali badania zm^czeniowe. Badania tego typu, ze wzgl^du na 

proces przygotowania probek badawczych, zaawansowane technicznie maszyny 

wytrzymatosciowe i czas realizacji samych testow zm^czeniowych, s^ bardzo czasochtonne, 

kosztowne i wymagaj^ ogromnej wiedzy oraz umiej^tnoki. DIatego, dia przyktadu, ustalenie 

pracochtonnosci jednego ze wspotautorow np. w pracy [A8], realizuj^cego testy zm^czeniowe 

na 10%, przy udziale Habilitanta 80% uwazam za niesprawiedliwe.

Podsumowujqc mozna stwierdzic, ze pomimo uwag krytycznych odnosnie wartosci 

poznawczej cykiu publikacji, Habilitant posiada w dorobku osi^gni^cia naukowe stanowi^ce 

znaczny wktad w rozwoj dyscypliny inzynleria mechaniczna.

3. Ocena aktywnosci naukowej

Dorobek publikacyjny Kandydata, po uzyskaniu stopnia doktora, obejmuje t^cznie 55 prac i 

artykutow naukowych. Poza pracami zwi^zanymi tematycznie z osiqgni^ciem naukowym, ale nIe 

uwzgl^dnionymi w cykiu stanowi^cym dokonanie naukowe, opublikowat 9 prac. W zakresie 

szacowania trwatoki zm^czeniowej materiatow konstrukcyjnych opublikowat 13 kolejnych prac. 

Habilitant podejmowat rowniez w^tki badawcze spoza obszaru zm^czenia materiatow i 

konstrukcji. W tematyce bezpieczehstwa i inzynieril produkcji wydat 6 prac, na temat plan 

wQglowych i metalowych opublikowat 3 prace, na temat odpornoki na zuzycie - 4 prace oraz na 

temat systemow wspomagania decyzji 2 prace. Jego aktywnosc naukowa wi^zata sIq rowniez z
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czynnym udziatem w konferencjach naukowych. Wato podkreslic, ze Habilitant braf udziat w 15 

konferencjach mi^dzynarodowych.

Wysoka aktywnosc publikacyjna ma swoje odzwierciedlenie we wskaznikach 

bibliometrycznych. W bazie Web of Science oraz w bazie Scopus, Habilitant moze si^ pochwalic 

Indeksem Hirscha o wartosci 13 wg autoreferatu i 15 na dzien przygotowania recenzji. Wynika 

to ze sporej rozpoznawalnosci Hablitanta w krajowym i mi^dzynarodowym srodowisku 

naukowym. Liczba cytowah jest duza (439 wg Web of Science na dzien opracowania recenzji) i 

jak wynika z rozkiadu liczby cytowah w iatach, charakteryzuje si^ dynamicznie rosn^c^ 

tendencj^.

Z kolei aktywnosc Habilitanta w projektach badawczych jest niewielka. Byl on wykonawc^ 

tylko w jednym projekcie OPUS nr 2016/23/B/ST8/02024 pt. „JesH nie monolit ceramiczny to 

CO?". Celem projektu bylo opracowanie reaktora katalitycznego z wypetnieniem w postaci plan 

statych do dopalania metanu. Warto podkreslic, ze Habilitant byt wdwczas zatrudniony jako 

adiunkt w Instytucie Inzynierii Chemicznej PAN. Niedostatki w zakresie realizacji i kierowania 

typowymi projektami badawczymi Kandydat rekompensuje swoj^ aktywnosciq we wspotpracy 

ze sfer^ gospodarcz^. Wielokrotnie kierowat projektami o charakterze badawczo-rozwojowym w 

roznych przedsi^blorstwach. DIa przyktadu, w zaktadzie Intersnack Poland, na stanowisku 

specjalisty ds. utrzymania ruchu i Inwestycji, kierowat projektami zwiqzanymi z redukcjq zuzycia 

energii; w przedsi^biorstwie Alstom Powerm jako kierownik projektu zarzqdzal projektami 

serwisu generatorbw; w firmie mTP Met-Plast, jako menadzer zajmowat si^ prowadzeniem prac 

badawczych dotyczqcych pomp wirowych; w firmie Energopiast zajmowat si^ wdrazaniem i 

rozwojem przemystowych systemow redukuj^cych emisj^ hatasu.

Po doktoracie Habilitant zrealizowat naukowy staz trwaj^cy od 27 listopada 2021 do 16 

grudnia 2021 roku. Staz miat miejsce na Wydziale Inzynierii Mechanicznej Uniwersytetu w 

Coimbrze w Portugalii. Podczas stazu naukowo-badawczego realizowat prace badawcze w 

laboratorium technologii przyrostowych.

W ramach dziatalnoki naukowej Habilitant wspotpracowat z redakcjami czasopism i 

wydawnictw naukowych. Wedtug wykazu, osmiokrotnie petnit funkcje redaktora lub cztonka 

rady naukowej czasopism, najcz^sciej w wydawnictwach MDPI oraz Frontiers. Hablitant wykazat 

sIq bardzo duzq aktywnosc!^ recenzenckq. Wedtug serwisu Pubions wykonat az 203 recenzje 

artykutow (na dzien przygotowania recenzji). Warto podkreslic, ze spora ich cz^sc to recenzje 

dia znaczqcych czasopism naukowych, takich jak Measurement, Engineering Failure Analysis,
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Advances in Science and Technology Research Journal, Fractal and Fractional, Mathematics oraz 

International Journal of Fatigue.

Podsumowuj^c mozna stwierdzic, ze Habilitant wykazuje si^ istotn^ aktywnosciq naukow^, 

realizowan^ w wi^cej niz jednej uczeini, w tym zagranicznej.

4. Wniosek koncowy

Stwierdzam, ze Pan dr inz. Wojciech Stanista\A/ Macek poslada w dorobku osi^gni^cia 

naukowe, stanowi^ce znaczny wklad w rozwoj dyscypliny inzynieria mechaniczna, wykazuje siQ 

istotn^ aktywnosci^ naukow^, realizowan^ w wiqcej niz jednej uczeini, takze zagranicznej. 

Spetnia zatem ustawowe wymogi stawiane kandydatom do stopnia doktora habllitowanego w 

ustawie Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce.

WnoszQ zatem do Rady Dyscypliny Naukowej inzynieria Mechaniczna dzialaj^cej przy 

Wydziale Inzynierii Mechanicznej i Okr^townictwa Politechniki Gdahskiej, o dopuszczenie dr \r\z. 

Wojciecha StanisJawa Macka do dalszych etapow post^powania w sprawie nadania stopnia 

doktora habllitowanego oraz popieram i pozytywnie opiniuj^ wniosek Habilitanta o nadanie 

stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych, w dyscyplinie 

inzynieria mechaniczna.

f

prof, dr hab. inz. Dariusz Skibicki

Wydziat Inzynierii Mechanicznej 

Politechnika Bydgoska
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