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Gdańsk, 9 marca 2021 roku 

 

 

Dr hab. inż. Arkadiusz Żak, prof. PG 

Katedra Mechatroniki i Inżynierii Wysokich Napięć 

 

 

Recenzja 

osiągnięć dra inż. Marcina Szczęcha, w związku z postępowaniem w sprawie nadania 

stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-

technicznych, w dyscyplinie inżynieria mechaniczna. Niniejsza recenzja została 

opracowana na zlecenie Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, dr hab. 

inż. Krzysztofa Mendroka, profesora AGH, na podstawie powołania przez Radę 

Doskonałości Naukowej. 

 

1. Ocena osiągniecia naukowego 

1.1. Charakterystyka ogólna 

 

Dr inż. Marcin Szczęch jest absolwentem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i 

Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Tam w roku 2008 uzyskał tytuł 

magistra inżyniera na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, w specjalności 

Eksploatacja i Technologia Maszyn i Pojazdów, za obronę pracy magisterskiej pt. 

Konstrukcja wielozadaniowego stanowiska do badań uszczelnień cieczą magnetyczną. 

W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie na tym samym wydziale. W roku 

2014 uzyskał tytuł dra nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn, 

w specjalności Technika Uszczelniania Maszyn, za obronę pracy doktorskiej pt. Wpływ 

wybranych parametrów pracy na trwałość obrotowych uszczelnień z cieczą 

ferromagnetyczną w środowisku wodnym. Począwszy od roku 2011 dr inż. Marcin 

Szczęch pozostaje pracownikiem Katedry Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Akademii 

Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie zatrudniony był początkowo na stanowisku 

asystenta w latach 2011-2015, zaś od roku 2015 pozostaje zatrudniony na stanowisku 

adiunkta. 

 

1.2. Ocena szczegółowa cyklu powiązanych tematycznie publikacji 

 

Przedmiotem oceny osiągnięcia naukowego dra inż. Marka Szczęcha jest cykl 

powiązanych tematycznie publikacji naukowych pt. Badanie wybranych zagadnień 

zachowania ciągłości płynnego pierścienia utworzonego przez ciecz magnetyczną. Na 

cykl ten składa się 11 publikacji o sumarycznym współczynniku wpływu IF (według bazy 

WoS, stan w dniu 09.03.2021) wynoszącym 9,607 (uśrednionym IF: 0,873 i o 
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sumarycznej liczbie punktów wynoszącej 425 (uśrednionej: 38,6), według wykazu 

czasopism naukowych i recenzowanych materiałów konferencji międzynarodowych 

opublikowanych komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2019. 

 

1. M. Szczęch, W. Horak: Numerical simulation and experimental validation of the critical 

pressure value in ferromagnetic fluid seals, IEEE Transactions on Magnetics, 53, 1-5, 2017 

(70 pkt. na liście MEiN z 2021 roku, Scopus CiteScore = 3,1, IF 1,467, 21/14 cytowań) 

2. M. Szczęch: Experimental study on the pressure distribution mechanism among stages of the 

magnetic fluid seal, IEEE Transactions on Magnetics, 54, 1-7, 2018 (70 pkt. na liście MEiN z 

2021 roku, Scopus CiteScore = 3,1, IF 1,651, 16/14 cytowań ) 

3. M. Szczęch: The loss of continuity in a liquid ring formed by a magnetic fluid, IEEE 

Transactions on Magnetics, 55, 1-8, 2019 (70 pkt. na liście MEiN z 2021 roku, Scopus 

CiteScore = 3,4, IF 1,626, 2/0 cytowań) 

4. M. Szczęch: Magnetic fluid seal critical pressure calculation based on numerical simulations, 

Simulation, 96, 403-413, 2020 (70 pkt. na liście MEiN z 2021 roku, Scopus CiteScore = 3,0, 

IF 1,090, 0/0 cytowań) 

5. M. Szczęch: Influence of selected parameters on the reseal instability mechanism in magnetic 

fluid seals, Journal of Magnetics, 24, 32-39, 2019 (40 pkt. na liście MEiN z 2021 roku, Scopus 

CiteScore = 1,1, IF 0,480, 3/1 cytowań) 

6. M. Szczęch, W. Horak: Tightness testing of rotary ferromagnetic fluid seal working in water 

environment, Industrial Lubrication and Tribology, 67, 455-459, 2015 (40 pkt. na liście MEiN 

z 2021 roku, Scopus CiteScore = 0,8, IF 0,406, 12/12 cytowań) 

7. M. Szczęch: Experimental studies of magnetic fluid seals and their influence on rolling 

bearings, Journal of Magnetics, 25, 48-55, 2020 (40 pkt. na liście MEiN z 2021 roku, Scopus 

CiteScore = 1.1, IF 0,480, 0/0 cytowań) 

8. M. Szczęch: Theoretical analysis and experimental studies on torque friction in magnetic fluid 

seals, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering 

Tribology, 234, 274-281, 2020 (70 pkt. na liście MEiN z 2021 roku, Scopus CiteScore = 2.4, 

IF 1,397, 1/0 cytowań) 

9. M. Szczęch, W. Horak: Analysis of the magnetic field distribution in the parallel plate 

rheometer measuring system, Tribologia, 2, 117-122, 2018 (20 pkt. na liście MEiN z 2021 

roku, bez IF, 0/0 cytowań) 

10. M. Szczęch, W. Horak: Research into the influence of selected parameters on critical speed of 

thrust bearing with the magnetorheological fluid, Tribologia, 2, 125-130, 2019 (20 pkt. na 

liście MEiN z 2021 roku, bez IF, 0/0 cytowań) 

11. M. Szczęch: A novel approach for estimating the magnetization curve of magnetic fluids, 

Engineering Computations, 34, 2063-2073, 2017 (70 pkt. na liście MEiN z 2021 roku, Scopus 

CiteScore = 1,8, IF 1,010, 1/1 cytowań) 
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Sumaryczna liczba punktów dla całego cyklu powiązanych tematycznie publikacji 

naukowych, według najnowszego wykazu czasopism naukowych i recenzowanych 

materiałów konferencji międzynarodowych opublikowanych komunikatem Ministra 

Edukacji i Nauki w roku 2021, jest znacząco wyższa i wynosi 580 (uśredniona: 52,7), zaś 

sumaryczna wartość indeksu Scopus CiteScore dla całego cyklu jest również wysoka i 

wynosi 19,8 (uśredniona: 1,8). Całkowita liczba cytowań zgłoszonych w cyklu publikacji 

wynosi 56 (według bazy WoS, stan w dniu 09.03.2021) i 42 bez autocytowań, co również 

jest wynikiem dalece zadowalającym. 

 

1.3. Poszczególne składowe osiągnięcia naukowego 

 

Pozycja nr 1 dotyczy modelowania numerycznego i badań laboratoryjnych wpływu 

wybranych parametrów jednostopniowego uszczelnienia cieczą magnetyczną na 

wartości ciśnienia krytycznego, prowadzącego do rozszczelnienia układu. 

Zaproponowana w pracy przez Autorów metoda obliczeniowa, oparta o wykorzystanie 

metody elementów skończonych, okazała się efektywna, pozwalając tym samym na 

określenie wartości ciśnienia krytycznego w uszczelnieniu na podstawie oceny rozkładu 

pola magnetycznego. Autorzy pracy zauważyli, że rozbieżności pomiędzy wynikami 

symulacji numerycznej a wynikami eksperymentu zależą istotnie od objętości cieczy 

magnetycznej oraz objętości magnesów trwałych, przy czym zależność ta nie ma 

charakteru liniowego. Wyraźne ekstremum zależności ciśnienia krytycznego w funkcji 

objętości magnesów trwałych zaobserwowano dla ich objętości wynoszącej 10 ml. 

 

Pozycja nr 2 ma charakter eksperymentalny z elementami analizy numerycznej. Analiza 

ta posłużyła do określenia rozkładu pola magnetycznego w uszczelnieniu, które to 

istotnie wpływa na właściwości pierścienia uszczelniającego. Analizę te prowadzono 

metodą elementów skończonych z wykorzystaniem pakietu obliczeniowego ANSYS. W 

swojej zasadniczej części praca dotyczy mechanizmów rozkładu ciśnienia pomiędzy 

poszczególnymi stopniami wielostopniowych uszczelnień cieczą magnetyczną. W 

pracy zauważono, że mechanizm ten opiera się na chwilowych 

przeciekach/rozszczelnieniach pomiędzy kolejnymi stopniami, które pozwalają na 

obniżenie ciśnienia w miejscu przecieku poniżej wartości krytycznej i odbudowie 

szczelności. Charakter spadku ciśnienia wywołanego chwilowym rozszczelnieniem jest 

zbliżony do funkcji schodkowej. Autor zauważył, że wartość skoku ciśnienia jest zależna 

od numeru stopnia i rośnie, kumulując się i osiągając wartość maksymalną dla 

ostatniego stopnia. Ponadto zauważono, że zarówno lepkość cieczy magnetycznej jak 

i jej temperatura mają istotny wpływ na obserwowane wielkości. Stwierdzono, że 

uzyskanie wysokich wartości ciśnienia krytycznego dla uszczelnień wielostopniowych 

może być istotnie ograniczone liczbą stopni z powodu występujących skoków ciśnienia 
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na poszczególnych stopniach, których ostateczna wartość może przekraczać wartość 

ciśnienia krytycznego. 

 

Pozycja na 3 dotyczy utraty ciągłości pierścienia uszczelniającego z cieczy 

magnetycznej i ma również charakter pracy eksperymentalnej z elementami analizy 

numerycznej. Ta ostatnia dotyczyła określenia rozkładu pola magnetycznego w 

pierścieniu uszczelniającym, do czego wykorzystano pakiet obliczeniowy dla metody 

elementów skończonych ANSYS. Zaprezentowane przez Autora wyniki badań 

potwierdziły obserwowany charakter utraty ciągłości w zależności od ciśnienia oraz 

charakteru przegrody. W przypadku zamkniętej przegrody zauważono, że z uwagi na 

propagujący impuls ciśnienia odbudowa ciągłości może mieć również miejsce dla 

ciśnień powyżej ciśnienia krytycznego. Co więcej, stwierdzono, że również struktura 

cieczy magnetycznej oraz wartość nasycenia magnetycznego mają istotne znaczenie. 

Ciecze magnetyczne charakteryzujące się cząsteczkami o większej średnicy i niewielkiej 

lepkości prowadzą do skoków ciśnienia o większych wartościach i z tego powodu mogą 

stwarzać obiektywne trudności w przypadku uszczelnień wielostopniowych. 

 

Pozycja nr 4 dotyczy określenia wartości ciśnienia krytycznego dla wielostopniowych 

uszczelnień cieczą magnetyczną. W tym przypadku, praca ma charakter pracy 

obliczeniowej, a na potrzeby przeprowadzenia symulacji numerycznych wykorzystano, 

jak uprzednio, pakiet obliczeniowy dla metody elementów skończonych ANSYS. 

Przedmiotem analizy prowadzonej przez Autora były między innymi czynniki 

wpływające na wartość ciśnienia krytycznego, analizowane do tej pory 

eksperymentalnie. W ocenie Autora wyniki symulacji pozwalają na projektowanie 

obwodów magnetycznych uszczelnień pod kątem oczekiwanej wartości ciśnienia 

krytycznego, a uzyskane wyniki wskazują na zadawalającą zgodności z danymi 

eksperymentalnymi w przypadku uszczelnień jednostopniowych. Uproszczenia analizy 

numerycznej i związane z nimi błędy kumulują się niestety w przypadku uszczelnień 

wielostopniowych, co zdaniem Autora wymaga rozbudowy i ulepszenia modelu 

numerycznego. 

 

Pozycja nr 5 dotyczy badań związanych z wpływem wybranych parametrów uszczelnień 

cieczą magnetyczną na mechanizmy odpowiedzialne za niestabilność procesu 

odzyskiwania szczelności. Praca, w swojej strukturze podobna do poprzednich prac 

Autora, ma charakter pracy eksperymentalnej z elementami analizy numerycznej, 

niezbędnej do określenia rozkładu pola magnetycznego w uszczelnieniu, które to 

istotnie wpływa na mechanizm odzysku szczelności. Analizę te prowadzono metodą 

elementów skończonych z wykorzystaniem pakietu obliczeniowego ANSYS. W pracy 

wskazano, że oscylacyjny charakter utraty szczelności pierścienia uszczelniającego z 

cieczy magnetycznej zależy w istotny sposób od wartości ciśnienia krytycznego i tempa 
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spadku ciśnienia w momencie rozszczelnienia. Dodatkowo zauważono, że istotnym 

parametrem, który może determinować oscylacyjny charakter utraty i odzysku 

szczelności jest mimośrodowość układu. Nie mają one jednak charakteru 

determinującego, lecz jedynie sprzyjający powstawaniu oscylacji. Podobny charakter 

ma objętość cieczy magnetycznej w uszczelnieniu oraz charakter nieciągłości pola 

magnetycznego wywołany utratą ciągłości pierścienia. 

 

Pozycja nr 6 dotyczy wyników badań związanych z oceną szczelności uszczelnień cieczą 

magnetyczną w środowisku wodnym. Praca ma charakter eksperymentalny i skupia się 

na analizie utraty szczelności w przypadku uszczelnień jednostopniowych. Autorzy 

zauważyli, że z uwagi na niekorzystny stosunek gęstości wody i cieczy magnetycznej 

oraz większą wartość napięcia powierzchniowego, woda posiada zdolność penetracji 

uszczelnienia, czemu dodatkowo sprzyja lepkość środowiska wodnego. Z tego 

powodu, uszczelnienie cieczą magnetyczną ulega stopniowej degradacji w wyniku 

powolnego usuwania cieczy magnetycznej z obszaru uszczelnienia. Uzyskane wyniki 

badań pokazują, że właściwy wybór cieczy magnetycznej jest istotnym czynnikiem dla 

zapewnienia szczelności uszczelnienia. Właściwym jest również wykorzystanie cieczy 

magnetycznej, w którym nośnikiem jest płyn hydrofobowy. Dodatkowo, no podstawie 

przeprowadzonych badań eksperymentalnych Autorzy zwrócili uwagę na fakt, że 

spośród badanych cieczy magnetycznych największa utrata szczelności związana była 

z cieczą magnetyczną o najmniejszej gęstości i najmniejszym nasyceniu 

magnetycznym. 

 

Pozycja nr 7 dotyczy badań uszczelnień cieczą magnetyczną i wpływu tychże 

uszczelnień na pracę łożysk tocznych. Praca na charakter pracy eksperymentalnej z 

elementami analizy numerycznej. Na potrzeby tej ostatniej wykorzystano pakiet 

obliczeniowy dla metody elementów skończonych ANSYS, którym Autor posłużył się w 

celu wyznaczenia rozkładu pola magnetycznego w uszczelnieniu oraz łożysku. Na 

postawie przeprowadzonych badań Autor stwierdził, że uszczelnienia cieczą 

magnetyczną mogą być z powodzeniem wykorzystywane do ochrony łożysk tocznych. 

Z uwagi na obecność pola magnetycznego oraz generowane przez nie prądy wirowe 

w łożysku pojawiają się dodatkowe momenty oporowe, których obecność i wielkość 

może być jednakże skutecznie kontrolowana i ograniczona poprzez odpowiednią 

konstrukcję samego uszczelnienia jak i wykorzystanie ekranowania. Zauważono, że 

efekty te potęgowane są przez wzrost temperatury. Jednakże, ich wpływ nie 

determinuje użyteczności badanych rozwiązań technicznych, które zdaniem Autora 

mogą być z powodzeniem wykorzystywane do uszczelnień łożysk tocznych zamiast 

rozwiązań stosowanych obecnie. 
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Pozycja nr 8 dotyczy rozważań teoretycznych oraz badań eksperymentalnych 

związanych z momentem oporowym w uszczelnieniach cieczą magnetyczną. Podobnie 

jak w poprzednich przypadkach praca ta zawiera również elementy analizy 

numerycznej, związanej z koniecznością wyznaczenia rozkładu pola magnetycznego w 

obrębie uszczelnienia cieczą magnetyczną. Do tych celów wykorzystany został przez 

Autora pakiet dla metody elementów skończonych ANSYS. Z uwagi na fakt, że ciecz 

magnetyczna posiada właściwości typowe dla cieczy nienewtonowskiej, której lepkość 

zależy od temperatury, pomiary momentu oporowego oraz jego właściwe 

modelowanie numeryczne nastręczają poważnych trudności. Dodatkowo 

niesprzyjającym czynnikiem, w opinii Autora, jest niewielka objętość cieczy 

magnetycznej w miejscu uszczelnienia, której temperatura istotnie zmienia się w trakcie 

pracy, co wynika z dużych prędkości obrotowych, lepkości, a przede wszystkim silnego 

wpływu pola magnetycznego. Uzyskane wyniki badań pokazują, że wartości momentu 

oporowego generowanego w obrębie uszczelnienia cieczą magnetyczną, po 

początkowym wzroście, mają tendencję do stabilizacji swoich wartości przy wzroście 

prędkości obwodowej w rozważanym przez Autora zakresie prędkości. 

 

Pozycja nr 9 dotyczy analizy rozkładu pola magnetycznego w reometrze rotacyjnym, 

prowadzonej na potrzeby pomiarów lepkości cieczy magnetycznej. Praca ma charakter 

analizy numerycznej. Na jej potrzeby Autorzy wykorzystali pakiet obliczeniowy dla 

metody elementów skończonych ANSYS. Dzięki jego wykorzystaniu możliwe było 

określenie rozkładu pola magnetycznego w szczelinie roboczej rozważanego reometru 

rotacyjnego pracującego w układzie dwóch równoległych płytek. W pracy Autorzy 

wskazali na potrzebę modyfikacji istniejących układów pomiarowych stosowanych na 

potrzeby pomiarów lepkości cieczy nienewtonowskich, których przydatność w 

przypadku pomiarów lepkości cieczy magnetycznych jest ograniczona przez ich 

konstrukcję, tzn. przestrzeń pomiarową w układzie stożkowo-płytkowym o 

niejednorodnym rozkładzie pola magnetycznego. Zaproponowany przez Autorów 

układ jest układem dwupłytkowym o płytkach równoległych. Szczególną uwagę 

poświęcono zapewnieniu jednorodności rozkładu pola magnetycznego w przestrzeni 

pomiarowej. W oparciu o uzyskane wyniki badań symulacyjnych zbudowany został 

rzeczywisty przyrząd pomiarowy, a uzyskane wyniki testów laboratoryjnych 

potwierdziły poprawność przeprowadzonej analizy. Równocześnie wskazano, że jakość 

pomiarów może być podniesiona w przypadku wykorzystania na obwody magnetyczne 

przyrządu pomiarowego materiałów o dużej wartości nasycenia magnetycznego oraz 

eliminację przerw powietrznych w przestrzeni około pomiarowej. 

 

Pozycja nr 10 dotyczy badań wpływu wybranych czynników na prędkość krytyczną 

pracy wzdłużnego łożyska ślizgowego z uszczelnieniem cieczą magnetyczną. 

Podobniej jak w pracy nr 9, jej Autorzy skupili się na eksperymentalnym określeniu 
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momentu oporowego oraz rozkładu pola magnetycznego w łożysku wzdłużnym w 

funkcji wartości natężenia prądu w uzwojeniu obwodu magnetycznego. Do tego celu 

wykorzystali oni opracowany wcześniej przyrząd pomiarowy, tzn. reometr dwupłytkowy 

o płytkach równoległych. Badali również charakterystyki indukcji magnetycznej w 

łożysku oraz poziom magnetyzacji cieczy magnetycznej dla różnych wartości natężeń 

prądu. Pod uwagę brali cztery różne typy cieczy magnetycznej, określając wartości 

prędkości krytycznych w funkcji natężenia pola magnetycznego. Uzyskane przez 

Autorów wyniki badań pozwalają im stwierdzić, że na wartość siły krytycznej istotnie 

wpływa zdolność samo uszczelniania cieczy magnetycznej. Pożądane jest, aby 

wykorzystywane ciecze magnetyczne charakteryzowały się niską gęstością oraz niską 

wartością nasycenia magnetycznego, natomiast wartość natężenia pola 

magnetycznego w szczelinie pozostawała niższa od wartości nasycenia 

magnetycznego cieczy magnetycznej. 

 

Pozycja nr 11 dotyczy określenia krzywej magnesowania dla cieczy magnetycznych. W 

pracy tej, o charakterze pracy eksperymentalnej z elementami analizy numerycznej, 

Autor zaproponował nowatorskie podejście, które opiera się na wykorzystaniu 

specjalnej procedury iteracyjnej. Procedura ta wymaga numerycznego wyznaczenia 

wstępnej krzywej magnesowania, a następnie iteracyjnym jej poprawianiu do 

momentu, w którym wyniki pomiarów eksperymentalnych oraz wyniki symulacji 

numerycznej charakteryzują się największą zgodnością. Do tych obliczeń 

numerycznych wykorzystany został przez Autora pakiet dla metody elementów 

skończonych ANSYS. Przeprowadzone badania dotyczyły kilku rodzajów cieczy 

magnetycznej i wskazują one na zadowalającą zgodności z wynikami 

przeprowadzonymi alternatywną techniką pomiarową. Rozbieżności pomiędzy 

uzyskanymi wynikami, zdaniem Autora, mają swoje źródło w nieuwzględnionych w 

symulacjach numerycznych niepewnościach pomiarowych (geometrii) oraz 

niejednorodnościach rozkładów pól, a które zdaniem Autora z całą pewnością 

wpływają na zmienność właściwości cieczy magnetycznej w przestrzeni pomiarowej. 

 

Analizując powyższe zestawienie, stanowiące cykl powiązanych tematycznie 

publikacji naukowych pt. Badania wybranych zagadnień zachowania ciągłości płynnego 

pierścienia utworzonego przez ciecz magnetyczną, który stanowi podstawę ubiegania 

się przez dra inż. Marcina Szczęcha o tytuł doktora habilitowanego w dyscyplinie 

inżynieria mechaniczna, można stwierdzić, że podjęta przez niego tematyka badań 

bardzo trafnie wpisuje się nie tylko w aktualne trendy, lecz również potrzeby przemysłu. 

Tematyka badawcza w dziedzinie szeroko rozumianych materiałów inteligentnych, a 

w szczególności ta dotycząca cieczy magnetoreologicznych stanowi przedmiot 

zainteresowania badaczy i naukowców na całym świecie od ponad dziesięcioleci. Cieszy 

się ona stałym i niesłabnącym zainteresowaniem, szczególnie z uwagi na bardzo szybki 
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rozwój nauki i techniki, a przede wszystkim z uwagi na stały postęp technologiczny w 

dziedzinie materiałów inteligentnych. Świadczyć o tym może choćby liczba 

organizowanych tematycznych konferencji poświęconych tej problematyce, tak w 

Europie jak i na świecie, a także duża liczba publikacji naukowych i wyników badań, 

które są prezentowane na łamach prestiżowych wydawnictw naukowych, a które 

dotyczą materiałów inteligentnych samych w sobie oraz problematyki ściśle z nimi 

powiązanej. 

Do największych osiągnięć Habilitanta należy niewątpliwie zaliczyć opracowanie 

kompleksowej metodyki badań, tak eksperymentalnych jak i symulacyjnych, 

charakterystyk uszczelnień cieczą magnetyczną, która pozwala na ocenę szerokiego 

spektrum własności tychże uszczelnień, z uwzględnieniem takich parametrów jak 

ciśnienie i prędkość krytyczna, temperatura pracy, lepkość czynnika, wartość nasycenia 

magnetycznego, itp. 

Na uwagę zasługuje to, że badania prowadzone przez dra inż. Marcina Szczęcha w 

tej dziedzinie, które podlegają niniejszej ocenie, mają charakter nie tylko badań 

teoretycznych, ale mają również charakter badań eksperymentalnych. Co więcej, na 

uwagę zasługuje również fakt, że prowadzone badania o charakterze 

eksperymentalnym są praktycznie każdorazowo nieodłącznym elementem badań 

teoretycznych bądź symulacyjnych i stanowią podstawę weryfikacji ich poprawności. 

Fakt ten, w odniesieniu do podjętej tematyki badań należy z całą pewnością wyróżnić. 

Jednakże poziom badań teoretycznych, prezentowany w przedstawionym do oceny 

cyklu powiązanych ze sobą publikacji, pozostawia pewien niedosyt i w prezentowanej 

recenzji wymaga, moim zdaniem, szerszego komentarza. 

Mimo bardzo atrakcyjnej tematyki badawczej, jaką jest niewątpliwie tematyka 

związana z wykorzystaniem cieczy magnetycznych, ich badanie i modelowanie, Autor 

nie wychodzi praktycznie poza stosunkowo proste i nieskomplikowane modele 

fenomenologiczne, które pomimo swojej ugruntowanej pozycji w literaturze, nie 

nawiązują jednakże do najnowszych osiągnieć w tej dziedzinie. W pracy nr 6, występuje 

na przykład nawiązanie do zjawiska utraty stabilności Kelvina-Helmholtza, ale Autor nie 

studiuje tego zagadnienia dokładniej, ograniczając się jedynie do wzmianki, że takie 

próby są podejmowane przez innych autorów. Mimo, że stosowne narzędzia 

numeryczne wydają się być w zasięgu Autora. 

Z oczywistych względów zmusza to Autora do sięgnięcia po inne, znacząco 

uproszczone modele, jak model Rosensweiga z roku 1985, który w chwili obecnej z całą 

pewnością nie należy już do modeli najnowszych. Takie podejście pozostaje w pewnej 

sprzeczności z przyjętą przez Autora praktyką sięgania po najnowsze narzędzia analizy 

numerycznej, jakim jest bez wątpienia metoda elementów skończonych. Ta 

wykorzystywana jest przez Autora nader często i chętnie jako podstawowe narzędzie 

pozwalające na określenie charakteru rozkładu pola magnetycznego w badanych przez 

niego obszarach uszczelnień, czyli miejscach trudnodostępnych dla technik 
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pomiarowych. Szkoda, że takie właśnie podejście nie zostało przez Autora 

wykorzystane szerzej, jak np. w odniesieniu do prostych modeli fenomenologicznych, 

które mogłyby być zastąpione przez bardziej złożone, a tym samym dokładniejsze 

modele numeryczne, bądź numeryczno-eksperymentalne. 

Z oczywistych względów przejście do analizy bardziej złożonych modeli i struktur 

dwu lub trójwymiarowych, o skomplikowanej geometrii oraz własnościach 

materiałowych, przy wykorzystaniu prostych i prymitywnych narzędzi i metod 

obliczeniowych, jest po prostu niemożliwe. Wymaga to sięgnięcia po nowoczesne 

narzędzia obliczeniowe, powszechnie wykorzystywane w praktyce inżynierskiej i 

naukowo-badawczej w tej dziedzinie na całym świecie, jakim jest stale rozwijana i 

udoskonalana metoda elementów skończonych czy też metoda objętości skończonych. 

Jest to szczególnie uzasadnione w obecnej dobie wykorzystania nowoczesnych maszyn 

liczących jakimi są współczesne komputery, czy też coraz bardziej dostępne 

superkomputery. 

Uprawnionym wydaje się więc stwierdzenie, że z tego właśnie względu część 

wyników badań Autora, w załączonym do oceny cyklu publikacji, odbiega od 

najwyższych standardów światowych i jako takie nie mogły stanowić przedmiotu 

publikacji w najbardziej renomowanych czasopismach z tej dziedziny (np. Mechanical 

Systems & Signal Processing, Structural Control & Health Monitoring, Signal Processing, 

International Journal of Structural Health Monitoring, Structural Monitoring & 

Maintenance, itp.), a to z całą pewnością podniosłoby ich rangę i rozpoznawalność na 

świecie. 

Mimo sformułowanych przeze mnie powyżej uwag krytycznych, które niewątpliwie 

mają charakter dyskusyjny, moja ocena dorobku naukowego, a tym samy 

podlegającego ocenie osiągnięcia naukowego, na który składa się cykl powiązanych ze 

sobą tematycznie publikacji, jest jednoznacznie pozytywna. Co więcej, uważam, że 

uprawnionym jest stwierdzenie, że poziom naukowy zgłoszonych do oceny prac był na 

tyle wysoki, że zostały one opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych 

związanych z rozwijaną przez Habilitanta tematyką badań, choć nie były to czasopisma 

wiodące. Prace te są cytowane przez badaczy na całym świecie, co również upoważnia 

mnie do stwierdzenia, że przyczyniają się one w sposób niezaprzeczalny do rozwoju 

dyscypliny naukowej, uprawianej przez Autora. 

 

2. Ocena istotnej aktywności naukowej 

 

Ocenę istotnej aktywności naukowej dra inż. Marcina Szczęcha podsumowano i 

przedstawiono w Tabeli 1. Na podstawie informacji tam zestawionych i 

przedstawionych można zauważyć, że dorobek naukowo-badawczy Habilitanta w 

obszarze nauk technicznych, jaki podlega ocenie na podstawie niniejszego 

opracowania, jest istotny i w swojej większej części przypada na okres aktywności 
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Autora po uzyskaniu stopnia dra nauk technicznych. Chociaż całkowita liczba cytowań 

prac Autora (bez autocytowań) nie jest wybitna i wynosi 53, podobnie jak i indeks 

Hirscha, którego wartość wynosi jedynie 4, warto odnotować fakt, że dzięki aktywności 

Autora na polu publikacyjnym, wartości wskaźników bibliometrycznych szybko się 

podnoszą (2016 – 2 cytowania, 2017 – 4 cytowania, 2018 – 13 cytowań, 2019 – 25 

cytowań i 2020 – 23 cytowania, według bazy WoS, stan w dniu 09.03.2021). Sumaryczny 

współczynnik wpływu impact factor publikacji uwzględnionych w bazie JCR, których jest 

16, wynosi 9,607. Jest to również wynik zadowalający i świadczy o rosnącej aktywności 

Habilitanta z jednej strony, zaś z drugiej strony niestety wskazuje na to, że do 

prezentacji wyników swoich badań wybiera on czasopisma o stosunkowo niewielkim 

współczynnik wpływu impact factor. 

 

Tabela 1. Osiągnięcia naukowo-badawcze w obszarze nauk technicznych dra inż. 

Marcina Szczęcha. 

Lp. Kryterium Miara 

1 
Publikacje naukowe w czasopismach znajdujące się w bazie Journal Citation 

Reports (JCR) 
16 

2 
Zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne i 

technologiczne 
–– 

3 Udzielone patenty, zgłoszenia patentowe międzynarodowe i krajowe  11 

4 
Wynalazki oraz wzory użytkowe i przemysłowe, które uzyskały ochronę i 

zostały wystawione na międzynarodowych lub krajowych wystawach i targach 
— 

5 
Monografie, publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych lub 

krajowych innych niż wymienione w pkt. 1 
29 

6 
Opracowania zbiorowe, katalogi zbiorów, dokumentacja prac badawczych, 

ekspertyz, utworów i dzieł artystycznych 
3 

7 
Sumaryczny impact factor publikacji naukowych z listy JCR (stan w dniu 

09.03.2021) 
9,607 

8 Liczba cytowań publikacji wg bazy WoS (stan w dniu 09.03.2021) 70/53 

9 
Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz 

udział w takich projektach 
4 

10 Indeks Hirscha opublikowanych publikacji (stan w dniu 09.03.2021) 4 

11 Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową lub artystyczną –– 

12 Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach  16 
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W tym miejscu chciałbym podkreślić, że w świetle powyższych ocen szczegółowych 

można stwierdzić, że ogólna ocena osiągnięć naukowych i pozostałych osiągnięć 

Habilitanta, mimo pewnych niedociągnięć oraz słabszych elementów występujących w 

artykułach naukowych stanowiących przedmiot niniejszej oceny, jest oceną pozytywną. 

Przede wszystkim przemawia za tym wybór bardzo atrakcyjnej i przyszłościowej 

tematyki badań nakierowanej na złożone problemy badań, analizy i modelowania 

uszczelnień wykonanych przy pomocy cieczy magnetycznych, a w odniesieniu do 

wybranych, wskazanych do oceny prac ich eksperymentalny charakter. Jestem 

przekonany, że dalsze zaangażowanie Habilitanta w badania naukowe w interesującej 

go dziedzinie naukowej, po uwzględnieniu sformułowanych w niniejszej recenzji uwag, 

spowoduje szybką i znaczącą poprawę jego wskaźników bibliometrycznych. 

 

3. Wniosek końcowy 

 

Oceniając dorobek naukowo-badawczy dra inż. Marcina Szczęcha, mimo pewnych 

jego niedociągnięć w części publikacyjnej, uważam, że aktywność naukowa dra inż. 

Marcina Szczęcha w rozwiązywaniu problemów modelowania i badania zagadnień 

zachowania ciągłości uszczelnień cieczą magnetyczną, w szczególności w zakresie 

badań eksperymentalnych, a także pozostała działalność naukowa, odpowiada 

wymaganiom stawianym kandydatom ubiegającym się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego. W związku z tym dorobek ten oceniam pozytywnie i może on być 

przyjęty przez Komisję, po stosownej dyskusji, jako dorobek upoważniający do 

wystąpienia o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna. 

Niniejszym wnioskuję więc o dopuszczenia dra inż. Marcina Szczęcha do dalszych 

etapów postępowania habilitacyjnego tj. w sprawie nadania stopnia naukowego 

doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria 

mechaniczna. 

 

 Z poważaniem, 

 

 
 Arkadiusz Żak 

 


