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Opinia  

w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Marcina Szczęcha  

z Akademii  Górniczo-Hutniczej  na podstawie osiągniecia naukowego   

p.t.: „Badania wybranych zagadnień zachowania ciągłości płynnego pierścienia utworzonego przez 

ciecz magnetyczną” 

wraz z załączonym cyklem publikacji składających się na osiągnięcie naukowe oraz pozostałego 

dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego 

 

Podstawą opracowania niniejszej opinii jest pismo nr WIMiR-b.511-2/20 Dziekana Wydziału 

Inżynierii Mechanicznej i Robotyki dr hab. inż. Krzysztofa Mendroka, prof. AGH z dnia 8 stycznia 2021 

informujące o powołaniu mnie na recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego dr inż. Marcinowi Szczęchowi oraz przekazana dokumentacja w języku polskim 

zawierająca: wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, poświadczoną kopię 

dyplomu nadania stopnia doktora nauk technicznych, dane osobowe i kontaktowe Habilitanta, 

autoreferat wraz z wykazem osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizatorskich, kopie 

opublikowanych prac naukowych składających się na osiągnięcie naukowe, oświadczenia 

współautorów o udziale procentowym w publikacjach, elektroniczną wersję wniosku wraz 

załącznikami zamieszczoną na dwóch płytach CD. 

 

1. Tematyka prezentowanego osiągnięcia naukowego 

Zaproponowany przez Habilitanta do oceny cykl 11 monotematycznych publikacji składających 

się na osiągnięcie naukowe nosi tytuł „Badania wybranych zagadnień zachowania ciągłości płynnego 

pierścienia utworzonego przez ciecz magnetyczną”. Podjęta tematyka jest istotna zarówno z punktu 
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widzenia badawczo-teoretycznego, gdyż dotyczy opisu zachowania cieczy o właściwościach ferro-

magnetycznych, jak i aplikacyjnego ponieważ z powodzeniem znajduje zastosowanie w nowoczesnej 

technice tribologicznej związanej z projektowaniem uszczelnień dla szybkoobrotowych maszyn i 

urządzeń pracujących w warunkach wysokiej próżni bądź braku ciążenia.  

Zasadnicze cele podjęte w serii artykułów opublikowanej przez Kandydata to: rozpoznanie 

zjawisk występujących podczas pracy cieczy magnetycznej z utworzonym płynnym pierścieniem, 

rozpoznanie mechanizmów występujących w przypadku chwilowej lub cyklicznej utraty ciągłości 

przez płynny pierścień, ocena wpływu właściwości reologicznych oraz magnetycznych cieczy na 

mechanizm przenoszenia ciśnienia pomiędzy płynnymi pierścieniami rozmieszczonymi szeregowo.  

Z uwagi na fakt, iż artykuły podlegały recenzjom merytorycznym, nie zamierzam szczegółowo 

charakteryzować ich zawartości. Pragnę jedynie podkreślić, że przedstawione do oceny pozycje 

zostały przygotowane starannie, napisane są w sposób logiczny a wyniki rzetelnie przedstawione. 

Doceniam również fakt, że autoreferat nie jest prostym powtórzeniem opublikowanych poprzednio 

artykułów, ale próbą ich zebrania w spójną całość z jednoczesnym syntetycznym omówieniem i 

uzupełnieniem treści. Reasumując, bardzo pozytywnie oceniam autoreferat wraz z cyklem  

artykułów. 

 

2. Oryginalne osiągnięcia Autor 

 

Na oryginalne osiągnięcia Habilitanta składają się: 

- rozpoznanie mechanizmu utraty ciągłości w płynnym pierścieniu cieczy ferro-magnetycznej oraz 

wykazanie wpływu wybranych parametrów reologicznych oraz magnetycznych na to zjawisko, 

-  przeprowadzenie badań pozwalających na poznanie mechanizmu przenoszenia ciśnienia pomiędzy 

występami w przypadku kilku płynnych pierścieni umieszczonych szeregowo oraz wykazanie wpływu 

wybranych parametrów reologicznych oraz magnetycznych na to zjawisko,  

- opracowanie metody pozwalającej na obliczanie ciśnienia krytycznego z wykorzystaniem symulacji 

numerycznych rozkładu pola magnetycznego w przypadku pojedynczego oraz wielu płynnych 

pierścieni utworzonych przez ciecz magnetyczną, 

- przeprowadzenie badań w wykorzystaniem teslomierza wyposażonego w czujnik do pomiaru 

rozkładu pola magnetycznego oraz weryfikacja poprawności metod symulacyjnych, 

- wykazanie wpływu mechanizmu przenoszenia ciśnienia pomiędzy występami na wartość ciśnienia 

krytycznego uszczelnienia wielowystępowego, 

- porównanie wartości ciśnienia krytycznego obliczonego w wykorzystaniem wyników symulacji 

numerycznych z badaniami eksperymentalnymi w przypadku występowania braku współosiowości 

pomiędzy występem uszczelnienia a nabiegunnikiem,  

- propozycja metody doboru cieczy ferro-magnetycznej w przypadku zastosowania jej w 

uszczelnieniu oraz innych zastosowaniach,  

- porównanie wad i zalet kształtów występów uszczelnienia z cieczą magnetyczną pod względem 

wartości ciśnienia krytycznego i mementu tarcia,  

- rozpoznanie zjawiska niestabilności utrzymania ciągłości płynnego pierścienia cieczy magnetycznej 

w postaci oscylacji ciśnienia uszczelniającego powietrza,  



- wskazanie zastosowania mechanizmu utraty ciągłości do przykładowych pomiarów rozkładu cząstek 

w cieczy ferro-magnetycznej, czujnikach przemieszczenia bądź nierównomierności rozkładu pola 

magnetycznego, 

- wskazanie różnic w mechanizmie przecieku przez płynny pierścień w przypadku środowiska wody 

oraz powietrza, 

- opracowanie nowej metody pomiaru momentu tarcia uszczelnień z cieczą magnetyczną,  

- wprowadzenie nowego modelu lepkości dynamicznej w równaniu na wartość momentu tarcia 

uszczelnień z cieczą magnetyczną,  

- wskazanie zastosowań układu płynnego pierścienia i wykorzystanie efektu samo-uszczelnienia w 

zastosowaniu do wzdłużnych łożysk ślizgowych smarowanych cieczą magnetyczną,  

- opracowanie nowej metody pomiaru krzywej magnetyzacji cieczy magnetycznej. 

 

Uwagi krytyczne: 

Studiując uważnie autoreferat oraz załączone publikacje zwróciłem szczególną uwagę na artykuł  

”Magnetic fluid seal critical pressure calculation based on numerical simulations”, Transactions of the 

Society for Modeling and Simulation International, 2020, vol. 96(4) 403-413. Mój niepokój budzi 

przyjęcie przez Autora szeregu bardzo silnych założeń upraszczających pozwalających na redukcję 

uogólnionego układu równań Stokes’a (1) do uogólnionego równania Bernoulliego (2). Moim 

zdaniem na krytykę zasługuje tutaj przyjęcie założenia o liniowości płynu magnetycznego a w 

konsekwencji o braku histerezy magnetycznej. Autor pominął w efekcie istotę złożonego problemu 

mechaniki pól sprzężonych jaką jest wzajemne powiązanie równań Stokes’a z równaniami Landaua-

Blocha, charakteryzującymi się brakiem liniowości. 

 

 

3. Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego 

Na dorobek naukowy Habilitanta, przedstawiony do oceny w ramach osiągnięcia naukowego i 

zawarty w 7 publikacjach własnych oraz 4 współautorskich, składają się artykuły opublikowane w 

następujących czasopismach z bazy czasopism indeksowanych: 3 prace w IEEE Transactions on 

Magnetics (IF=1.467 lub IF=1.651 zależnie od roku wydania), Transactions of the Society for Modeling 

and Simulation International (IF=1.455), 2 prace w Journal of Magnetics  (IF=0.837), Industrial 

Lubrication and Tribology (IF=0.408), Journal of Engineering Tribology (IF=1.137), 2 prace w 

Tribologia: teoria i praktyka (15 lub 20 pkt. wg MNiSW), Engineering Computations (IF=1.177). 

Dodatkowo dorobek naukowy dr inż. Marcina Szczęcha w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych 

wspierają 3 rozdziały współautorskie w monografiach wydanych nakładem  Politechniki Gdańskiej 

oraz w wydawnictwie Dichtungstechnik ISGATC GmBH oraz następujące publikacje: 12 artykułów w 

Tribologia, 5 artykułów w Acta Mechanica et Automatica, 3 artykuły w Mechanik, po jednym artykule 

w: Technische Akademie Esslingen, Key Engineering Materials, Journal of Physics, Hydraulika i 

Pneumatyka, Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej, Machine Dynamics Research, Pompy 

Pompowanie, oraz 4 artykuły w wydawnictwach konferencyjnych.  

Pan dr inż. Marcin Szczęch legitymuje się całkowitym dorobkiem zebranym przez następujące 

parametry nauko-metryczne: współczynnik wpływu IF=11.162, indeks Hirscha według WoS IH=3 oraz 



ogólna liczba cytowań według WoS 44 (30 bez autocytowań) według Scopus 73, łączna liczba 

punktów MNiSW wynosi 1132. 

Habilitant prowadził liczne zajęcia dydaktyczne (ćwiczenia oraz laboratoria, seminaria w sumie z 8 

różnych przedmiotów), wielokrotnie pełnił funkcję promotora prac dyplomowych (magisterskich 23 

oraz inżynierskich 12). O chwili uzyskania stopnia naukowego doktora dr inż. Marcin Szczęch pełni 

funkcję stałego członka Komisji obron prac dyplomowych zarówno inżynierskich jak i magisterskich 

na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych dla specjalności Inżynieria Materiałów 

Konstrukcyjnych. 

Pan dr inż. Marcin Szczęch czynnie uczestniczył w Festiwalu Nauki w Krakowie (lata 2015,2017, 

2018, 2019) oraz Dniach Otwartych AGH (lata 2015,2017, 2018, 2019), jak również pracach Działu 

Informatyzacji i Promocji AGH.  

Habilitant sprawował opiekę nad laboratorium Uszczelnień i Zastosowania Cieczy Magnetycznych 

oraz Inżynierii Wstecznej i Technik Szybkiego Prototypowania, opracował samodzielnie bądź 

współpracował przy opracowaniu programu laboratorium z następujących przedmiotów: Podstawy 

Konstrukcji Maszyn, Współczesne Materiały Inżynierskie, Komputerowe Wspomaganie 

Projektowania, Komputerowe Wspomaganie Prac Inżynierskich.  

W 2017r. w uznaniu osiągnięć dydaktycznych Rektor AGH nagrodził dr inż. Marcina Szczęcha 

nagrodą zespołową III stopnia. 

Pan dr inż. Marcin Szczęch uczestniczył w 3 zagranicznych konferencjach naukowych (dwukrotnie 

w Kijowie oraz jednokrotnie w Barcelonie) oraz 13 konferencjach krajowych, podczas których 

prezentował wyniki swoich prac.   

Istotnym elementem dorobku Habilitanta jest zaangażowanie w działalność związaną realizacją 

projektów badawczych, ma On na swoim koncie uczestnictwo w 8 projektach na prawach wykonawcy 

oraz w 5 projektach jako kierownik.  

Dr inż. Marcin Szczęch wielokrotnie występował jako recenzent pracy publikowanych w znanych 

czasopismach naukowych takich jak: Journal of Applied Physics,  Przemysł Chemiczny, IEEE Sensors 

Journal, IEEE Sensors and Magnetics, International Journal of Modern Physics, Journal of Theoretical 

and Applied Mechanics, Tribology Transactions.  

Habilitant legitymuje się imponującym dorobkiem technologicznym, na który składają się między 

innymi: 3 opracowania dotyczące specjalistycznych głowic badawczych, współpraca z firmami GUMET 

Sz. Geneja, Kozłowska, Latos Spółka jawna w Kraśniku, Z.O.M.N. PRESS w Nadwarciu oraz 

wykonawstwo projektu badawczego, 11 patentów udzielonych przez Urząd Patentowy 

Rzeczypospolitej Polskiej, 8 wynalazków zgłoszonych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej 

Polskiej, 2 wynalazki zgłoszone w Centrum Transferu Technologii AGH, 6 sprawozdań z realizacji bądź 

opracowań z realizacji projektów badawczych. 

Moim zdaniem prace Habilitanta przedstawiają znaczącą wartość poznawczą i stanowią istotny 

wkład do rozwoju dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna. 

Uważam, że prezentowany dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny (pomimo braku udziału w 



zagranicznych stażach oraz kursach) stanowi formalną podstawę do nadania dr inż. Marcinowi 

Szczęchowi stopnia naukowego doktora habilitowanego.  

 

4. Wniosek końcowy 

Po uważnej ocenie całości dorobku naukowego, dydaktycznego oraz organizacyjnego dr inż. Marcina 

Szczęcha stwierdzam, że Habilitant spełnia wymagania ustawowe odnośnie przewodu 

habilitacyjnego, określone w art. 16 ust. 2 Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. nr 65, poz. 595). 

Wnoszę o nadanie dr inż. Marcinowi Szczęchowi stopnia naukowego doktora habilitowanego w 

dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna. 

 

    

        Artur Ganczarski 


