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RECENZJA

osiągnięć naukowych oraz dorobku dydaktycznego i organizacyjnego

dr inż. Marcina Szczęcha

w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego

w dziedzinie nauk inŻynieryjno . technicznych

w dyscyplinie inzynieria mech aniczna

1. Podstawa prawna opracowania recenzji

Formalną podstawą do opracowania recenzjt było zlecenie Dziekana Wydziału
Inzynierii Mechantcznej i Robotyki Akademii GÓrniczo-Hutniczej w Krakowie dr hab. tnŻ.
Krzysztofa Mendroka, prof. AGH (pismo nr WIMiR-b.s I-f120 z dnia 08.01.202k.).
Przedstawiona ponizej rccenzja została sporządzona na podstawie dostar czonej dokumentacj i:

wniosku z |5 czerwca 2020 roku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego;
kopii dyplomu potwierdzaJącego uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych;
autorefe r atu pt ezentuj ące go opi s dorobku i o siągnięcia naukowe go ;
wykazu pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych, dydaktycznychi organtzacyjnych;
kopii publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe wraz z osw|adczentami wspołautorÓw;
e 1 ektron icznej wersj i wy Żej wymieni onej dokumentacj i.

Załączona dokumentacja zawieta materiały umozliwiające przygotowanie oceny
osiągnięcia naukowego oraz pozostałego dorobku naukowo - badawczego, dydaktycznego
i organizacyjnego Kandydata zgodnie Z kryteriami zawartymt w obowiązujących aktach
prawnych dotyczących p o stęp ow anla hab i 1 itac yj ne go .

2. Informacje o przebiegu pracy naukowo-dydakfycznej Kandydata

Dr tnŻ. Marcin Szczęch ukoriczył studia magisterskie w 2008 roku na kierunku
mechanika i budowa maszyn na Wydziale Inzynierii Mechantcznej i Robotyki w Akademii
GÓrniczo-Hutniczej w Krakowie. W tym Samym roku po ukoriczeniu studiow II stopnia,
rozpoczfl 4-ro letnie studia doktoranckie na tym samym wydziale.

Stopieri naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksplo atacja
maszyn' specjalność technika uszczęIniania maszyry uzyskał w 2014 roku na Wydziale
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki w Akademii GÓrniczo-Hutniczej, na podstawie
obronionej rozprawy zatytut'owanej ,,Wpływ wybranych parametrÓw pracy nQ trwałość
obrotowych uszczelnieri Z cieczą ferromagnetyczną w środowisku wodnym,,. Promotorem



rozprawy doktorskiej był dr hab. inŻ. Jozef Salwinski, prof. AGH' a Recenzentamt.. prof. dr
hab. inz. Bogdan Sapiriski i dr hab. tnŻ. Marek Gawlinski, prof. PWr.

od Samego początku działalnoŚć naukowa t zawodowa Kandydata jest zwlązana
z Wydziałem Inzynierii Mechantcznej i Robotyki w Akademii Gorntczo-Hutniczej, gdzie
w 201 1 roku został' zatrudniony w Katedrze Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn na stanowisku
asystenta, a od 2015 roku zajmuje stanowisko adiunkta naukowo - dydaktycznego.

3. Ocena osiągnięcia naukowego

Dr tnŻ. Marcin Szczęch przedstawił jako swoje osiągnięcie naukowe - zgodnie z art.
2l 9, ust. l . pkt 2b. Ustawy z dnia f0.07 .201 8 r. Prawo o szkolnictwie wyiszym i nauce (Dz. ,łJ .
20l 8, poz. l 668) cykl publikacji powiązanych tematycznie zatytlilowany: ,,Badania
wybranych zagadnien zachowania ciągtości ptynnego pierścienia utworzonego przez ciecz
magneĘczną,,. Cykl ten stanowią prace opublikowane w latach f0|5 - 20f0, po uzyskaniu
stopnia doktora:

tl] Szczęch M., Horak W., I,{umerical Simulation and Experimental Validation of the
Critical Pressure Value in Ferromagnetic Fluid Seals, IEEE Transactions on
Magnetics, vol. 53, no.7, S. 1.5, 2017. (IF: 1,467, pkt. MNiSW 20|7z 25\ |Jdział
własny 70%.

|2] Szczęch M.' Experimental Study on the Pressure Distribution Mechanism Among
Stages of the Magnetic Fluid Seal,IEEE Transactions on Magnetics, vol. 54, no. 6, s. 1-
7,2018. (IF: 1,651, pkt. MNiSW 2017:25)

t3] Szczęch M.' The LosS of Continuity in a Liquid Ring Formed by , Magnetic Fluid,
IEEE Transact ions on Magnetics, vol .55, no.9, s.  1-8,2019. (IF: 1,651, pkt. MNiSW
2019:70)

t4] Szczęch M., Magnetic fluid seal critical pressure calculation based on numerical
simulations, SIMULATION: Transactions of The Society For Modeling And
Simulation International, vol. 96, issue 4, s. 403-412, 2020. (IF: 1,455, pkt. MNiSW
20192 70)

t5] Szczęch M., Influence of Selected Parameters on the Reseal InstabiliĘ Mechanism in
Magnetic Fluid Seals, Journal of Magnetics, vol.24, issue 7, s.3f-38,2019. (IF: 0,837,
pkt.MNiSW 2019: 40)

t6] Szczęch M., Horak W., Tightness testing of rotary ferromagnetic fluid seal working in
water environment, Industrial Lubrication and Tribology, vol. 67, issue 5, s. 455-
459,2015. (IF: 0,406, pkt. MNiSw 2015: 20)lJdział własny 60%.

L7] Szczęch M., Experimental studies of magnetic fluid seals and their influence on rolling
bearings, Journal of Magnetics, vol. 25, issue 1, s. 48-55, 2020. (IF: 0,837, pkt.
MNiSW f0l9:40)

t8] Szczęch M., 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, vol. f34, issue 2, s. 27 4-281 , f020. (IF: 1,137, pkt.
MNiSW 20192 70)

t9] Szczęch M., Horak W., Analysis of the magnetic field distribution in the parallel plate
rheometer measuring system - Analiza rozWadu pola magnetycznego w geometrii



pomiarowej reometru Ępu rÓwnolegtych ptytek, Tribologia: teoria i praktyka, 49(2),
s.117-If2,2018. (pkt. MNiSw 20|7z 15) Udział własny 70%.

u0] Szczęch M., Horak W.' Research into the influence of selected parameters on critical
speed of thrust bearing with the magnetorheological fluid Badania wpływu
wybranych czynnikow na prędkość lrrytyczną pracy wzdtuznego tozyska ślizgowego Z
cieczą magnetoreologicZhQ, Tribologia: teoria i praktyka, 284(2), S. I25-I30, 2019,
(pkt. MNiSw 20|9: 20) Udział własny 70%.

[11] Szczęch M., A novel approach for estimating the magnetization Curve of magnetic
fluids, Engineering Computations, vol. 34, issue 6, s. 2063-2073,2077. (IF: 1,177, pkt.
MNiSW f0l7:30)

W przedstawionych 11 publikacjach, 7 jest samodzielnych, a pozostałe 4 jest
wspÓłautorskie z udziałem własnym Kandydata na wysokim poziomie 60 i 70o^, co zostało
udokumentowane oświadczeniami wspÓłautora załączonymt do wniosku. Wszystkie
Z wymienionych prac Są na listach punktowanych publikacji MNiSW, 9 artykułow
w czasopismach posiadających IF z listy A oruzf z|isty B. UpowaŻnia to do stwierdzenia,Że
przedstawiony cykl publikacji moze być podstawą wszczęcia procedury habilitacyjnej (art.
219, ust.  I  .  pkt 2b).

Na wstępie do właściwej oceny cyklu publikacyjnego kilka zdan na temat wybranego
obiektu badan. Uszcze|nienia Z c|eczą magnetyczną są stosunkowo nowymi konstrukcjami,
znanymi od 5 dekad. Pierwsze wzmianki w literaturze (publikacje, patenty) o wykorzystaniu
crcczy magnetycznej do uszczelniania i łozyskowania elementÓw konstrukcji pracujących
w przestrzeni kosmicznej, pojawiły się w latach 70. tych ubiegłego stulecia. od tamtego
okresu w dostępnej literaturze światowej moŻna zna|eźc wiele publikacji naukowych
dotyczących uszczelnieri magnety cznych otaz wiele opatentowanych rozwtązan
konstrukcyjnych. W kraju, uszczelnienia magnetyczne są obiektem bada w dwÓch uznanych
ośrodkach naukowych' tj. w Akademii Gorniczo.Hutntczej, zktorego wywodzi się Habilitant
oraz w Politechnice Gdanskiej.

obecnie na rynku dostępne są juz modułowe rozwląZania uszczelnieri magnetycznych
pr zeznaczonych do wys o ko spe cj ali stycznych zasto s owat't, j ak na przykład:
. w przemyśle farmaceutycznym i spozywczym;
- do pracy w warunkach proŻnt przy produkcji mikroprocesorÓw' paneli LCD czy paneli

słonecznych;
- do zastosowa w aparaturze badawczej;
- w szybko obrotowych utządzeniach jak np. w turbinach, czy wrzecionach szlifierek oraz
maszyn włÓki enn iczy ch.

IJszczęInienia z cieczami magnetycznymi w wyzęj wymienionych zastosowaniach
wyroŻntają się wysoką szcze|nością niskimi oparami ruchu otaz wysoką trwałością. Nalezy
jednak zaznaczyc, Że te za\ety uszczelnien magnetycznych są spełnione w ściśle okreŚlonych
warunkach pracy. Producenci takich uszczelnieri podają warunki graniczne zastosowania
oferowanej konstrukcji, natomiast szersze, petniejsze wyniki badan laboratoryjnych Są
chronione t najczęściej niepublikowane. Ustalenie tych warunkÓw poprawnej pracy
uszczelnten z cieczami magnetycznymt o toŻnych właściwoŚci ach fizyko - chemicznych,
reologicznych jest nadal aktualnym zagadnieniem badari w wielu ośrodkach nauko*y.|.



Mozna więc potwierdzic, ze podjęta prZęZ Habilitanta tematyka badari jest ciągle aktualna
t waŻna zarowno pod względem poznawcZymjak i utylitarnym.

Charakterystyka pracy płynnego pierŚcienia c;'.eczy magnetycznej w Ltszczelnieniu jest
wypadkową Szeregu czynnikÓw jak np. rozkładu i wartośct natęŻenia pola magnetycznego
w szczeltnte, właściwości reologicznych c;'ęczy magnetycznej' wysokości i szerokości
szczeltny oraz warunkÓw pracy tj. rodza1u crcczy uszczelnianej, wartość ciśnien i prędkoŚci
ruchu względnego elementÓw uszcze|nienia. Dodatkowym utrudnieniem opisu i analizy jest
wzajemn|e ze sobą powiązanie wyzej wymienionych czynnikÓw.

Przedstawiony przez Habilitanta cykl publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe,
obejmuje badania eksperymentalno teorctycznych warunkÓw zachowania ciągłości
i trwałości płynnego pierścienia c|eczy magnety cznej w następuj ących układach
konstrukcyjnych, tj:
- w jednostopniowym (z jednym ,,występem'') uszczeInieniu wzdtuinym wałka, pracującego
W warunkach statycznych i dynamicznych, w środowisku gazorym (medium uszczeIniane -

powietrze) publikacje [1,3,5f oraz wodnym - publikacja16];
- w wielostopniowym (z Szeregowo rozmleszczonymi ,,występami'') uszcze\nieniu
wzdłuŻnym wałka pracującego w warunkach statycznych, medium uszczelniane - powietrze -

publikacj e f2, 4, 8l;
. W uszczelnieniu węzła łozyskowego - publikacj a |7];
. w układzie dwoch rÓwnoległych płytek (tarcz) reometru rotacyjnego - publikacje [9, 10, 1l]

Podstawowym parametrem charakteryzującym uszczelnienie Z c|ecząmagnetyczną (lub
w skrÓcle uszczelnienie magnetyczne) jest wartość ciśnienia medium uszczęInianego' przy
ktÓrym następuje utrata szczelności, czylt ciągłości płynnego pierścienia crcczy
magnetycznej. Habilitant .vqyznacza wartość tego ciśnienia ) nazwanego ,,ciŚnieniem
krytycznym'' dla wszystkich wyŻej wymienionych układow konstrukcyjnych uszczelnie ,
a uzyskane wyniki przedstawia kilku publikacj ach [1 ' 3 , 5 , 6]. Do obliczen ciśnienia
krytycznego dla uszczelnienia pracującego w warunkach statycznych wykorzystuje znaną
Z literatury, uproszczoną za|eŻnosc, stanowiącą tloczyn dwÓch zmiennych czynnikÓw' tj
wartości magnetyzacji nasycenia t roŻnicy wartości indukcji magnetycznej w cieczy
magnety cznej w zdłuŻ szeroko śc i występu w j edno stopni owe g o Uszczelni en iu.
Do wyznaczenia rozkładu indukcji magnety cznej w pierścieniu cieczy magnety cznej
Habilitant zastosował modelowanie rozktadu pola magnety cznego w badanym uszczelnieniu
o zadanej geometrii' wykorzystując Zaawansowany program do oblicze numerycznych, tj.
moduł Elektomagnetics w programie ANSYS.

W badaniach symulacyj nych t 1 ] Habilitant modelowat trzy naj częściej spotykane
kształty geometryczne występÓw' tj. prostokątnY, trapezowy symetrycZny I niesymetryczny
w uszczelnieniu jednostopniowym dlaroinych rodzajÓw cieczy magnetycznych. W publikacji

[3] jest podane, Że do badari uŻyto 14 roŻnych cieczy magnetycznych, ktore roŻniły się
między sobą wartością magnetyzacjt nasycenia, lepkością dynamiczną i napięciem
powierzchniowym. Ponadto symulacje obejmowały badania wpływu szerokości występu,
objętości aplikowanej cieczy FF w region szczehny oraz objętoŚci magnesu trwałego na
wartość ciśnienia krytycznego. Na podkreślenie t pozytywną ocenę zasługuje zakres



Symulacji numerycznych. ktÓre znacząco rozszerzają badania przeprowadzone przez
Habilitanta w ramach swojej pracy doktorskiej.

Procedurę obliczania skrajnych wartości indukcji magnetycznej w pierŚcieniu c|eczy
magnetycznej w rejonie występu lJszczęlniającego, Habilitant dokładnie opisał w publikacji

[a]. NiektÓre wartości ciŚnienia krytycznego obliczonę z wykorzystaniem wynikÓw symulacji
numerycznych dla wybranych cieczy magnety cznych zostały zweryfikowane
eksperymentalnie na specjalnym stanowisku badawczym MFSL znajdującym się
w laboratorium Katedry Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn AGH, w ktorej pracuje Habilitant.
Wymienione stanowisko badawcze zostało zaprojektowane oraz wykonane w ramach
projektÓw (grantow) rea|izowanych Katedrze i było wykorzystywane do wielu badan,
rÓwniez w pracy doktorskiej Habilitanta. Wyniki weryfikacji eksperymentalnej potwterdziły,
Że zaproponowana metoda numeryczna moŻe być wykorzystana do Wznaczenia ciŚnienia
krytycznego Z błędem na poziomie 12+30o/o,

Kolejnym problemem badawczym, ktorym Zajil się Habilitant, było .vq ,znaczanle
wartości ciśnienia krytycznego dla wzdłuŻnego wielostopniowego (,,wie1owystępowego'')
uszczelnienia Z cieczą magnetyczną. Wyniki tych badari przedstawił w autorskich
publikacjach 12, 41. Do reahzacji badan eksperymentalnych wielostopniowych uszczelnieri
magnetycznych Habilitant opracował oryginalnej konstrukcji głowicę badawczau ktora
umozliwiała, między innymi bezpoŚredni pomiar ciśnienia medium uszczelnianego
(powietrza) między występami. W gtowicy badawczej wykonano dodatkowe kanały, przez
ktÓre przepływał czynnik o okreŚlonej temperaturze. Dzięki temu uzyskano moŻliwość
zarÓwno stabilizacji temperaturowej układl oraz zadawania temperatury, przy ktorej mogą
być prow adzone badania.

W artykule |2] Habilitant dość szczegoł'owo andrtnąe mechani zm utraty szczelnoŚci
przez poszczegÓlne stopnie uszczelntające, tj. utraty ciągłośc| przez kolejne pierścienie cieczy
magnetycznej. Na podstawrc przeprowadzonych pomiarÓw wykazał, Że występuje skokowa
zmtana ciśnienia na poszczegolnych stopniach (występach). KaŻdy skok więe się z chwilo-
wym przeciekiem prze z kanał w pierścieniu crcczy magnety cznej, ktÓry trwa do czasu, gdy
rointca ciśnieri będzie mniej sza od wartoŚci krytycznej . Następnie występuje odbudowa
ciągłości pierŚcien|a c|eczy magnetycznej do czasu pojawienia się kolejnego przecieku.
W publikacji Habilitant wykazat, Że zastosowanie wyŻej wymienionej zaleŻności (rÓwnanie
(5) t5]) do obliczania ciśnienia |<rytycznego uszczelnienia wielowystępowego na podstawie
znajomości parametrÓw pracy uszcze|nienia jednowystępowego daje zawyŻone wartości
w stosunku do pomiarÓw eksperymentalnych' od 1f do nawet 27%. W celu dokładniejszego
oszacowan|a ciśnienia krytycznego w oparciu o wyniki symulacji numerycznych,
Zaproponował wspÓłczynnik korekcyjny wyznaczany eksperymentalnie dla danej aeczy
magnetycznej. Jednak we wspomnianym artykule 12] nie znajdziemy opisu, na jakiej
podstawie dokonano oszacowanla błędu wprowadzenta tego wspÓłczynnika. Ponadto
w wymienionym w artykule, nie podano ile prob zostało wykonanych' jaki był błąd pomiaru
skokow ciśnienia itp. Brak tych informacj i obntŻa wiarygodnoŚć wynikow pomiarowych.
Wiadomo, Żę w artykule nie ma miejsca na taki dokładny opis t ana|izę wynikow



eksperymentu, dlatego najlepszym rozwiązaniem w przypadku badari eksperymentalnych,
byłaby szersza publikacja w formie autorskiej monografii.

Publikacja wspÓłautorska [6] jest jedyną w cyklu tworząc ym osiągnięcie naukowe,
ktora dotyczy badari eksperymentalnych jednostopniowego uszczelnienia magnety cznego
w środowisku wodnym. Habilitant w autoreferacie stwierdza, Że mechanizm niszczenia
pierścienia crcczy magnety cznej w środowisku wodnym nie j est do korica poznany .
Nalezałoby więc spodziewać się SZerSZego zakresu badari uszczelnieri magnetycznych
pracujących właśnie w środowisku wody. Z autoreferatu wiadomo, Że w swojej pracy
doktorskiej Habilitant zajmował się badania takich uszcze|nien. Nasuwa się więc pytanie, czy
przedstawione w publikacji [6] wyniki badari są rozszerzeniem wcześniej wykonanych
i opublikowanych w pracy doktorskiej. W artykule [6] jest przedstawiony pewien model
matematyczny na obliczenie ciśnienia krytycznego wody przy ktÓrym pierścien c|eczy
magnety czny traci ciągłość. Trudno ztozumieć, dlaczego Habilitant W autoreferacie nie
pochwalił się tym osiągnięciem, ktÓre moŻe mieć istotne znaczenie, na przykład dla
konstruktorÓw takich uszczelnie .

Interesujące badania uszczelnie magnetycznych, Z praktycznego punktu widzenia,
Habilitant przedstawił W dwÓch kolejnych publikacjach |7 , 8]. Badania te dotyczyły
pomiarÓw oporÓw tarcia jakie powstają w płynnym pierścieniu utworzonym przez ciecz
magnetyczną w warunkach dynamicznych (p,zy obracającym się wale). W tym celu,
Habilitant opracował specjalne konstrukcje głowic badawczych, ktore były montowane na
stanowisku pomiarowy MSFL. W wymienionych publikacjach [7, 8] zostaŁy zamieszczone
ich schematy konstrukcyjne wraz z krÓtkimi opisami' na podstawie ktorych jednak trudno jest
ocenić poprawnośc oraz dokładność wykonanych pomiarÓw.
w publikacj i |7] przedstawiono obszerne wyniki pomiarÓw ciśnienia krytycznego oraz
momentu tarcta dla układu składającego się Z jednostopniowego uszczelnienia
magnetycznęgo i łozyska tocznego. Rozwaiono rcŻne konfiguracje obwodow
magnetycznych, tj głÓwny strumieri magnetyczny przechodzący przez uszczelnienie lub
łozysko toczne. Badania wykazały, Że pole magnetyczne zwiększa moment obrotowy
w łozysku Ze względu na prądy wirowe powstające w zmiennym polu magnetycznym.
W publikacji t8] przedstawiono wyniki pomiarÓw momentu tarcia dla uszczelnienia
magnetycznego Z czteręma występami tworzącymi cztery stopnie uszczelniające. W celu
przeprowadzęnta pomiaru momentu tarcia, głowica badawczabyła osadzana bezpośrednio na
wale momentomierza. Pomiary momentu tarcia przeprowadzono dla dwoch roŻnych c;reczy
magnetycznych oraz dwÓch geometrii występÓw uszczelntających, tj w kształcie prostokąta
oraz trapezu niesymetrycznego. Wynikiem przeprowadzonych badari było wykazanie, Że
roŻntca momentu tarcia pomiędzy występem prostokątnym, a trapezowym niesymetrycznym
jest mntejsza ntŻ 16%. Pewnym wnioskiem uogolniającym wykonane pomiary momentu
tarcta uszczelnienia magnetycznego jest propozycja wprowadzenta dwÓch wspÓłczynnikow
korekcyjnych do za|eŻności opisującej lepkość dynamtcznąc|eczy magnetycznej w modelu
dla cieczy newtonowskiej .

W ostatnich dwoch publikacjach |9, 10] Habilitant opisał pomiary parametrÓw pola
magnetycznego w crcczy magnetycznej znajdującej się w szczelinie utworzonej przez dwie



rÓwnoległe płytki, wykorzystując reometr rotacyjny MCR301 . W tym przypadku byta
mozliwość bezpośredniego pomiarl przy pomocy czujnika, rozkł'adu indukcji magnetycznej
wzdłui wysokości szczeltny, co pozwoliło Habilitantowi porÓwnać uzyskane wyniki
z wynikami oblicze numerycznych. Z porownania tych rozkładow wynika duŻa zgodność, co
świadczy o poprawnoŚci zamodelowania rozkładu pola magnety cznego. Badania bvĘ
prowadzone w warunkach statycznych dla cteczy magnetycznych o roŻnych właściwościach.
Układ geometryczny dwoch rÓwnoległych płytek (tarcz) reometru rotacyjnego moŻe być
modelem wzdłuŻnego łożyska ślizgowego z cieczą magnety czną, W związku Z tym,
Habilitant wykorzystał' ten przyrząd pomiarowy do badania zachowania się warstwy c;reczy
magnetycznej w szczelinie między rÓwnoległymi' obracającymi się tarczamt. Wyniki tych
badan zostały przedstawione w publikacji [10]. Celem badari było wyznaczanie krytycznej
prędkości obrotowej tarczy , przy ktÓrej następuj e wyrzucenie cteczy magnety cznej Ze
szczeltny. Badania wykazaty, Że prędkoŚć krytyczna za|eŻy od gęstości cieczy
magnetoreologicznej, udziału procentowego cząstek magnetycznych, wartości indukcji
magnety cznej or az p arametrÓw g e o metry czny ch szcze l iny.

Producenci ciecZy magnetycznych często nle ptzekazują dokładnych informacji o ich
właściwościach magnety cznych. Parametrem' ktÓry jest najczęściej podawany to
magnetyzacja nasycenia, ajak pokazL|Jąwyniki doświadczalne, i ta wartość moze rożnić się
nawet o kilkadziesiąt procent od danych katalogowych. Z tego względu Habilitant opracował
własną metodę Wznaczania krzywej magnetyzacjt dla cleczy magnetycznych. Dokładny opis
tej metody oraz jej walidację eksperymentalną z wykorzystaniem reometru rotacyjnego
zamieścił w ostatniej publikacji z cyklu [1 1].

Przedstawione wyŻej prace wchodzące w skład jednotematycznego cyklu publikacji
mają charakter eksperymentalno . teoretyczny, Ich merytotyczna ocena jest pozytywna, przy
czym ocena ta jest osłabiona faktem, Że w większości prace te przedstawiają wyniki badari
doświadczalnych na specjalnym stanowisku pomiarowym. Jak juŻ wcześniej Zaznaczyłem,
w artykułach brak jest miejsca na dokładny opis przeprowadzanych badari
eksperymentalnych, dotyczy to stanowiska pomiarowego, dokładności torÓw pomiarowych,
ilości przeprowadzanych testÓw, opisu załoŻonego planu eksperymentu' obrÓbki statystycznej
uzyskanych wynikÓw itp. UwaŻam, Za zaprezentowanie powyzej tematyki w formie
monografii habi1itacyjnej pozwolitoby Habilitantowi przedstawiÓ nie tylko wyniki
opublikowane' ale takŻe tO' ktore nie zostały załączone, choćby z powodu ograntczen
obj ętościowych w czasopismach.

Do wartościowych Z poznawczego i aplikacyjnego punktu widzenia osiągnięć
Hab i l itan ta zaliczy ć moŻna:
. opracowanie nowej metody obliczania ciśnienia kryty cznego z wykorzystaniem wynikow

symulacji numerycznych rozkładu pola magnetycznego w przypadku pojedynczego jak

i kilku płynnych pierścieni utworzonych przęZ ciecz magnety czną, tj dla wzdłuznego
uszczelni enia magnety czne go j edno - i wi e lo stopni owe g o ;

. przeprowadzenie pomiaru rozkładu ciŚnienia między szeregowo rozmleszczonymi stopniami
(,'występami'') dla wielostopniowego uszcze|nienia oraz dokładny opis jakoŚciowy



i ilościowy mechanizmlJ utraty ciągłości i ponownej odbudowy płynnych pierścieni
utworzonych przez crecz magnety czn%

- opracowanie nowej metody pomiaru krzywej magnetyzacjt cieczy magnetycznych;
- propozycja metody doboru ferrocieczy do zastosowafi w uszczelnieniach oraz innych

aplikacj ach;
. opracowanie specjalnej konstrukcji głowic badawczych i metody pomiaru momentu tarcia

uszczelnten z ciecząmagnety czną;
- wprowadzente nowego modelu lepkości dynamicznej do zaleŻności (wzoru) na obliczanie

m o m entu tarc i a w zdłuŻny c h u s zc zęInten z cie czą m ag nety czną;
. doświadczalnąocenę wptywu parametrÓw geometrii i kształtu ,,występÓw'' uszczelniających

Z clęcząmagnety cznąna wartości ciśnienia kryty Cznego i momentu tarcia;
. wskazanie mozliwości wykorzystania efektu ''Samous zcze|ntenia'' płynnego pierścienia

c;.eczy magnetycznej w zastosowaniu do wzdtuŻnych łozysk ślizgowych.

Wymienione osiągnięcia wnoszą istotny wkład w rozpoznanie i rozwoj konstrukcji
uszczeInten z crcczą magnetyczną, a tym Samym w rozwÓj wiedzy w zakresie dyscypliny
tnŻynterta mechani czna. W podsumowaniu oceny tych osiągnięć stwierdzam, Że
jednotem atyczny cykl publikacj t przedstawiony prZęZ dr inŻ. Marcina Szczęcha do
postępowania habilitacyjnego, spełnia wymagania stawlane rozprawom habilitacyjnym przez
aktualne regulacje prawne i moze być podstawą do ubiegania się o stopien doktora
habi 1 itowane go w dy s cyp I ini e tniy nieria mecha nrczna.

4. Ocena pozostałego dorobku naukowo - badawczego

Działalność naukowo badawcza dr tnŻ, Marcina Szczęcha jest związana
Z Akademią GÓrniczo - Hutniczą i obejmuje zagadntenia Z zakresu zastosowa c|eczy
magnetycznych w technice uszczelniania i łozyskowania elementÓw maszyn. Duzy wpływ na
wybÓr zainteresowa badawczych Habilitanta ma praca w uznanym zespole naukowo
badawczym zajmującym się realtzacją wielu projektow badawczych (grantow) z wymie.
nionego zakresu. Innym obszarem badawczym nlezwlązanym z zastosowaniami cieczy
magnetycznych, były badania wptywu napręŻen własnych na nośność powierzchni
z powłokami PVD oraz powłokami wielowarstwowymi.

Z zestawienia liczbowego dorobku naukowego Habilitanta (Załączntk 4) wynika, Że
dorobek publikacyjny przed uzyskaniem stopnia doktora wynosił 15 publikacji, w tym:
9 artykułow w czasopismach krajowych i międzynarodowych, 3 referaty opublikowane
w materiałach konferencyjnych i 3 rozdziały w pracach zbiorowych.
Po uzyskaniu stopnia doktora w 2014 roku, Sumaryczny dorobek naukon.,y powięks zył się
o kolejne 29 publikacji, w tym: 27 artykułow w czasopismach krajowych i międzynaro.
dowych oraz 2 publikacje w materiałach konferencyjnych.

ocenę tego dorobku oraz działa|ności naukowo.badawczej Habilitanta przedstawię na
tle kryteriow wymienionych w Rozporządzeniu MNiSW (Dz.lJ. nr 196, poz. 1165)' z dnia
1.09.201 1 r.



(1) Autorstwo lub wspotautorstwo publikacji naukowych w czasopismąch znajdujących się
w bazie Journal Citation Reports (JCR):
Habilitant jest autorem 6 i wspÓłautorem 3 publikacji w czasopismach znajdujących
się w bazie JCR.

(2) Autorstwo lub wspotautorstwo monografii, publikacji naukowych w czasopismach
międzynarodowych lub krajowych innych niz znajdujące się w bazie JCR:
Pozostały dorobek publikacyjny Habilitanta(pozabaząJcR) składa się z 35 prac, tj.:
- 27 artykułÓw W czasopismach (MNiSW - dawna lista B);
- 3 rozdziałÓw w monografiach pokonferencyjnych
. 5 referatÓw w materiałach konferencyjnych.

(3) Sumaryczny impact factor publikacji naukowych wedtug listy Journal Citation Reports,
zgodnie z rokiem opublikowania'. 10,618.

(4) Liczba cytowari publikacji i indeks Hircha wedtug baz Web of Science, Scopus i Google
Scholar:
Habilitant w swoim autoreferacie podat następujące dane (stan na dzien 15.06.f020r.):

Web of Science: 44 cytowat'r, h-index: 3;

Scopus: 73 cy.towan, h-index: 5;

Google Scholar: 109 cytowa , h-index: 6.

(5) Autorstwo zrealizowanego oryginalnego osiągnięcia projektowego, konstrukcyjnego lub
technologicznego:

Przed uzyskaniem stopnia doktora. opracowanie programu pomiarowo-sterującego

w programie LabView do stanowiska badawczego łozysk wzdtuŻnych Smarowanych

cIęcząmagnety czn% w ramach r ealizacj i grantu MNi S W.

Po uzyskaniu stopnia doktora. W ramach moderni zacjt bazy Laboratorium Podstaw

Konstrukcji Maszyn' opracowanie programÓw pomiarowych w środowisku LabView dla

stanowisk dydakty czno - badaw czy ch.

Habilitant obecnie jest wykonawcą w projekcie pt. ,,opracowanie innowacyjnego,
kompaktowego uWadu uszczelniającego z cieczą magneĘCzną CMFS (Compact Magnetic

Fluid Seal)" (nr projektu POIR.O1.01.01-00-0488/19), realizowanym od f019 r. przez

firmę GUMET Sp. Jawna w Kraśniku.

Kryterium to oceniam za spełnione w stopniu dostate Cznym.

(6) Udzielone patenĘ międzynarodowe lub lcrajowe.
Po uzyskaniu stopnia doktora, Habilitant jest wspÓłautorem 11 patentÓw krajowych

oraz autorem 5 i wspÓlautorem 3 zg|.oszeri patentowych.

Działalność Habilitanta w tym zakresie jest wyr Óżniająca.

(7) Wynalazki, wzory użytkowe i przemystowe, ktore uzyskaty ochronę i zostaty wystawione
na międzynarodowych lub lcrajowych wystawach lub targach.
Brak.



(8) Autorstwo lub wspotautorstwo odpowiednio dla danego obszaru: opracowan zbiorowych,
katalogow zbiorÓw, dokumentacj i prac badawczych, eksperĘz:
opracowanie dokumentacji i sprawozdan z realizacjt 4 projektow własnych (grantow
dziekanskich) w ramach działa|ności statutowej WIMiR AGH.

(9) Kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udziat
w takich projektach.

Przęd uzyskaniem stopnia doktora Habilitant był uczestnikiem w realtzacji jako
wykonawca w 4 projektach badawczych centralnie finansowanych.
Ponadto był wykonawcą w realizacji grantu ,,dziekanskiego'' na wsparcie rozwoju
młodych naukowcÓw, 201 1 -f0I2

Po uzyskaniu stopnia doktora, zrealtzował jako kierownik w latach 2015-2019,
4 jednoroczne projekty naukowo-badawcze w ramach grantÓw dziekanskich na Wydziale
Inzynierii Mechantcznej i Robotyki AGH. Wszystkie projekty dotyczyły badari
uszczelnten z creczami m agnet y czny mr.
W latach 2016.2018 brał' udział. jako wykonawca w realtzacji projektu naukowo.
badawczego pt. ,,Bio- zgodne, anty- zuŻyciowe, dekoracyjne powłoki do oddziałyvania
z biologicznymi, korozyjnymi ptynami ustrojowymi - opracowanie oraz ich wieloskalowa
diagno s Ęka,, (nr 20I 5 l I9/B/ST8 l 009 42, NCN).

(I0)t}zyskane międzynarodowe lub lrrajowe nagrody za dziatalnośc naukową.

Trzy nagrody Rektora AGH za osirynięcia naukowe:

- indywidualna II stopni a w 20I9r.;

- zespołowa I stopnia w 2018r.;

. zespołowa II stopnia w 20I7r.

(II) Wygłoszenie referatow na międzynarodowych lub lcrajowych konferencjach
temaĘcznych:
Habilitant aktywnie uczestni czył 1 3 konferencj ach naukowo technicznych (po
doktoracie w 9), na ktorych byty prezentowane wspÓłautorskie referaty - w sumie 16
referatÓw.

W podsumowaniu oceny działa|ności naukowo-bad awczej dr inŻ. Marcina Szczęcha,
w odniesieniu do kryteriow wskazanych w Rozporządzeniu MNiSW (I.09.201 1), stwierdzam,
że Habilitant spełniła prawie wszystkie (10 na 11) kryteria formalne stawiane dla kandydatow
ubiegających się o stopieri naukowy doktora habilitowanego. Zaktes i poziom tych osiągnięć
dowodzi , Za dr tnŻ. Marcin Szczęch na\eŻy do pracownikow naukowo.badawc zych
umiejących wspÓłpracować Z zespołami naukowymi, potrafiącym skutecznie promować
wyniki badari prac własnych poprzez publikacje w czasopismach i wystąpienia na
konferencjach i seminariach. Na wyroŻntającą ocenę zasługuje działa|nosc w zakręsie
pozyskania nowych rozwiązan patentowych. Uzyskane juŻ osiągnięcia naukowe tworzą
podstawę do nowych r ozwiązari dla zasto sow an przemysłowych.
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5. Ocena działalności dydakĘcznej i dorobku organizacyjnego

Dr tnŻ. Marcin Szczęch jest zatrudniony na stanowisku adiunkta naukowo-
dydaktycznęgo w Katędrze Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn AGH i tutaj prowadzi
podstawową działalność dydaktyczną. Prowadzi cwtczenia audytoryjne i laboratoryjne dla
studentÓw Wydziału InŻynierii Mechanicznej i Robotyki z wielu przedmiotow, takich jak

Zapts konstrukcji, Grafika inzynierska, Podstawy Konstrukcji Maszyn, Projektowanie
Maszyn, Wspołczesne Materiały InŻynierskie, Komputerowe Wspomaganie Projektowania,
Komputerowę Wspomaganie Prac Inżynierskich, Podstawy budowy i eksplo atacji i maszyn.
obecnie sprawuje opiekę nad trzema laboratoriami: Uszczelnieri i Zastosowania Cteczy
Magnety czny ch or aZ InĘ nterii Wste c znej i Technik S zybki ego Prototyp o wani a.
Posiada rÓwniez kompetencje pedagogiczne nallczyclela akademickiego' zdobyte w ramach
Studium Doskonalenia Dydaktycznęgo dla pracownikow i doktorantow AGH.

ocenę dorobku dydaktycznęgo, popularyzatorskiego oraz wspÓłpracy międzynarodowej
Habilitanta, rÓwnieŻ przedstawię w odniesieniu do wymagari stawianych osobie ubiegającej się
o nadanie stopnia doktora habilitowanego' zgodnie Z kryteriami podanymi w rozprzędzaniu
MNiSW z dnta 1.09.201 1 r.

(1) (Jczestnictwo w programach europejskich i innych programach międzynarodowych bądź
lcrajowych:

Przed doktoratem Habilitant brał udział w szkoleniu w ramach projektu lJE.
obecnie Habilitant uczestntczy W realtzacji dwoch projektow w ramach programÓw
wspÓłfinansowanych ze środkÓw UE, tj.:
- projekt pt. ,,Nowa generacja systemu posuwu wysokowydajnych kompleksow
ścianowych,,, 07 .2018 06.202I, realizowany w ramach IV osi priorytetowej:
Zwtększenie potencjału naukowo-badawlzego. POIR 2014 -f020;jest wspołwykonawcą
wydruku 3D w technologii FDM elementÓw układu posuwll Megatrack oraz Komtrack;
. projekt pt. ,,opracowanie innowacyjnego, kompaktowego uWadu uszczelniającego z
cieczą magneĘczną CMFS (Compact Magnetic Fluid Seal),, , POIR.01 .01 .01-00-048 8l19,
01.01.2020 - 31.12.2022; Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny RozwÓj 2014.20f0; pełni funkcję wykonawcy.

(2) Udziat w międzynarodowych lub lcrajowych konferencjach naukowych lub udział
w ko mi t e t a c h or ganiz acyj ny c h Q c h ko nfe r e ncj i :

Aktywny udziat w 13 konferencjach, w tym 7 mtędzynarodowych i 6 krajowych.

(3) otrzymane nagrody i wyrÓznienia:

Zespołowa nagroda III stopnia Rektora AGH za osiągnięcia dydaktyczne w 2017 r.

(4) Udziat w konsorcjach i sieciach bądawczych: Brak.

(5) Kierowanie projektami realizowanymi we wspÓtpracy z naukowcami z innych ośrodkÓw
polskich i zagranicznych, a w przypadku badan stosowanych we wspołpracy
z przedsiębiorcami:
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Wspotpraca z firmą GUMET Sz. Genej a, Kozł'owska, Latos, SpÓłka jawna w Kraśniku'
uczestnictwo w rea|izacji pracy zleconej [I. 5: 4, Zał, nr 4] oraz projektu badawczego

[I. 9: 7f,  Zał. nr 4].
WspÓłprala z firmą Z.O.M.N PRESS w Nadwarciu, uczestnictwo w realtzacji pracy
zleconej [I. 5: 2, Zat. nr 4].

(6) Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism: Brak.

(7) Cztonkostwo w międzynarodowych lub lcrajowych organizacjach i towarzystwach
naukowych: Brak.

(8) osiągnięcia dydaktyczne w zalcresie popularyzacji nauki lub sztuki:
Habilitant brał udział' wielu akcjach popularyzujących wiedzę' tj:

- w Festiwalu Nauki w Krakowie w latach 2015,2077,2018 i 2019- prezentacja
cieczy magnetycznych na rynku w Krakowie.
- w Dniach Otwartych AGH w latach 2015, f077 , 201 B i 2019- prezentacja
laboratorium uszczelnten oraz zastosowan cieczy magnetycznych w Katedrze KiEM.
- w filmie promocyjnym realizowanym przez Dział Informacji i Promocji AGH pt.
,lGH inspiruje do dziątania,,, f0I6; przygotowanie pokazu zachowania się clęczy
magnety czny ch na potrzeby tworzone go fi lmu.

(9) Opieka nad studentami;
Promotor 35 prac dyplomovvych (f3 inŻynierskich i |f magisterskich), w latachf0|5-f0f0.

(I0) Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora
pomocniczego: Brak.

(11) Staze w Zagranicznych lub krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich: Brak.
(I2) Wykonanie ekspertyz lub innych opracowari na zamÓwienie organÓw władzy publicznej,

samorządu terytorialnego, podmiotow realizuj ących zadania publiczne lub
przedsiębiorcÓw:
Habilitant w wykazie osiągnięć (III. 5,Zał, m 4) w tym zakresie podaje wykonane prace
zlecone w ramach projektow badawczych (grantÓw) oraz wykonane Sprawozdania
zrealizacji prac statutowych. Wymienione prace nie spełniajątego kryterium.

(13) t.]dział w zespotach eksperckich i konkursowych:
Udział w komisjach obron prac dyplomowych na studiach stacjonarnych iniestacjonarnych,
dla specjalności inzynieria materiałÓw konstrukcyjnych.

(14) Recenzowanie projektow międzynarodowych lub lcrajowych oraz publikacji w czasopismach
m i ędzy n ar o dowy c h i lrr aj owy c h:
Habilitant wykonał 13 recenĄi artykułow do czasopism naukowych posiadających IF
i wysokąpunktację na liście MNiSw.

W podsumowaniu oceny dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz wspÓłpracy
międzynarodowej w odniesieniu do kryteriÓw formalnych podanych w rozporządzaniu MNIiSW
z dnia |.09.20l lr., Habilitant wypełnia 8 na l4 kryteriÓw' co moznauznać za wynik dostateczny.
Dr tnz. Marcin Szczęch jest aktywnym i jużz doświadczonym nalczycielem akademickim.
Z przedłoŻonej dokumentacji wynika, Że jest zaangaŻowany w proces dydaktyc ZflY,
udoskonalanie bazy laboratoryjnej oraz działa|nosc popularyzatorską wiedzy wśrod
mtodzieŻv.
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6. Wniosek ko cowv

Na podstawie przedstawionych wyŻej ocen cząstkowych dotyczących osiągnięcia
naukowego pt: ,,Badania wybranych zagadnieri zachowania ciągłości ptynnego pierścienia

utworzonego przez ciecz magneĘczną,, , pozostałych osiągnięć naukowo - badaw czych,
działalności dydaktycznej, dorobku organizacyjnego i popularyzatorskiego dr tni. Marcina
Szczęcha uwaŻam, Ż9 zostały spetnione wymagania stawiane kandydatom do stopnia
naukowego doktora habilitowanego w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyŻszym i nauce, w Ustawie z dnia 74 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz
stopniach i tytule w zakresie sztuki orazRozporządzeniu MNiSW zdnta l września}}l 1 roku
w Sprawie kryteriÓw oceny dorobku habilitacyjnego.

W zwtązku z powyŻsrym, wnioskuję o nadanie dr inź, Marcinowi Szczęchowi

stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno technicznych
w dyscyplinie InĘnieria mechaniczna.
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