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Przedstawiona do zaopiniowania rozprawa doktorska podejmuje istotny we 

współczesnej technice problem identyfikacji właściwości laminatów włóknisto-

metalowych stosowanych we współczesnych samolotach. Jednym z podstawowych 

zagadnień w projektowaniu i wytwarzaniu elementów poszycia samolotów jest 

zapewnienie tym elementom odpowiedniej odporności  na obciążenia o udarowym 

charakterze. Połączenie tej własności z jednoczesnym stałym dążeniem do 

zmniejszenia ciężaru struktur lotniczych jest zagadnieniem niezmiernie istotnym z 

uwagi na bezpieczeństwo ich eksploatacji. Spełnienie kryteriów bezpieczeństwa 

wymaga dokładnej analizy zachowania się nowych materiałów, dedykowanych do 

zastosowania w lotnictwie, w warunkach, które mogą wystąpić podczas ich 

użytkowania. Jednym z zagrożeń w procesie użytkowania samolotów są lokalne 

obciążenia o udarowym charakterze. Rozróżnia się przy tym różne rodzaje obciążeń 

udarowych w zależności od prędkości z jaką element będący przyczyną obciążenia 

uderza w powierzchnie poszycia. Istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu stanowią 

obciążenia realizowane przy małej prędkości uderzenia – mniejszej od lub równej 10 

m/s. Obciążenia tego rodzaju mogą wystąpić podczas obsługi na lotnisku i w 

konsekwencji zmian, które wywołują w strukturze materiału stanowić zagrożenie 

podczas lotu.  

Biorąc pod uwagę kryteria bezpieczeństwa lotów samolotowych oraz istniejące trendy 

w rozwoju materiałów stosowanych obecnie w strukturach lotniczych podjęcie tematu 

rozprawy należy uznać za uzasadnione. 



 Realizacja rozprawy wymagała od Autora opanowania wiedzy z różnych 

obszarów badań naukowych. Przed przystąpieniem do analizy mechanizmów 

zniszczenia laminatów doktorant musiał je wytworzyć oraz opanować metody badań 

stosowane w mechanice i inżynierii materiałowej. Zadania to udało mu się zrealizować 

w rozprawie z różnym skutkiem. We wstępie do rozprawy naszkicowana została 

geneza oraz plan rozwiązania problemu określenia mechanizmów niszczenia 

laminatów włóknisto-metalowych pod wpływem obciążeń dynamicznych. 

Zagadnienia te zostały szczegółowo omówione w rozdziałach 1 – 4. Rozdziały 1 i 2 

obejmują przegląd piśmiennictwa i stanowią próbę uporządkowania wiedzy na temat 

mechanizmów niszczenia laminatów włóknisto-metalowych i nazewnictwa oraz 

klasyfikacji stosowanych literaturze technicznej dotyczącej własności tych materiałów 

w warunkach obciążeń dynamicznych. Przegląd ten zgodnie z głównymi wątkami 

rozprawy podzielony został na dwa rozdziały. W pierwszym z nich przedstawiono 

ogólną charakterystykę laminatów włóknisto-metalowych. Drugi rozdział zawiera 

charakterystykę obciążeń struktur lotniczych, w których laminaty te są stosowane. Tę 

część pracy charakteryzuje zrozumiały i precyzyjny język. W przeglądzie 

uwzględniono czynniki istotne wpływające na właściwości laminatów oraz określono 

rolę poszczególnych elementów ich struktury w procesie użytkowania tych 

materiałów. Omówiono zagadnienia niestabilności własności materiałów pod 

wpływem temperatury i wilgotności, jak również zachodzące w nich zjawiska pod 

wpływem różnego rodzaju obciążeń w warunkach eksploatacji. Zwrócono uwagę na 

ograniczone możliwości stosowania reguły mieszanin w obliczeniach 

wytrzymałościowych laminatów stwierdzając, że reguła ta nie znajduje zastosowania 

w przypadku zginania. Stwierdzenie to wydaje się być szczególnie istotne z uwagi na 

w dalszym ciągu pojawiające się opinie odnośnie takiej możliwości. Można w tym 

wypadku zauważyć pewną niekonsekwencję w poglądach Autora, bowiem w części 

pracy obejmującej badania własne, jako parametr, w funkcji którego określał wielkości 

kryterialne decydujące o niszczeniu laminatów, przyjął MVF – objętościową 

zawartość metalu (metal volume fraction). 

Zamieszczony w pracy przegląd piśmiennictwa wykazuje dobre przygotowanie 

Autora do prowadzenia badań materiałów kompozytowych oraz Jego wiedzę w 



odniesieniu do dotychczas wykonanych badań procesów niszczenia laminatów FML w 

warunkach obciążeń dynamicznych. Błędy o charakterze redakcyjnym w tej części 

pracy są nieliczne. Można do nich zaliczyć określenie na stronie 30. (wiersz 11-12 od 

dołu) –  „… kąt uderzenia  (inny niż prostopadły) …” – kąt nie może być prostopadły.  

W rozdziale 2.3  występują pewne nieścisłości w opisie zależności matematycznych. 

Masa wgłębnika jest na przykład oznaczana jako md  lub m. Na stronie 39. (wiersz 15 

od góry) napisano – „… 1,2,3 – indeksy oznaczające odpowiednie naprężenia …” – 

indeksy te nie oznaczają wymienionych w dalszej części tekstu naprężeń. Indeksy 

1,2,3 oznaczają natomiast kierunki, a ich połączenie przy danym naprężeniu oznacza 

rodzaj i kierunek naprężenia.  

Przegląd piśmiennictwa stanowił właściwą podstawę dla uzasadnienia podjęcia 

tematu ujętego w rozdziale 3. W tej części rozprawy wskazane byłoby uzupełnienie 

wyjaśnienia o uzasadnienie, dlaczego skoncentrowano się na obciążeniach udarowych 

realizowanych przy małej prędkości uderzenia? Dla Autora jest to być może 

oczywiste. Zamieszczenie jednak takiego wyjaśnienia ułatwiłoby czytającemu 

powiazanie stosowanych parametrów badań z możliwością aplikacji ich rezultatów.  

Cele pracy zostały jasno sformułowane i stosownie do nich opracowano 

program badań zawierający wzajemnie uzupełniające się metody oceny zniszczenia w 

tym metody oceny makroskopowej i mikroskopowej, termografię i metody 

ultradźwiękowe. Metody te przedstawiono w rozdziale 5.3, który rozpoczyna się 

opisem „jednokrotnego obciążenia dynamicznego z niską prędkością” próbki w 

postaci prostokątnej płyty. Należałoby postawić pytanie, dlaczego wybrano taki kształt 

próbki? Bowiem pojawia w tym przypadku problem wpływu warunków brzegowych 

na zjawiska o dynamicznym charakterze zachodzące w rozpatrywanych laminatach. 

Nie bez znaczenia jest wówczas wpływ relacji pomiędzy wymiarami płytek 

laminatów, ich grubością i średnicą wgłębnika. W pracy brak jest dyskusji na ten 

temat. Wybór metody badań wielkości strefy zniszczenia poprzedzono wstępną oceną 

rezultatów uzyskanych przy użyciu różnych metod. Wybrano ultradźwiękową metodę 

MAUS, którą wykorzystano do porównania własności różnych materiałów. 

Interesujące wyniki uzyskano przy użyciu szybkiej kamery Phantom Hifh Speed 

Camera. Wyniki obserwacji rozwoju zniszczenia przy jej zastosowaniu wymagałyby 



jednak dalszej pogłębionej analizy, co mogłoby stanowić kontynuacje pracy. Badania 

udarowe poprzedzono porównaniem wykresu zmian siły w funkcji czasu przy 

obciążeniach statycznych i dynamicznych. Uzyskane wykresy wykazują podobny 

charakter zmian siły w początkowym okresie obciążania. Zdecydowanie różny jest 

jednak charakter zniszczenia w obu rozpatrywanych przypadkach obciążeń, co 

wykazano w dalszej części rozprawy. W tym miejscu należy zauważyć, że wyjaśnienie 

zaobserwowanych różnic jedynie bezwładnością wgłębnika nie wydaje się 

wystarczające (strona 61., wiersz 7-8 od dołu). 

 Za szczególne osiągnięcie o charakterze technologicznym należy uznać wyniki 

opisane w rozdziale 5.2. Zaprojektowanie i wytworzenie nowych materiałów 

wymagało opanowania wiedzy z zakresu technologii produkcji nowoczesnych 

materiałów kompozytowych, co w kontekście całej rozprawy świadczy o 

komplementarnym warsztacie naukowym jej Autora. 

 Część pracy obejmująca badania własne zawiera rezultaty eksperymentów 

wykonanych dla dwóch grup laminatów: Al/CFRP oraz Al./GFRP jak również dla 

samego aluminium i kompozytów CFRP oraz GFRP. Porównanie rezultatów 

uzyskanych dla różnych materiałów miało stanowić podstawę dla określenia 

mechanizmów zniszczenia oraz czynników istotnych dla odporności laminatów na 

obciążenia o udarowym charakterze. 

 Analiza i interpretacja wyników badań mają charakter opisowy a ich efektem są 

wnioski o ogólnym charakterze.  Podczas czytania tej części rozprawy nasuwa się 

szereg uwag odnośnie szczegółowej interpretacji niektórych rezultatów badań 

przedstawiających zjawiska w ujęciu globalnym i mikrostrukturalnym. 

 Autor rozpatrując przebieg siły w funkcji czasu mówi na przykład o spiętrzeniu 

naprężeń mając na myśli wzrost naprężeń w czasie. O spiętrzeniu naprężeń można 

mówić w przypadku karbu geometrycznego lub strukturalnego. Użycie tego pojęcia do 

opisu przebiegu krzywej f-t wydaje się niewłaściwe (strona 68 i 69).  

 W pracy używane jest pojęcie „zdolności przenoszenia siły uderzenia” (str. 

68.), które należałoby zdefiniować, Należałoby wyjaśnić, czym można wytłumaczyć 

różnice w charakterze przebiegu wykresów na rys. 18a porównując je z wykresami na 



rys. 19a i 20a? Pojęcie „efektu membranowego” stosowane w celu interpretacji 

wyników (str. 73.) nie zostało zdefiniowane w rozprawie. W rozprawie pojawia się 

również szereg innych pojęć i stwierdzeń, które są trudne do zinterpretowania dla 

czytającego. Należą do nich stwierdzenia i określenia: 

 „etap zmian siły w czasie jest zdecydowanie bardziej wariacyjny” (str. 75.); 

 „wysokoamplitudowe zmiany siły uderzenia” (str. 75.); 

 „dominacja zjawisk odkształceniowych” (str. 76.); 

 „ pofalowany przebieg siły” (str. 79.); 

 „większy zakres odkształceniowy” (str. 79.); 

  „powierzchniowo-promieniowe przenoszenie naprężeń” (str. 81.); 

  „ naprężenia zaczynają być kierunkowane” (str. 86.); 

 „kierunek padania fali sprężystej” (str. 92.); 

 „radialne uszkodzenie laminatu” (str. 92.); 

 „rolowanie osnowy” (str. 108.); 

 „bardziej kohezyjny charakter propagacji rozwarstwień” (str. 108.); 

 „ częstość i dynamika inicjacji i propagacji zniszczenie laminatów” (str. 125.). 

Uważam, że analiza wyników badań wymagałaby przeprowadzenia lub 

skorzystania z wyników przeprowadzonej wcześniej, nawet przybliżonej, analizy stanu 

naprężenia w płycie poddanej oddziaływaniu siły skupionej lub rozłożonej na 

niewielkiej powierzchni kontaktu płyty z wgłębnikiem. Wiele niedociągnięć w opisie 

rozpatrywanych zjawisk wynika bowiem z braku wiedzy na temat pola naprężeń, bez 

której analiza procesów zniszczenia jest niekompletna. Brak jest w takim przypadku 

podstaw dla fizykalnej interpretacji procesów powstawania pęknięć.  

Pomimo występujących usterek w opisie szczegółowym procesu dekohezji 

laminatów, dokonana w pracy ocena ich zachowania się w ujęciu globalnym jest 

poprawna. Laminaty Al/CFRP i Al/GFRP różnią się mechanizmami pękania. Biorąc 

pod uwagę odporność na uderzenia z małą prędkością korzystniejsze własności 

należałoby przypisać laminatom Al/GFRP. 



Praca zawiera również interesujące porównanie efektów zniszczenia różnych 

materiałów oraz ich komponentów w tym badania charakteru zniszczenia w ujęciu 

globalnym w zależności od rodzaju materiału, kierunku ułożenia warstw włókien i 

wielkości energii uderzenia.  

Podsumowując można zauważyć, że praca pisana była w pośpiechu.  Wyjątkiem 

jest poprzedzająca badania własne jej część literaturowa. Rozprawę należy 

potraktować jako pierwszą próbę analizy procesu zniszczenia laminatów metalowo-

włóknistych wykonaną przez Autora. Wartością rozprawy jest jej część metodyczna. 

Jednak szczegółowa interpretacja wyników budzi szereg obaw odnośnie możliwości 

uogólnienia przedstawionych w pracy mechanizmów zniszczenia rozpatrywanych 

laminatów. Wyniki badań uzyskane zostały wprawdzie w prawidłowo 

przeprowadzonym eksperymencie, publikacja tych wyników wymaga jednak ich 

ponownego przemyślenia i uzupełnienia o dodatkową analizę. Pracę kończą 

prawidłowo opracowane wnioski, w których Autor skoncentrował się na określeniu 

różnic w zachowaniu się badanych materiałów. 

Wniosek końcowy 

Biorąc pod uwagę przygotowanie Autora rozprawy do samodzielnej realizacji 

badań, których wyniki zawiera praca doktorska, próbę interpretacji rezultatów 

zrealizowanych eksperymentów oraz Jego umiejętności formułowania wniosków o 

ogólnym charakterze uważam, że przedstawiona mi do zaopiniowania praca może 

stanowić podstawę do dopuszczenia mgr. inż. Patryka Jakubczaka do jej publicznej 

obrony. Przedmiotem tej obrony powinny być między innymi odpowiedzi na uwagi 

szczegółowe zawarte w mojej opinii.      

                                                            

 


