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RECENZJA  PRACY  DOKTORSKIEJ :   

mgr  inż.  Patryka Jakubczaka 

„Analiza zniszczenia laminatów metalowo-włóknistych  

w wyniku obciążenia dynamicznego z niską prędkością” 

 

 

 

1. Podstawa opracowania oceny 

 

Niniejszą ocenę rozprawy doktorskiej wykonanej pod kierunkiem  

Prof. dr hab. Barbary Surowskiej opracowano na zlecenie Dziekana Wydziału Inżynierii 

Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej Prof. dr hab. inż. Zbigniewa 

Stradomskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. 

 

 

2. Treść pracy 

 

Nowoczesne materiały kompozytowe udoskonalane od końca ubiegłego wieku, ze 

względu na stosunkową łatwość kształtowania i dostosowania ich właściwości do potrzeb 

konkretnego zastosowania, są coraz częściej wykorzystywane w różnorodnych konstrukcjach. 

Jak powszechnie wiadomo nowe technologie najpierw wykorzystywane są w konstrukcjach 

kosmicznych, lotniczych i wojsku, a później aplikowane są do konstrukcji cywilnych, jak 

również tych powszechnego użytku. 

Autor niniejszej pracy podjął się przeprowadzenia badań laminatów metalowo-

włóknistych, w których wykorzystywana jest sztywność i wytrzymałość kompozytów 

włóknistych oraz podatność i duża plastyczność metali (najczęściej aluminium). Tego typu 

materiały hybrydowe znane jako FML (ang. Fibre Metal Laminate), znalazły zastosowanie  

w konstrukcjach lotniczych. Laminaty w postaci płyt i powłok to elementy cienkościenne 

wykazujące bardzo dobre własności wytrzymałościowe w stosunku do swojej masy. Połączenie 

aluminium i kompozytu poprawia właściwości wytrzymałościowe w stosunku do aluminium 

(duża wytrzymałość włókien i ich mała odkształcalność powoduje zatrzymanie pękania 

aluminium), poprawiając właściwości plastyczne w stosunku do samego kompozytu 

włóknistego. Zewnętrzne elementy danej konstrukcji kompozytowej narażone są na 

przypadkowe obciążenia eksploatacyjne tj. uderzenia z małymi i średnimi prędkościami, które 

mogą prowadzić do znacznej ich degradacji o złożonym charakterze (rozwarstwienia oraz 

pęknięcia osnowy i włókien, często niewidocznych na zewnątrz).  

Mgr inż. Patryk Jakubczak skupił się na analizie wyników badań doświadczalnych 

prowadzonych na laminatach metalowo-włóknistych o różnej budowie (układzie warstw), 

złożonych z aluminium oraz dwóch rodzajów kompozytów włóknistych z jednokierunkowym 

ułożeniem włókien w każdej warstwie. Do badań zastosowano kompozyty z włóknami 

szklanymi GFRP i węglowymi CFRP. Badania doświadczalne miały na celu poznanie 

mechanizmów zniszczenia kompozytów metalowo-włóknistych poddanych uderzeniu 

poprzecznemu, wytypowanie kryteriów pozwalających określić odporność na uderzenie oraz 
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wyznaczenie i porównanie odporności na uderzenie badanych płyt FML obciążonych 

dynamicznie, z małymi prędkościami, z energią uderzenia w zakresie od 5 do 25J.  

Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska napisana jest na 141 stronach, składa się  

z siedmiu rozdziałów, streszczenia w języku polskim i angielskim oraz spisu literatury 

zawierającego 153 pozycje i 7 wniosków patentowych.  
Pierwsze dwa rozdziały stanowią dogłębną analizę literaturową związaną z tematem 

pracy doktorskiej. Rozdział pierwszy poświęcono szerokiemu opisaniu aktualnego stanu 

wiedzy, dotyczącego właściwości laminatów metalowo-włóknistych, ich budowy oraz metody 

wytwarzania. W rozdziale drugim natomiast, przybliżono zjawiska, jakie występują  

w poprzecznie, dynamicznie obciążonych strukturach kompozytowych zastosowanych  

w konstrukcjach lotniczych. Doktorant wyselekcjonował najczęściej powtarzające się  

w literaturze definicje i klasyfikacje, przybliżył je czytelnikowi, umożliwiając szczegółowe 

porównywanie wyników prowadzonych badań doświadczalnych z wynikami prezentowanymi 

w literaturze. Rozdział drugi zawiera opis najważniejszych trendów badawczych nad 

laminatami hybrydowymi, wyników badań reakcji laminatów metalowo-włóknistych na 

uderzenie i wniosków z tych badań wynikających.  

Doktorant w rozdziale trzecim swojej dysertacji przedstawia uzasadnienie podjęcia 

tematyki badań, wskazując, że laminaty FML stosowane są głównie na części zewnętrzne 

samolotów i dlatego są silnie narażone na uderzenia. Celowość podjętych badań Autor 

uzasadnia brakiem wnikliwych analiz mechanizmów degradacji na skutek uderzeń laminatów 

typu CARALL® i porównania z laminatami typu GLARE®. Doktorant stawia tezę, że poznanie 

mechanizmów degradacji pozwoli opracować i wytypować kryteria oceny odporności na 

obciążenia dynamiczne o niskiej prędkości laminatów metalowo-włóknistych. 

W rozdziale czwartym przedstawiono problem naukowy, którego rozwiązania podjął się 

Doktorant oraz sformułowane zostały cele szczegółowe badań.  

Dr inż. Patryk Jakubczak w rozdziałach od piątego do siódmego przedstawia wyniki 

przeprowadzonych badań i wnioski z nich wynikające. W rozdziale piątym Doktorant 

zapoznaje czytelnika z planem badań i materiałem na próbki, ich kształtem i konstrukcją oraz 

uzasadnieniem doboru materiału badawczego. W dalszej części dokładnie opisuje zastosowaną 

metodykę badań, w której znalazła się próba obciążenia dynamicznego oraz próba wciskania 

(obciążenie quasi-statyczne), makro- i mikroskopowa analiza ocena zniszczenia, badania 

nieniszczące z wykorzystaniem dostępnych systemów ultradźwiękowych. Rozdział szósty 

ocenianej dysertacji zawiera wyniki badań eksperymentalnych, ich szczegółowy opis, dyskusję 

i porównanie z wynikami badań innych autorów opublikowanych w literaturze światowej. 

Autor porównuje wyniki otrzymane w próbach obciążania laminatów statycznie i dynamicznie, 

dokładnie analizuje krzywe przebiegu siły w czasie, wyróżniając charakterystyczne punkty na 

tych krzywych. Zaprezentowane wyniki zawierają również analizę wpływu konfiguracji 

warstw kompozytu, energii uderzenia, grubości laminatu oraz objętościowej zawartości metalu 

(MVF) na odporność na uderzenie. Przeanalizowano również wpływ wielkości wgłębnika na 

stan struktury po uderzeniu. Rozdział siódmy zawiera podsumowanie i wnioski, w którym 

Autor rozprawy przybliża jeszcze raz najważniejsze aspekty swojej pracy, podsumowuje 

otrzymane wyniki badań i analiz, na podstawie których formułuje wnioski końcowe. 

Ostatni rozdział stanowi spis wykorzystanej w pracy bibliografii. Praca zawiera również 

streszczenie w języku polskim i angielskim. 
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3. Ocena pracy 
 

Praca poświęcona jest laminatom metalowo-włóknistym FML oraz ocenie ich odporności 

na uderzenia z małymi prędkościami za pomocą zaproponowanych kryteriów. Zaprezentowane 

wyniki i ich omówienie potwierdzają słuszność podjęcia tematyki pracy doktorskiej, która 

niewątpliwie przyczyni się do dalszego poszukiwania nowych materiałów na konstrukcje 

lotnicze, a zaproponowane przez autora metody badań odporności na uderzenia będą pomocne 

w ocenie tych materiałów.  

Praca zawiera bardzo bogaty przegląd literatury prezentujący również modele 

teoretyczne opisujące uderzenie. Uzasadnienie podjętej tematyki, postawiony problem 

naukowy do rozwiązania jak i cele szczegółowe zostały sformułowane w sposób poprawny.  

Efektem końcowym ocenianej rozprawy doktorskiej są nie tylko wyniki badań dwóch 

typów laminatów hybrydowych, ale gotowa procedura badań oraz propozycja kryteriów oceny 

odporności na uderzenia, których można użyć do oceny różnego rodzajów laminatów. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż Autor nie skupił się jedynie na 

zaproponowaniu kryteriów i zero-jedynkowej ocenie, który z badanych materiałów jest bardziej 

odporny na obciążenie dynamiczne, ale przeprowadził dogłębną analizę form zniszczenia. 

Tylko taka dokładna analiza pozwala zrozumieć przyczyny zniszczenia laminatów FML 

poddanych uderzeniu, ocenić ich odporność na ten rodzaj obciążenia, opracować miarodajne 

kryteria oceny odporności na uderzenie i ułatwić poszukiwanie nowych rozwiązań. 

Biorąc powyższe stwierdzam, że podjęcie tej tematyki było celowe i bardzo ważne dla 

zastosowań praktycznych i dalszego rozwoju metod oceny nowoczesnych materiałów 

inżynierskich w aspekcie kształtowania ich właściwości na potrzeby konkretnych zastosowań. 

Praca pod względem językowym napisana jest starannie. Zawiera niestety błędy 

edytorskie (omówione w punkcie 3.2), które związane są głównie z błędami w postaci skrótów 

myślowych, błędnych odniesieniach do rysunków i pozycji literaturowych (braki, powtórzenia, 

nieuporządkowanie). Powyższe błędy przy obecnie dostępnych edytorach tekstów, 

posiadających funkcjonalności pozwalające tworzyć i śledzić numerację rysunków i spisu 

literatury, nie powinno mieć miejsca.  

Pomimo niedociągnięć edytorskich, biorąc pod uwagę nie tylko ogrom pracy 

poświęconej na zaplanowanie i przeprowadzenie badań, opisanie ich wyników i wyciągnięcie 

wniosków, ale również wartość naukową rozprawy, oceniam przedstawioną do oceny pracę 

doktorską wysoko. 

 

3.1. Uwagi ogólne 

 

1. Wielokrotnie w pracy Autor używa sformułowania „efekt membranowy”, który nie 

został wyjaśniony przez Doktoranta i prawdopodobnie jest kalką językową z języka 

angielskiego i powinien być zapisany, jako „efekt zgięciowy”. Proszę o zdefiniowanie 

pojęcia stosowanego w pracy. 

2. W rozdziale 1.1 Doktorant wskazuje jedynie zalety laminatów włóknistych 

wytworzonych metodą autoklawową, czyżby zarówno laminaty jak i metoda ich 

wytwarzania nie miała wad (np. różna rozszerzalność cieplna składowych i wpływ na 

naprężenia rezydualne)? 

3. Zauważa się brak uzasadnienia, czemu przy porównaniu wyników badań dynamicznych 

i statycznych, w badaniach statycznych próbki obciążano jedynie do wartości siły 

równej maksymalnej sile otrzymanej w próbach dynamicznych. W ocenie recenzenta 

porównanie sił maksymalnych oraz charakter wykresu siła – przemieszczenie z próby 

statycznej powyżej maksymalnej siły uzyskanej w próbie dynamicznej mógłby nieść 

kolejne istotne informacje. 
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4. Brak jest informacji, jakie grubości miały płyty, dla których porównano wyniki badań 

zaprezentowane na rys. 15. Ponadto, nie tylko w tym przypadku ale i w pozostałych, 

porównując odpowiedź zarówno statyczną jak i dynamiczną płyt, niezbędna wydaje się 

informacja i porównanie sztywności płytowej na zginanie badanych próbek. 

5. Czy siła Pi może być wielkością przyjętą w kryterium oceny odporności na uderzenie? 

Siła ta na wielu wykresach nie występuje (np. rys. 18b, 19b), są również takie, na 

których nie można jej wskazać jednoznacznie (np. rys. 18a, krzywa dla 10J). Pod tabelą 

5 przyjęto, że w przypadku braku możliwości określenia wartości siły Pi z przebiegu 

siły w czasie, wartość Pi stanowić będzie 80% siły Pm – na jakiej podstawie przyjęto 

takie założenie? Czy nie może być tak, że dla pewnych materiałów i układu warstw 

pojawienie się inicjacji pęknięć będzie następować dopiero dla obciążenia równego 

wartości Pm lub nawet po jego osiągnięciu?  

6. W tabeli 6 podano średnią sztywność zginania przy uderzeniu – w jaki sposób ją 

określano? 

7. Stwierdzenie, że istnieje korelacja pomiędzy siłą Pm a stopniem złożenia laminatu jest 

w ocenie recenzenta niepoprawne, gdyż badane płyty o różnym stopniu złożenia miały 

inną grubość. Podobnie w przypadku analizy wpływu MVF, płyty o większej zawartości 

metalu były grubsze. To grubość badanej płyty w w/w wypadkach decyduje  

o odporności na uderzenie, a jeżeli jest inaczej to tak zaplanowany eksperyment tego 

nie dowodzi. 

 

 

3.2. Uwagi szczegółowe 

 

 spis literatury w pracach naukowych podaje się w kolejności alfabetycznej lub kolejności 

występowania w pracy - żadna z tych metod nie została zastosowana w ocenianej rozprawie 

doktorskiej; 

 brak w pracy odniesienia do następujących pozycji literaturowych [38-44,74-76,87,88,112, 

130,133, 136, 138-147, 149,150, 152, 153] 

 numerowanie pozycji [77a] i [77b], które nie mają bezpośredniego związku z pracą [77] 

wydaje się niewłaściwe; 

 brak autora/autorów raportu z pozycji [68] 

 powtórzone pozycje literaturowe: [14,38], [103,142], [51,113], [25,86], [46,104], [89,106]; 

 niepoprawne,  niejasne lub  nieprecyzyjne sformułowania: „… wyższe właściwości …”, 

„… problematyczna była efektywna adhezja …”, „… intensywność wahań jest większa …”, 

„… punktami Pi i Pm …”, „… momentu Pi …”, „Wartości sił Pm są uznane za moment …”, 

„… największa anizotropowość …”, „… ilość warstw …”, „Pękanie włókien na skutek 

zginania płyty i w efekcie ich rozciągania …”, „… zaawansowany wpływ uderzenia …”, 

„… absorbowana na …”, „wzdłuż lub w pobliżu kierunku …”, „… półilościowy opis zmian 

…”, „Naprężenia ścinające powstają przez zginanie.”, „Czym wyższa siła … tym większa 

jest bezwładność płyty.”, „… różnice wielkości zniszczenia osiągają nawet 70% (rys. 37a).”, 

„… ocena częstości i dynamiki inicjacji …” 

 w wersji czarno-białej rys.1 jest nieczytelny; 

 brak źródła rys.2; 

 tabela 2 – separatorem części dziesiętnych w jęz. polskim jest przecinek a nie kropka, 

separatorem tysięcy może być spacja lub kropka a nie przecinek; 

 równanie (9) – nie precyzyjne określenie prędkości (jaka prędkość?, jakiego elementu?), co 

oznacza i? 

 równanie (12): dlaczego oznaczenia w opisie są pogrubione? oznaczenie naprężenia 

średniego inne w opisie i we wzorze, Ds i Dt jakimi dokładnie są stałymi materiałowymi? 
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kąt pomiędzy kierunkiem ułożenia włókien w sąsiednich warstwach oznaczony małą literą 

„teta” a opis oznaczeń wielką literą; 

 krzywe przedstawione na rys. 18-20 i 36 są słabo rozróżnialne; 

 na str. 76 w linii 14, autor nieprawidłowo wskazuje rys. 21; 

 na rys. 27, kolor kompozytu włóknistego dla przypadku oznaczonego, jako Al/GFRP (0/90) 

wskazuje, że mamy raczej do czynienia z kompozytem z włóknami węglowymi; 

 na str. 108 i 109 odniesienia do rys. 29 i 30 zamiast do rys. 30 i 31. 

 

 

 

5.  Podsumowanie i wniosek końcowy 
 

Lektura rozprawy pozwala stwierdzić, że mgr inż. Patryk Jakubczak posiadł wiedzę 

dotyczącą materiałów kompozytowych metod ich wytwarzania i badania. Na podstawie treści 

zawartych w pracy można stwierdzić, że Doktorant potrafi zaplanować i przeprowadzić badania 

eksperymentalne, a na podstawie uzyskanych wyników poprawnie sformułować wnioski.  

Autor przedstawionej do oceny rozprawy zrealizował wszystkie postawione w pracy cele.  

Mgr inż. Patryk Jakubczak sformułował i rozwiązał ważny problem naukowy a także 

wykazał się umiejętnością prowadzenia badań naukowych.  
Na szczególną uwagę zasługuje umiejętne wykorzystanie różnych metod badawczych 

niezbędnych do oceny stopnia zniszczenia laminatów metalowo-włóknistych po obciążeniu 

uderzeniem poprzecznym.   

Do oryginalnych osiągnięć Doktoranta zaliczyć należy: 

 zaplanowanie i przeprowadzenie bardzo rozległych badań eksperymentalnych; 

 uzupełnienie bazy wiedzy na temat mechanizmów degradacji laminatów metalowo-

włóknistych typu GLARE® i CARALL® poddanych symulowanym uderzeniom 

poprzecznym 

 opracowanie kryteriów oceny odporności na uderzenie poprzeczne laminatów FML 

i ocena ich przydatności. 

Mimo przedstawionych uwag krytycznych i potknięć edytorskich uważam, że rozprawa 

doktorska mgr inż. Patryka Jakubczaka p.t.: „Analiza zniszczenia laminatów metalowo-

włóknistych w wyniku obciążenia dynamicznego z niską prędkością” spełnia warunki stawiane 

przez:  

 Ustawę o Stopniach Naukowych i Tytule Naukowym oraz o Stopniach i Tytule w Zakresie 

Sztuki z dnia 14 marca 2003r z późniejszymi zmianami  

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 roku  

i na tej podstawie wnioskuję o jej przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony. 

 

 

 

 

 

 


