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RECENZJA

wniosku habi|itacyjnego. dotyczącego oceny osiągnięcia naukowego oraz

oceny istotnei aktywności naukowej dr, inż. Dariusza Fydrycha' w A!,liązku z

prowadzonym postępowaniem habi|itacyjnym W obszaŻe Nauk Technicznych' W

dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn.

Recenz,ie opracowałem na podstawie z|ecenia Dziekana Wydziału

Mechanicznego Po|itechniki GdańskiE L' dz.237MMI2o17 z dnia 05l12l2o17.

Podstawą do opracowania recenzji jest wniosek o przeprowadzenie

postępowania habi|itacyjnego, zawierający autoreferat df. inż. oariusza Fedrycha

w języku po|skim i angie|skim, przedstawiający opis osiągnieó naukowych

Kandydatia, kopie 16 pub|ikacji, stanowiących podstawę do ubiegania się o

nadanie stopnia doktora habi|itowanego, cyk| artykułów powiązanych

tematycznie, pt' 
"spawa|ność sta|i o podwyższonej i wysokiej wytrzymałości w

środowisku Wodnym', oświadczenie wspołautorów pub|ikacji two|zących

osiągnięcia naukowe oraz wykaz opub|ikowanych pŻez dr' inż. oariusza

Fydrycha prac naukowych, będących Wykazem artykułów z WyĘczeniem 16

pub|ikacji' tworzących cyk| pub|ikacji powiązanych tematycznie, 2 opinie' 15

opracowań W ramach działia|ności statutowej i badań Własnych Wydziału

Mechanicznego Po|itechniki Gdańskiej' Wykaz aktywnego udziału w

konferencjach oraz szczegółowy opis działa|ności dydaktycznej i or9anizacyjnej.

1' ogó|na charakterystyka Kandydata (życiorys zawodowy)

Dr inż' Dariusz Fydrych jest abso|wentem Wydziału Mechanicznego

Po|itechniki Gdańskiej. studia wyższe ukończył W 2000 r., na kierunku

Mechanika i Budowa Maszyn, specja|ność Techno|ogia Maszyn. Po uzyskaniu

dyp|omu mgr' inż' Kandydat rozpoczął pracę na tym samym Wydziale' na

stanowisku asystenta, studiując jednocześnie na Wydzia|e zarządzania i



Ekonomii Po|. Gdańskiej, na kierunku za|ządzanie i Marketing, aby w 2003 r'

uzyskaó dyp|om magistra'

W 2004 roku dr ini' Dariusz Fydrych ukończył studia Podyplomowe

Pedagogiczne na Wydzia|e oceanotechniki i okrętownictwa PoIitechniki

Gdańskiej. Kandydat w 2oo5 r'' decy4ą Rady Wydziału Mechanicznego

Po|itechniki Gdańskiej, uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyp|inie

Budowa i Eksploatiacja Maszyn, specjaInośó spawa|nictwo' Po uzyskaniu stopnia

doktora, Kandydat został zatrudniony 1.0'l.2006 r' na stanowisku adiunkta' na

którym p€cuje do chwi|i obecnej'

2. ocena cyk|u pub|ikacji powiązanych tematycznie

Wskazanym wzez dr' in'!. Dariusza Fedrycha osiągnięciem naukowo-

badawczym po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych, zgodnie z ań' 16

ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2013 o stopniach itytule naukowym w zakresie

sztukj (Dz. Ustaw nr 65 poz' 595 ze zmianami) ań. .16 ust.2 pkt. 1' jest cyk|

pub|ikacji powiązanych tematycznie, o q/tu|e: ,'spawa|ność sta|i o

Podwyższonej i Wysokiej Wytrzymałości w Środowisku Wodnym'.'

PŻedstawiony przez Kandydata cyk| 16 artykułóW powiązanych

tematycznie, opublikowanych w latach 2008-2017, stanowi 8 publikacji w

czasopismach z listy B MNiSW, a 5 z listy A MNISZW oraz 2 publikacje w

We|ding |nternationa| (będące pŻedrukiem pub|ikacji z Przeg|qdu

spawa|nictwa) i 1 pub|ikacja w czasopiśmie App|ied Mechanics and Materia|s.

Kandydat był autorem korespondencyjnym w 1.l z tych 16 pub|ikacji.

Wszystkie badania opisane W.|6 pub|ikacjach Kandydata dotyczą

prob|ematyki spawa|ności sta|i, głównie o niskiej - gatunku s235 i5355 oraz

ty|ko w 5 przypadku sta|i o podwyŹszonej lvytrzymałości - A'2 (s355' s500)'

All (S500), A.12 (S460), A.14 (5420) iA.16 (APl sL X65M), konstrukcji

służących do eksp|oatacji ztói morskich ropy i gazu, takich jak rurociagi

pŻesyłowe oraz state iruchome p|atformy morskie' jednostki pływajace itd.

Kandydat przedstawił Własną ocenę aktua|nego stanu Wiedzy W zakresie

spawania odpowiedzia|nych konstrukcji morskich W środowisku Wodnym,

uznąąc, Że procesy spawania rzadko stosowane są do spawania złączy

konstrukcji W środowisku Wodnym, natomiast są efektywną metodą napraw



elementów konstrukcji i insta|acji hydrotechnicznych i insta|acji

oceanotechnicznych' które u|egły uszkodzeniu' Kandydat opisał podstawowe

techniki spawania łukowego pod wodą: mokra isuchą, oraz podstawowe

ograniczenia spawa|ności sta|i W środowisku wodnym, związane głóWnie z

pękaniem zimnym zĘczy spawanych oraz porowatościq meta|u spoiny.

Uznajac te zagadnienie za podstawowe, Kandydat pzedstawił

ana|ityczny opis WynikÓW badań eksperymenta|nych, Wykonanych jako prace

zespo'łowe' oceny możliwości kontro|owania zawańościa wodoru

dyfundującego w zĘczach spawanych pod Wodą, w podpunktach opisujących:

. czynniki proc€dura|ne podczas oznaczania ilości wodoru dyfundującego w

stopiwie, a W tym Wyznaczenie za|eŹności między wskazaniami metod

pomiaru i|ości wodoru dyfundującego w stopiwie metoda glicerynową i

ńęciową oraz ocena wptywu czasu opóźnienia próby glicerynowej na Wyniki

pomiaróW, badania wptywu WarunkóW i parametróW spawania mokrego

e|ektrodami otu|onymi na i|ość Wodoru dyfundującego w stopiwie'

. badania wpływu warunków i parametróW spawania drutem proszkowym na

ilość Wodoru dyfundującego W stopjwie'

. ocenę skłonności do tworzenia pęknięć zimnych złączy b|ach ze sta|i o

podwyższonej i wysokiej Wlrzymałości spawanych pod Woda'

. ocenę skuteczności techniki ściegu odpuszczającego do metody poprawy

spawa|ności sta|i o podwyższonej i Wysokiej Wytrzymałości pod Wodą,

. wybrane aspekty spawania mokrego elektrodami otu|onymi pod wodą.

W posumowaniu Kandydat uznaje, że cyk| pub|ikacji stanowi spó'ine

osiągnięcie naukowe iWpisuje się w aktua|ne światowe trendy badawcze' a

następnie Wymienia 10 najważniejszych Wniosków, wynikających z badań oraz

Wyznacza 5 podstawowych kierunkóW da|szych prac naukowo-badawczych.

2.1. Uwagi dotyczące cyklu pub|ikacii powiązanych tematycznie

Recenzowany cyk| pub|ikacji powiązanych tematycznie stanowi 16

publikacji' wyłącznie współautorskich, z Udzia]]em własnym 30-600/0' opartych

na Wynikach badań |aboratoryjnych, bez przykładóW Wdrożeń pzemysłowych.

choÓ q^uł cyklu publikacji powiązanych tematycznie wskazuje, że treśó badań

prowadzonych przez Kandydata dotyczy spawa|ności sta|i o podwyższone'i i



wysokiej wytrzymatrrści, to ana|iza treści tych pub|ikacji wskazuje, że W

rzeczywistości dwie pub|ikac,ie, A,1 iA.13 to pub|ikacje przeg|adowe, pub|ikacja

A.4 _ dotyczy metodyki badań zawartości wodoru dyfundującego, bez

okreś|enia gatunku sta|i, natomiast pub|ikacje A'3' A.5' A'6' A.7' A'8 iA'9'

dotyczą badań zawańości wodoru dyfundującego w napoinach wykonanych

metoda MMA i FoAW na b|achach ze sta|i s235, bez oceny jakości napoin.

Jedynie w 5 pub|ikacjach przedstawiono Wyniki badań spawa|ności sta|i o

podwyższone'i Wytrzymałości na podstawie p|óby złączy utwierdzonych .

TEKKEN i CTS: A.2 (5355, S50O), A1 1 (5500), A.12 (S460), A.14 (5420) i A.16

(AP| 5L X65M), jednakże bez opracowania warunków techno|ogicznych

spawania i badań jakości i Własności mechanicznych zĘczy spawanych, co

obniża ich wańość naukową i wdrożeniową.

oznacza |o, że ty|ko 5 pub|ikacji z 16 mieści się w tematyce wniosku

habi|itacyjnego. Dodatkowo, przedstawione w większości pub|ikacji wyniki

badań zawańości Wodoru dyfundującego W prostych ściegach napoin (bez

oceny ipomiarów porowatości napoin) nie są poprawną oceną spawa|ności

sta|i, |ecz wskazaniem zawańościwodoru w meta|u spoiny_.iednego z cŹerech

parametrów oceny skłonności zĘczy spawanych do pękania zimnego: krucha

struktura hańowania, zawartość Wodoru, występowanie wad spawa|niczych,

stanowiących koncentratory napręŹeń, odksŹałcenia i napręŹenia spawa|nicze'

Dodatkowo Kandydat nie rozróżnia prob|ematyki spawa|ności metalur9icznej.

techno|ogicznej i konstrukcyjnej' wymaganej W opracowaniach warunków

technologicznych spawanych konstrukcji morskich.

W żadnei z recenzowanych pub|ikacji nie pzedstawiono praktycznych

wyników badań spawa|ności, W postacie warunków technologicznych spawania

przemystowych konstrukcji morskich. Jedynie w publikacii A.16 opisano wyniki

badań spawania naprawczego MMA w pozycji podo|nej, odcinków rur ze sta|i

APl 5L x65, a symu|acje warunkóW spawania mokrego prowadzono na

gtębokości o,5 m, co w najmnie.iszym stopniu nie odpowiada Eeczywistym

warunkom techno|ogicznym spawania naprawczego rurociągóW podwodnych'

Pominięto całkowicie faK, że rury rurociqgów podwodnych, op|6cz izo|aąi

zewnęt|znej' mają również izolację Wewnęt|zną oraz niezbędny zewnętŻny

balast betonowy (heavy concrete coatings).



za podstawowe merytoryczne niedociągnięcia i błędy w zakresie

osiągnięć naukowych Kandydata uznaję;

. Pominięcie w ana|izie aktua|nego stanu wiedzy nowoczesnych metod

spawania suchego: spawania laserowego i spawania plazmowego oraz

procesu zgŻewania tarciowego mokfego i suchego, których wyniki badań i

pŻykłady zastosowań pzemysłowych pub|ikowane sa od wie|u |at, np.

Yoshihiro YAMASHITA i inni: UndeMater Laser Welding by 4kW CW YAG

Laser. Journal of NUCLEAR SCIENCE and TECHNOLOGY, Vol. 38, No. 10,

p. 891-895 (October 2001), a z kolei firma Westinghouse Electric company

produkuje uŻądzenia do |aserowego spawania i napawania pod wodą (Ju|y

2014 Ns-|Ms.0050). Natomiast Kandydat stwierdza jednoznacznie' że:

spawanie suche można realizować pzy wykorzystaniu procesÓW: 111 .

MMA, 1 41 -TlG , 1 31 /1 35 - MIGIMAG oraz spawania drutami proszkowymi

136 . MAG. zastosowanie metody loka|nej komory suchej Wiąże się p|zede

wszystkim ze spawaniem W osłonie gazóW ochronnych elektrodq topliwą

(131h35/136) [A1' A2]. Pruktyka pzemysłu światowego Wskazuie, że

nowoczesne konstrukcje morskie ze sta|i Hss spawane są prawie WyĘcznie

metodą suchą, gł.óWnie w komorach 1,0 bar |ub komorach wypełnionych

he|em i t|enem o ciśnieniu otoczenia, zapewniajqcych wymaganą jakość

zlączy.

. stosowanie termino|ogii opisującej własności Wytrzymałościowe stali .iako
sta|e o niskiej, podwyższonej i Wysokiej wytrzymałości, niezgodnej z

aktua|nie obowiązującą w przemyś|e światowym spawanych konstrukcji

morskich termino|ogią sta|i Hss i UHss. Wedfug norm światowych oraz

najnowszych pub|ikacji w zakresie inłnierii mateńałowej, jak iwedług

lvytycznych grupy technicznej TGS8 (RFCS), w przypadku spawanych

konstrukcji morskich, sta|e s235 i s355 uznaje się za sta|e niskigi

wyhzymałości, s42o/s46o podwyższonei, a dopiero sta|e gatunku 5500,

s550 i s690 iwyższe _ jako sta|e o wysokioj wytrzymałości. z ko|ei wg.

prof. Edmunda Tasaka, ,,przez pojęcie sta|e niskostopowe o wysokiej

wytrzymałości na|eŻy rozumieć sta|e, których granica p|astyczności

przekracza 550 MPa' - Meta|urgia spawania, Kraków 2008, s' rl41.



Jak podano powyżej' ty|ko w 5 pub|ikacjach opisano Wyniki badań

spawa|ności sta|i o podwyższonej i Wysokiej wytzymałości, co W niewielkim

stopniu mieści się w wymaganiach q/tutu recenzowanego cyk|u pub|ikacji

,,spawa|ność stali o PodwyŹszonej i Wysokiej Wytrzymałości W Środowisku

Wodnym". W wielu publikacjach Kandydat opisuje stal 5355 jako stal o

podwyższonej i nawet wysokiej wytrzymałości - A.10, a sta| s42o jako sta| o

wysokiej wytrzymałości - A'.14'

stwierdzenie Kandydata, s|r.7: a dostępne infomacje o spawalności stali

metodq mokrq dotyczą gatunków o granicy plastyczności nie przekraczaj4cej

355 MPa, wskazu.ie na brak poprawnego rczeznania w podstawowej

tematyce badawczej Kandydata' JUż. w 1972 roku M|T opub|ikowat wyniki

badań spawa|ności WarunkóW technologicznych spawania mokrego MMA

stali niskowęg|owej oraz sta|i o bardzo Wysokiej' jak na owe czasy,

wytrzymałości, sta|i HY80 ulepszanej ciep|nie, stosowanej w UsA na kadłuby

łodzi podwodnych. Badania te zostały przeprowadzone w ramach doktoratu:

Michael Bruce Meloney. THE PROPERTIES OF UNDERWATER WELDED

MILDSTEEL AND HIGH STRENGIH SIEEL JOINIS. MASSACHUSETTS

I NSTITUTE OF TECHNOLOGY, June,1 973.

W żadnej z recenzowanych pub|ikacji nie przedstawiono Własnych WynikóW

badań materiabw spawanych i materiałóW dodatkowych, Wymaganych W

badaniach naukowych' podając ty|ko dane kata|ogowe składu chemicznego

i Wtasności mechanicznych stali i stopiwa materiałóW dodatkowych. W

publikacji A'5 podano wyłącznie symbo|e badanych e|ektrod otu|onych.

zdecydowana większośó badań przeprowadzono W środowisku wodnym na

gĘbokości 0,5 m (4.6. 160 mm, A.7 - 200 mm), co w najmniejszym nawet

stopniu nie odpowiada rzeczwistym warunkom spawania naprawczego

konstrukcji morskich' W żadnej z recenzowanych pub|ikacji nie

pzeprowadzono badań złĄczy spawanych wykonanych przy parametrach

usta|onych w badaniach spawa|ności'

We wszystkich ana|izowanych pub|ikacjach pominięto całkowicie

oddziaływanie niezbędnej ochrony katodowej sta|owych konstrukcji

morskich, na Wydzie|anie się wodoru na powierzchni obszaru naprawy.



Na podstawie powyższej ana|izy przedstawionego przez Kandydata cyk|u

pub|ikacji powiazanych tematycznie, pt.,,spawa|nośó sta|i o podwyŹszonej i

wysokiej wytrzymałości w środowisku wodnym', jako spójne osiągnięcie naukowe

wpisujące się w aktua|ne światowe trendy badawcze, uważam, że spełnia ono w

minimaInym stopniu Wymagania stawiane w odnośnych pŻepisach Ustawy o !^u|e
i stopniach naukowych.

3. ocena pozosta|ego dorobku naukowego iwspołpracy międzynarodowej

Pozostav dorobek naukowy iwspółpracy międzynarodowej Kandydata po

uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych, obejmu.ie 46 publikacji

wspołautorskich i ty|ko 1 pub|ikację autorską, oraz opracowanie 1 opinii autorskiej

oraz ,l opiniiWspÓłautorskiej. Kandydat nie wykazał W swoim dorobku autorstwa |ub

współautorstwa patentów międzynarodowych i krajowych czy wyna|azków, Wzorów

użńkowych i przemystowych. Kandydat w ramach działalności statutowej i badań

Masnych Wydziału Mechanicznego Po|itechniki Gdańskiej' brał udział W 15

opracowaniach wspołautorskich. W ramach międzynarodowej wspołpracy

naukowej Kandydat miał 3 wystąpienia na konferencjach międzynarodowych' 2 na

konferencjiw Bremen' Niemcy i 'l W sosnowcu, oraz był współautorem 9 referatów

na konferencjach międzynarodowych'

|stotnym osiągnięciem naukowym Kandydata jest promotorstwo pomocnicze

dwóch przewodÓW doktorskich oraz aktywnie uczestnictwo w 14 konferencjach

krajowych w ramach krajowej współpracy naukowej' 4 sesjach p|akatowych oraz

Wspołautorstwo 29 referatów na konferenc.iach krajowych i prowadzenie 11 sesji

refe ratowych.

Wskaźniki dorobku naukowegoKandydata są poprawne:

wos - 35,. Liczba cytowań W bazie

. lndeks Hirscha - 3.

Kandydata, po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych,

brał udział W 1 projekcie badawczym MNisw a obecnie jest Wykonawcą w projekcie

Po|R' Na z|ecenie pzemysłu opracował 5 ekspertyz autorskich i .10 ekspertyz

wsDołautorskich.



4. ocena dzia|a|ności dydaktycznej

Do gtóWnych osiągnieó w działa|ności dydaktycznej dr. inż. Dariusza Fedrycha

można za|iczyć..

. opiekę na pral(ykami studenckimi'

. prowadzenie Wykładów i zajęć |aboratoryjnych na stadiach stacjonarnych

i niestacjonarnych,

. opracowanie materiatów dydaktycznych do dwóch wyktadów autorskich,

. prowadzenie zajęć na studiach podyp|omowych |WE,

. Wypromowanie ,1'l'l inżynielów i magistrów inżynierów'

. opracowanie 76 recenzji prac dyplomowych oraz 2 rccen4i prac

dyplomowych w ramach programu EMSMUS,

. założenie iopiekę nad studenckim kołem naukowym.

za osiagniecia dydaĘczne dr' inż. Dariusz Fedrych otrzymał 3 zespołowe

nagrody rektora Po|itechniki Gdańskiej _ dwie ||| stopnia ijedną | stopnia.

5' ocena działaIności organizacyjnej

Do głóWnych osiągnieó w działa|ności organizacyjnej dr' inż' Dariusza Fedrycha

można za|iczyć:

. udział W pracach Komisji ds. Nauki Wydziału Mechanicznego Po|.

Gdańskiej'

. udział w pracach Komis,ii ds. Jakości Ksaałcenia Wydziału

Mechanicznego Po|. Gdańskiej'

. przedstawicielstwo grupy nauczycieli akademickich ze stopniem doKora

W Radzie Wydziafu Mechanicznego Po|' Gdańskiej i uczestnictwo w

obradach senatu Uczelni,

. pełnienie obowiązków redaktora czasopisma Advances in Materia|s

science Politechniki Gdańskiej'



6. ocena Końcowa
Na podstawie oceny dorobku dr. inŹ. oariusza Fydrycha w zakresie osiagnięć

naukowo.badawczych oraz istotnej dziata|ności naukowej, przeprowadzonej na
podstawie cyklu pub|ikacji powiązanych tematycznie, pt. "spawa|ność sta|i o
podwyższonei i wysokiej Wytrzymałości w środowisku wodnym''' oraz pozostałych

osiqgnięó naukowo.badawczych Kandydaia, uważam' że dorobek ten stanowi
Wkład w rozwój dyscyp|iny Budowa i Eksp|oatacja Maszyn iw dostatecznym stopniu
spełnia wymagania stawiane W odnośnych przepisach Ustawy o stopniach i Mu|e
naukowym. Biorąc powyższe pod uwagę, pŻedkładam wniosek o dopuszczenie dr'
inż. Dariusza Fedrycha do da|szych etapóW pzewodu habi|itacyinego.


