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Recenzja dorobku naukowegoo dydaktycznego i organizacyjnego dr inż. Jerzego
Czekalskiego w związku z postępowaniem o nadanie stopnia naukowego doktora

habilitowanego nauk technicznych w dziedzinie włókiennictwo

Niniejsza receĘa zostałaprzygotowana w odpowiedzi na prośĘ prof. dr hab. inż. Jó-
zefa Masajtisa Dziekana Wydziału Technologii Materiałolvych i Wzornictwa Tekstyliów Poli-
techniki Łódzkiej, wyrażoną w piśmie z dnia 25 lutego 2015 roku. Procędura habilitacyjna
jest przeprowadzana w tzw. nowym Ębie. Recenzja dotycty dorobku naukowego, dydak-
tycnrcgo, organizacyjnego' itp. & inŹ. Jerzego Czekalskiego' zatrudnionego aktualnię na sta-

nowisku adiunkta w Katedrue Wydziału Technologii Materidowych i Wzornictwa Tekstyliów
Politechniki Łódzkjej w Łodzi. Przy pisaniu niniejszej receĘi uwzględniłem przede wszyst-
kim wymagania zawaxte w odpowiednich aktach prawnych dotyczących nowej procedury ha-

bilitacyjnej . Zadantemrecenzenta Ędzie więc oceną czy osiągnięcia naukowe dr inż.Ieruego
Czekalskiego stanowiązr:rrczrry wkład w rozwój włókiennictwa oraz czy Habilitant w trakcie
swoj ej pracy naukowej wykazał się istofirą aktywnością naukową.

1. Ważniejsze dane zĘciorysu zawodowego

Dr inż. leruy Czeka|ski uzyskał stopień naukowy dokton nauk technicznych na Wy-
dńale Inłnierii i Marketingu Tekstyliów Politechniki Łódzkiej 23 rłrrześnia 1985 roku. Tytuł
rozprawy doktorskiej: ,,Rozkład skręfu przędzy w stefach procesu teksturowania metodą
nibyslaętu''. W okresie od 1.12.1976 do 30.06.1978 był zatrudniony w Centralnym ośrodku
Badawczo Rozwojowym Przemysłu Dziewiarskięgo w Łodzi. Po odbyciu wstępnego stażu
pracował na stanowisku technologą a następnie asystenta. W okręsie od l.07.1978 do

1.01.1998 dr inż. Ietzy Czek'alski był zatrudniony w InsĘrtucie Mechaniczrrej Technologii
włókna Politechniki Łódzkiej. W okresie od 1.0t.1998 - 30.09.2010 dr inż.Ieruy Czekalski
był zatrudniony w Katedtze Technologii i Budowy Przędz Politechniki Łódzkiej, a od
30.09'2010 do chwili obecnej w Katedrze Mateńałoznawstwą Towaroznawstwa i Metrologii
Włókięnniczej Politechniki Łódzkiej.

Ponadto dr inz. Jerzy Czekalski podjął w 199l roku dodatkowąpracę w Centralnym
ośrodku Badawczo Rozrvojowym Przemysłu Lniarskiego w Zyrardowie a nastgnie w latach
2001 - 2005 pracował również w charakterze adiunkta w Instytucie Wókien Nafuralnych w
Poznaniu.

-t
1



2. ocena osiągnięcia naukowego

Jednym z najwaźniejszych obszarów dociekan naukowych Habilitarrta jest analizowa-
nie zjawisk towarzyszących przepĘwowi strumieni włókien prupzaparaĘ rozciągowe maszyn
przędzalnicrych,z-e szczególnym uwzględnieniem przędzarek obrąpzkolvych.

obszar działalnor{ci naukowej habilitanta koncentruje się głównie na tematyce doty-
czwą identyfikacji procesów przędzalnictych, ze szczególnym uwzględnieniem formowania
strumieni włókien, w których zachodzi wielokrotne rozciąganie iłąszenie w oparciu o wytwa-
ruanie taśm, niedoprzędów iptzędz, atakże tematyce młiryarrcj z rozwojem technik i techno-
logii przędzalmczych i szeroko pojęą analiząptzędności włókien. Wymiemym efektem tej

działalności sąprace opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych, a takŻe osiry
gnięcia prezentowane na konferencjach naukowyct\ zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Jako podstawowe ,,osiągnięcie naukowe'', określone w art. 16, ust. 2 Ustawy o Stop-
niach Naukowych i Tytule Naukowym oraz o Stopniach i Tytulę w Zakresie Szfuki z dn. 14

marca 2003 r. Habilitant & inŻ.Ieruy Czekalski podał monografię nt. ,,Modelowanie procesu
rozciągania strumienia włókien w aparatach rozĘgowych pnędzarek'' (ZeszyĘ Na-
ukowe Nr 1185, Rozprawy Naukowe Nr 481). MonografiaLiczy 169 stron zasadticzego tek-
stu wraz z 7-mio stonicowym załącznklem. Recenzowana praca składa się z dziesięciu po-
numerowanych rozdziałów poprzedzonych przez Spis treści i Streszczenie. Numęrowane
rozdziaĘ uzupełniono o nłączrtikt A i B, literaturę, abstract w języku angielskim i charakte-

rystykę zawodową Autora.
Zaktes temaĘcmy monografii moż'na uzłlrać z.a obszat wspolny dla technologri przę-

dzalttlcrycĘ budowy strumienia włókien, modelowania regresyjnego i analizy układów dy-
namiczrrych wykorrystanych do modelowania strumienia włókien w aparatach rozciągowych
pnerdzarek RozdziaĘ 2,3 i 4 są przeglądem literatury z zakresu analĘ rozkładów długości
włókien powstających w procesie rozciągania strumienia włókien, analiry nierównomierności
masy liniowej strumienia włókien w procesie rozciąganią arralizy przebiegu krzywych pocie-
niania strumienią badania sił występujących w polu rozciągowym oraz metod oceny pracy
aparatu rozciągowego za pomocą charakterysĘk amplitudowo-częstotliwościowych. Prz'egląd
ten został podsumowany w rozdziale S_tym. Dalej Autor podsumowuje swoje badania i wy-
ciryaznich wnioski.

Zawarty w monografii cel naukowy został ukierunkowany na opracowanie matema-
tycmego opisu procesu rozcięanta zachodrącego w aparatach rozciągowych przędzarek ob-

ączkowych. W pierwszej kolejności, w tozdziale 6_tym Habilitant dokonał identyfikacji pro-
cesu rozciągania. Autor stwierdził, że tealizaąa procedury identyfikacyjnej wymaga przepro-
wadzenia eksperymentu umożliwiającego uzyskanie infonrracji o zjawiskach zachodzących w
badanym obiekcie. Informację Ę uzyskał analizując syslał wejściowy i wyjściowy obięktu.
Autor vzrrrał ptzy tym, że najwainiejsąrmi cechami sygnałów są stacjonarność, występowanie
składowych okresowych oraz nomralności sygnału. W celu scharakteryzowania sygnałów:
wejściowego i wyjściowego Habilitant analizował ich wartości średnie, wariancje, widma
liniowe harmoniczrre otaz gęstości prawdopodobienstwa rozkładu masy. Przy ocenie wymie-
nionych charakterysĘk sygnałów Autor posiłkował się stosownymi testami statystycznymi.

Zna\eńęne matematycalych wspołzależności między nięrównomiernością masy pro-
duktu zasilająpego, ruchem włókien w polu rozciągowym i charakterem rozkładu masy pro-

duktu wydawanego umożliwia optymalne sterowanie pracą aparańw rozciągowych w okre-
ślonych warunkach eksploatacyjnych. W pierwszym etapie badan Habilitant posiłkował się
wielowymiarowąanaliząregresji mającąna celu wytypowanie do dalszychronłuinńparźtme-
fiów procesu rozciągania wpływających istotnie na nierównomiernośó masy liniowej strumie-
nia włókien wydawanego z aparafu rozciągowego. w drugim etapie badań przedstawionym w
wiodącym, najważriejszym moim zdarnęm rozdziale 8_mym monografii Habilitant przedsta-



wił kierunek badawczy procesu rozciągania sprowadzająpy problematykę rozciągania stru-
mienia w polu rozciągowym do zagalrueń zvłtryarrych z analiząukładów dynamicznych. W
efekcie opracował nowy matematyczny model pfocesu rozciągania dla jedno i dwustrefowego
aparatu rozciągowego. Głównym celem było uzyskanie wyrażeń w formię transmitancji dla
dynamicarych zwiąeków między wielkościami wejfuiowymi i wyjściowymi aparafu rozciry
gowego. Parametry poszczególnych transmitancji vzalefutł od właściwości strumięnia wej-
ściowego, parametrów pracy pola rozciągowego oruz zrniennych prędkości strumienia w stre-
fie rozciąganta. Zaptaponowany model przewidywania właściwości strumienia włókien ave-
ryfikował eksperymentalnie, a nastęnie przedstawił propozycję aplikacji omawianej metody
do optymalizacji procesu rozciągania.

Autor wykazał dobre rozennrtie w literaturze światowej na temat uprawianej dyscy-
pliny naukowej. Wielolefiria wspołpraca w Zespole Profesora Tadęusza Jackowskiego zaowo-
cowała licarymi publikacjami z dziedziny przędzalnictwą czego wymiernym efektem był
udział w wielu konferencjach, publikacjach i opracowaniach w formie dydaktycznych skryp-
tów. Wnikliwe sfudia literaturowe Autora pozwoliły wyrobió sobie pogląd o rozległej znajo-
mości literatury specjalistycznej, gruntownym opracowaniu podjętej temaĘki, atakŻę róimo-
rodności wpływająpych na stan przedmiotu badań. Na uwagę zasfuguje łatwość operowania
przez Autora ńożnnym aparatem matematycmym z dziedziny zagadnień nłiryanych z ana|i-
zą układów dynamicznych, z czego mażma sądzić, że monografia wylr'tacza poza wąskie ftrmy
włókiennictwa i ma charakter interdyscyplinamy. Na podkreślenie zasfuguje również możli-
wośó vrykorzystania zaproponowanej koncepcji do innych zastosowari niż prezentowane w
roąprawie.

Do istotnych dodatnich elementów recenzowanej pracy rnlęzy zalicryć:
1) Wykazanie pfizez Autora grurrtownej znajomości podjętej problemaĘki i zagadnień po-

krewnych.
2) Nie budzącązastrzsŻeń merytorycmych poprawność rozumowania w omawianym przed-

miocie osiąnięcia naukowego, jakim jest monografia i ogólny dorobek naukowy Habili-
tanta.

3) DuŻe zllaczerie zpunktu widzenia ident1fikacji technologicznej i modelowania strumieni
włókien w postaci ta"śm, niedoprzędów i przędz jakie mają prezentowane modele mate-
tltaĘczne z ich technologiczną weryfikacją. Na uwagę zasługuje tematyka zvvięarn z
analizą charakterystyk częstotliwościowych układu w procesie rozciągania.

4) opracowanie nowego wskazrrika jakości tozciryarnąopisanego zalearością

s n-('''a')Mo= 
,S u(aĄ.@r) 

,

który może stanowić cenne kryterium oceny procesu rcrłiąanta.
Zaproponowanie modeli, k1óre zostĄ zweryfikowane, a uzyskane reztlltaty pszetĄą
dotychczasową wiedzę na temat procęsu rozciągania strumieni ptzędzalnlczycb w apara-
tach rozciągowych przędzaek obrąpzkowych.

Do ujemnych elementów monografii można raLiczyć::

Brak sprecyzowania w sposób wyrazisty charakterystyki eksperymentu, w któĘ powi-
nien podać, na jakim konkretrie rodzaju przędzarki obrąpzkowej (brak typu i firmy) wy-
konał badania oraz jaki konkrętnie rodzaj włókien chemicznych typu wełnianego uĘł do

s)

1)



2)

badan. Czy były to produkcyjne maszyny prądz,aLntcze, czy też stanowiska badawcze.
Brak spójności pomiędzry średnicą i masą liniową włókien (s. 116, podrozdział 8.3.7.1)'
które Autor użył w badaniach. Brak wzoru przeliczeniowego pomiędzy średnicąwłókien
i masąliniowąwłókien (tex). Mam tu na myśli wzór:

Tt. = o,ooo78 .d'z*. p(tex), gdzie:

d,_ średnica włókien (pm), p_ gęstość właściwa (d.'n).

Niekomplehośó zdefiniowania obiektu badan. Na stronię cnłłartĄ autoreferatu Autor
pisze: ,,obieldern badań niniejszej pracy jest jednostrefowy i dwustrefowy apąrąt rozcią-
gowy typu Duo-Roth ząinstąlowany na przędzarce obrączlrowej (rys. l i 2)". Moim zda-
niem ta definicja nie jest kompletna. Wszystkie obieĘ włókiennicze,tj. obieĘ charak-
terystyczne dla przemysłu włókienniczego i odzieżowego mozna podzielić na trzy pod-

stawowe $uPY, a mianowicie: surowce i produkĘ' mźNzyny i rnz{zeniaataz procesy
(Gniotek K., 2004, Metodyka idenĘrfikacji pewnych właściwości obiektów włókienni-
etych' PAN, oddział w Łodn, Komisja Włókięnnictwa, Łódź). Moim zdaniem obiękt
badań powinien być zdefiniowany w następujący sposób: ,,obieldem badań jest proces
rozciągania niedoprzędu z włókien chemiczttych typu wełnianego przeprowadzany w jed-
nostrefowyn i ńłustrefowyln aparacie rozciągołvym w trakcie wytwarzania przędzy na
pr z ędz ar c e obr ączlrow ef ' .

Brak przedstawienia problematyki miryanej z doborem prądz dtapszczególnych asor-
tymentów wyrobów gotowych i ich odniesienia do rodzaju i właściwoŚci fizycznych włó-
kien wytypowanych do pruerobr1 atakże mas liniowych przędz.st$ cn1tając wnikliwie
monografię można odnieść wrażenie o pewnego rcdzajuprzypadkowości doboru materia-
łu badawczego do przeprowadzenia eksperymenfu.
Brak precyzyjnego ustosunkowania się do jakości niedoprzędów i pnędz charakteryzo-
wanych współcrynnikami zmięnności masy liniowej CV. w ramach idenffikacji proce-

su rozciągania z'achodzącego w trakcie formowania niedoprzędu na niedoprzędzarce
skrzydełkowej i ptzędzerua na ptzędzarce obrączkowej (rozdział 6 monosafi i). Autor nie
odniósł się do powszechnie dosĘpnych monogramów jakościolvych ujętych formie elęk-
tronicmej w USTER STATISTICS, aktualnię z 2013 roku.
Nieprawidłowy, przedstawiony na stronię 5 autoreferatu podpis rysunku 3. Diagram,
spektrogram i histogram rozkładu masy niedoprzędu iptzędry (iak sugeruje Autor) nie ą
sygnałami wejściowymi i wyjściowymi aparatu rozciągowego przędzarki. Moim zdaniem
sygnałami wejściowymi i wyjściowymi sąwykresy fluktuacji masy niedoprzęduiptzędzy
m(t).
Brak wyraznego spfecyzowania i opisu diąramów i spektrogramów zamieszczonych w
autoreferacie na stronie precyryjnego Prezentowane na rysunku 3 (stona 5 autoreferatu)

diagramy i spektrogramy bez vrynźnego sprecyzowania i opisu utrudniają czytelnikowi
dokonanie ich analizy. Mam fu na myśli rcdraj i parameĘ pr:acy aparatu USTER, na któ-
rym sporządzono te wykresy (prędkość przesuwu produktu przez okładki kondensatora
pomiarowego * Vp (nr/min), pędkość ptzesuwrr papieru wykresowego - V* (cm/min)'
zakres skali (Range of scale), atakżę numer szczeliny pomiarowej).
Brak stosownej interpunkcji w toku prowadzeniarcmłaŻań i prezentowania wzorów ma-
tematycznych. Nalezy pamiętać, Żekażdy wzór jest cąściązdania i powinien byó zakoń-
azony przecinkiem w części zdantąbądź kropĘ gdy występuje na końcu zdarua.
Brak konsekwencji ornapzeńprzedstawionych na rysunku z omaczęniami ujętymi w tek-
ście pracy. W części poświęconej typowaniu parametrów procęsu tozciąartia mogąpych
wpływai na nieńwnomiernośó masy strumieni włókien wydawanego z aparafu rozciągo-
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wego (strona 7 autoreferatu) Autor wykazał niekonsekwencję oznaczeń ujętych na rysun_
ku 6 z oznaczeniami ujętymi w tekście ptacy. Przy uwzględnianiu zakłóceń Autor uĘłrc
rysunku 6 oznaczeń Ur ... Uo. Natomiast w tekście pracy autor pisze: ,oZakładamy,Żeba-
dany obiekt ma s wejśó Xl...Xs, jedno wyjście Y, na obiekt dzińap zakłóceń... (powinno
byó: na obiekt działa Ur ... Uo zakłóceń.

9) Niezbyt precyzyjne sformułowanie tery rczprary habilitacyjnej. Zaproponowwra przez
Habilitanta teza, a mianowicie: ,,Uzyskany na drodze elcsperymentalnej i teoretycznej mo-
del matematyczrry procesu rozciryania olłeślający związek między nierównomiernością
masy produktu zasilającego, ruchem włókien w polu razciąiowym i charakterem rozWa-
du masy produlłu wydawanego umożliwi formułowanie hipotez dotyczących rozWądu
mąsy w strumieniu ideąlrtym i rzeczywistym, HnemaĘki i dynamiki włókien w polu roz-
ciqowym'' jest moim zdaniem niezbyt precyzyjna. JeŻeli Autor uważa, że model mate-
matyczny umożliwia formułowanie hipotez, to powinien precyzyjnie sformułować te hi-
potezy. Pragn{bym prąlpomnieć, że pomiędzy teząi hipoteząistnieje dość rrtacznaróŻ-
nica pojęciowao a mianowicie: Teza jest zdaniem bądź tuftetdzeniem, które zawsze jest
prawdziwe. Tęza moŻę być wynikiem hipotezy, która została udowodniona jako praw_

dziuta i nie wymaga przeprowadzenia dowodu. Z kolei hipoteza to twierdzenie, które w
wyniku weryfikacji wymaga udowodnienia lub falsyfikacji. Stawianie hipotez i dowodzę-
nie ich ftąi,b&Źbłędu jest podstawąrozwoju nauki.

Uwzględniając dodatrie elementy ocenianej monografii dr inz. Jetzego Czekalskiego
nt. ,,Modelowanie procesu rozciągania strumienia włókien w aparatach rozciągowych
ptzęłlzarck'' stwierdzam, że mimo dostzeżonych uchybień oceniam monografię pozytywnie
iuvłaŻalrt, że posiada ona cechy niezbędne dla pracy naukowej.

Zagadnienia zwią&ane z anaLizązjawisk towarryszących przepĘwowi strumięnia włó_
lrjer'przez aparaty rozciągowe maszyn przędzalniczych nie sąjedynym obszarem zainteręso-
wan i działalności naukowej Habilitanta dr inż. Jeruego Czekalskiego. Dr inŻ. Jerzy Czekalski
jest Autorem lub Współautorem szeregu osiągnięć projektowych, konstrukcyjnych i technolo_
gicznych, które sąwynikiem jego wielolętnich badan. Zakres obszarów zaintęresowań badaw-
crych Habilitanta w szczególności obejmuje badania dotyczące:
. modfikacji włókien łykowych i ich przerobu w mieszankach z innymi włóknami,
o sposobów wytwarzaniaptądzwysokiej jakości,
. wytwarzaniaptzędz ptzemlaczonych na tekstylia techniczne i sanitarne.

Najważniejsrym osiągnięciem & fuz. Jerzego Czeka]skiego w okresię ostabrich lat
byĘ badania dotyczące modyfikacji włókien Ękowych i ich pnerobu w mieszankach z
innymi włóknami. Wymiernym efektem podjętych ptzęz Habilitanta działan w tym zakresie
były prace nealizowanę w ramach pwzr:arrych przez KBN projektów badawczych oruz ce-
lowych w Laboratorium Katedry Technologii i Budowy Przędz oraz Zakładach Pruemysło-
wych, atakże w V Ramowym Projekcie Inco_Copernicus Programme, Concerted Action NE-
TECOFLAX, o,Network on Clean Technology for Ecological High Quality Cottonized Fla,x
Fabrics Production from Worthless Raw Material'Contract ro ERB IC15CT980823 Proposal
ro ERB 35l2PL978097. wyniki prac zostaĘ wdrożonę w Zakładach Przemysfu Bawełniane-
go Armii Ludowej ,ńLBA'', Ptzędzalnl Czesankowej Polanil w Łodzi, ZPL Żyardów,
,,MAKoPo'w Malborku, Fwo ,,CAMELA'' s.A. w Wałbrzychu oraz stacji doświadczalnej
InsĘrtutu TRICOTEXTIL.

Autor zaproponował nowatorski zestaw parku maszynowego plzemlaczony do wytwa-
rzania modyfikowanych włókien lnianych lub konopnych z pakuł, wyczesów i włókien dłu_
gich. W ramach wcześniej przeprowadzonych badan opracował technologię wytwarzania
przę&mieszankowych konopie_bawełna i konopie-włókna chemiczne typu bawehrianego



ptzerubiane systemem bawełniarskim rotorowym. W wyniku prueprowadzonych badan Autor
ustalil pararnetry włókien konopnych, sposób spotządzania mieszanekzudziałem włókien
konopnych, udziaĘ procentowe składników mięszanek, niezbędną liczbę maszyrr w procesie
przędzenia' masy liniowe wytwarzanych prądz.Udział w opracowaniu linii do wytwarzania
modyfikowanych włókięn łykowych Autor oszacował na 100%.

W ramach badań doĘczących modyfikacji wlókien Ękowych i ich przerobu autor
ponadto wspołtrczestnicrył w:

badań -70o/o),

dwuskładniko}vych wraz z opracowaniem metod oceny ich wymieszanta (udział w reali-
zacjibadan_ 60oĄ'

lozowych formowanych na przędzarkach rotorowych. Do rea]izacji postawionego celu
wprowadzono elementy sztucznej inteligencji w postaci sztucznych sieci neuronolvych
(udział w realizacji badan _ 60yr).

W ramach badań poŚwięconych tematyce wytwarzania przędz wysokiej jakości
Autor współuczestniczył w realizasji dwóch projektów badawcrych i w jednym pĄekcie
celowym. Zadaniem badawczym pierwszego projektu badawczego (Nr 7 T08E 035 26) było

e parametrów strukturalnych włókien decydujących o ich przędności oraz jakości
przęfu formowanych na wysokowydajnych przędzarkach rotorowych, klasycznych przędzar_

kach obrączkowych oraz przędr.arkach kompalctowych. W ramach projektu (Nr R08 005 02)
została opracowana technologia vłytwaruania wysokiej jakości 1rz:ędz bawełnianych i mie_
szankowych (bawełna/włókna chemiczne) dziewiarskich i tkackich o aównowaŹonym skrę_

cie, niższej nierównomierności i wyższej wytrąrmałości. W ramach projektu celowego Nr 06
T08 157 20at Cl5683 opracowano technologię wytwarzania wysokiej jakości pnędz kompak-
towych. Wspófudział wę wszystkich prfioczonych badaniach dotyczących wytwarzania
przędz wysokiej jakości Habilitant oszacował naia%o.

Trzecim obszarem zainteresowań badawczych df inż. Jerzego Czekalskiego były ba_
dania dotyczące wytwarzania przędz pnzezna.czonych na tekstylił techniczne i sanitarne.
Ten obszar badan Autor nealizował w ramach projektów badawczych i celowych.

W ramach projęktu N R08 0008 04 pt. ,,Badanie i opracowanie tecbnologii wytwarza_
nia wkładów do filtrów wodnych zprzędz z włókien syntetycznych'o autor wspołuczestńczył
w opracowaniu o wdrożeniu do produkcji technologii wytwarzania wkładów do filnów wod-
nych z przędz z włókien polipropylenowych i poliestrowych. Współudział w realizacji projek-
fu N R08 0008 04 Habilitant oszacował na7aYo. W ramach realrizĄi tego projektq w celu
dokonania obiektywnej oceny stopnia frltracji autor współuczesticzył w opracowaniu pro-
grarnu komputerowego ,,Filtry'' (udział w realizacji programu _ 80%).

W ramach realizacji kluczowego projektu POIG 01.03.01-10-007108 Biogratex zaffiw
łowanego ,,Biodegradowalne wyroby włóknistę" Habilitant współuczestnic7ył w opracowaniu
technologii wytwarzania rolniczrych sznurków biodegradowalnych z włókien PLA metodą
skręcania i oplatania. Współudział w realizacji tego projekfu Autor oszacował nalaYq

W ramach wdrożenia projektu celowego TEXSERVICE (nr umowy: 3302/c.T08-
612003) Habilitant współuczestriczył w uruchomieniu produkcjiptzędzzudńałęn odpadków
zwrotrych pvze?rraczoflych na tekstylia sanitarne. Uruchomiono produkcjęptzędz umożliwia-
jącązagospodarowanie odpadków zrvrotnych. Wspófudziałw realizacji tego wdrożenia Autor
oszacował na40oń.



W ramach wdrożenia projektu celowego (nr umowy: RoW _ 242 _ 2003) Habilitant
współuczestniczył w uruchomieniu produkcji przędz z surowców recyklingowych z przemta-
czeniem na tkaniny obiciowe i płaskie wyroby o duzych masach powierzchniowych. Głów-
nym celem projektu było uruchomienie produkcji przędz mieszanko}vych umożliwiających
ząospodarowanie odpadków zwrotnych i niższych gatunków włókien. Nowościąprojekru był
dobór składników mieszankio lłóry zapewnił odporność na pilling i ścieranie wykonanych z
nich przędz pojedynczych i wielokronrych o zrównowazonym słręcie' przeznaczonych na
tkaniny obiciowe i tkaniny o duzej masie powierzchniowej. Wspófudział w opracowaniu i
uruchomieniu tej technologii Autor oszacował ru 40Yo.

W ramach wdrożenia projęktu celowego (nr umowy: RoW * 556 _ 2004) Habilitant
współuczestniczył w uruchomieniu produkcji ptzędz mieszankolvych z włókien trudnopal-
nych z pruezttaczetiem na wyroby techniczre. opracowano technologie wytwarzania ptzędz o

duĘch masach liniowych z wykorzystaniem odpadowych włókien trudnopalnych węglowych
i aramidowych i mieszanek tych włókien przemapzonych na techniczne materiĄ uszczęlnia-
jąpe. Współudziałw opracowaniu i uruchomieniu tej technologii Autor oszacował na40%o.

ReasumujQC, w wyniku dokonania oceny cyklu publikacyjnego, a przede wszystkim
monografii ,,Modelowanie procesu rozciągania strumienia włókien w aparatach rozciągowych
ptzędzarek" otaz dorobku naukowo-badawczego i całokształtu działalności naukowej stwier_

d?am' że dt irrit. Ieruy Czekalski wnosi zrlorczrly wkład naukowy w dziedzinę włókiennictwa.

3. ocena aktywności naukowej

Działalność naukowa dr ift. Jetzego Czekalskiego jest znana wśród pracowników
naukowych i inźrynierów zajmujących się szeroko pojętądziedzinąwłókiennictwa. Jego pracą
osiągnięcia i doświadczenie na płaszczyźrue naukowej i zawodowej zyskaĘ uznanie jako spe-

cjalisty z reprezentowanej ptzęzniego da,edzinte naukowej. Popularyzację nauki & inz. Jerzy
Czekalski realizował poptzez aktywny udział w międzynarodowych i krajowych konferęn-
cjach naukowych,udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych kon-
ferencji naukowych, udział w konsorcjach i sieciach badawczych, odbywanie staży w zap-
nicznych i krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich' wykonywanie ekspeĘz lub
innych opracowari na zamówienie, recenzowanie projektów międrynarodowych i krajowych,
recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowycĘ atakżę wdrożenia
wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Na szczególnąuwagę zasługuje fakc-, ŻeHa-
bilitant niezwykle precyzyjnie udokumentował swojądziałalność naukowo-dydaktycmą.

Szczegołową ocęnę aktywności naukowej Habititanta dr inz. Jerzego Czekalskiego
opracowałem zgodnie z Rozporządzentem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dtljLa

l września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągpięć osoby ubiegającej się o nadanie stop-
nia doktora habilitowanegoo W której odniosłem się do 14_tu kryteriów ujętych w tym roąpo-
ru$zeriu,ponumerowanych literami od a) do 1).

Ad a) Uczestnictwo w programach europejskich i innych programach międzynarodo-
wych lub krajowych: -

Ad b) Udzial w międzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych lub udział
w komitetach organizacyjnych tych konferencji. Dr inż. Ierzy Czekalski uczestni_
czył w 7l konferencjach naukowych zarówno krajowych' jak i zagratltcznych, ptry
crym był. autorem lub wspdautorem 10 referatów wygłoszonych na konfęrencjach
międzynarodowych i 44 referatów wygłoszonych na krajowych konferencjach nauko-
lvych (referaty wygłoszone w języku polskim).



Ad c) Otrzymane nagrody i wyróżnienia. Dr inŻ. Jerzy Czekalski uzyskał:
o wyróżnienie rozprawy dolrtorskiej,Łócrź, PŁ, 1985 r. nagrodąMinistra Nauki i Szkol-

nictwa Wyższego,
. złotY medal podczas Międzynarodowego Salonu,,Irrnowacje technologie'' za,,Teksty-

lia biodegradowalne i sposób ich wytwarzania''_ nagroda zbiorowa, 02 _ 04.2013,
Moskwą Rosją

o dyplom MinistraNauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwą ,,Tekstylia
o biodegradowalne i sposób ich wytwarzania'' _ nagroda zbiorową luty 2014 r.,
o srebmy medal podczas Międąpmodowej Wystawy ,,Wynalazczości, Nowoczesnej

Techniki i Wyrobóf'za Tekstylia biodegradowalne i sposób ich wytwarzania'' - na-
groda zbiorowa, 10 - 14 kwiętnia 2014 t.

Ad d) Udzial w konsorcjach i sieciach badawcrych: Polska Platforma Technologiczna
Przemysłu Teksylnego _ Sieć Naukowo _Przemysłowa

Ad e) Kierowanie projektami realizowanymi we współptacy z naukowcami z innych
ośrodków polskich i zagranicznych, a w przypadku badań stosowanych we
wspóĘracy z pnedsiębiorcami. Dr inz. Jerzy Czekalski:

o uczestrriczyłw charuk<tprze Głównego Wykonawcy w jednym między narodowym pro-
jekcie badawczym,

. był Kierownikięm trzech krajowych projektów badawcz.ych,
o uczesfiriczył w charakterze Głównego Wykonawcy,b&ź Wykonawcy w sześciu kra-

jowych projektach badawczycĘ
. był Kierownikiem pięciu pĄektów celowych,
o uczestniczyłw charakterze Głównego Wykonawcy w czterech projektach celowych.

Ad D Udział w komitetach redakryjnych i radach naukowych czasopism: _

Ad g) Czlonkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzy-
stwach naukowych. Dr inż. levy Czekalski był lub jest do chwili obecnej:

o przedstawicielem Katedry Technologii i Budowy Prądz do Wydziałowego Semina_
rium Dyplomowego,

o członkiem Zwiąpku Nauczycielstwa Polskiego - Zastępcą Przędstawiciela do Rady
Wydziafu,

o członkiem Koła Stowarzyszenia Włókięnników Polskich na Wydziale Infiierii i
Marketingu Tekstyliów Politechniki Łódzkiej od 1984 r.

r członkiem Z.arr.ądu oddziału SWP reprezentujący Koło SWP w PŁ od 1994 r' do
chwili obecnejo

o V_ce przewodniczp,W Rady Naukowej w COBR Puetwórstwa Lnu w latach l99l-
1995 r.

o członkiem Rady Naukowej w COBR Przętwórstwa Lnu w latach 1996-2010 r.,
o członkiem Komisji Stypendialnej Wydziału Włókienniczego w latach 1996 - 2010 ą
o peŁromocnikiem Dziekana do spraw trarrsferu technologii w latach za03 _201t t.

Ad h) osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzłcji nauki lub szfuki. Dt inż. Jetzy
Czekalski:

o jestwspółautorem sześciu skryptów dla Szkół Wyzszych,
o opracował programy wykładów, zajęć projektolvych i laboratoriów z następujących

przedmiotów:



a) dla studiów I i tr stopnia:
podstawy włókiennictwa (wykłady, laboratoria),
technologie włókiennicze (wykłady, laboratoria),
technologia biotekstyliów liniowych (wykłady, laboratoria),
wybrane zagadnieni a z przędzalnictwa (wykłady, laboratońa, proj ekt),

technicznę tekstylia liniowe (ovykłady, laboratoria),
innowacyjnetechnologiewprzędzalncnvie(wykłady)'
ptzędze techniczne do kompozytów (wykłady)'
biodegradowalne teksĘlia liniowe ( laboratoria),
projektowania tekstyliów (projekt)'
projektowanie wyrobów liniowych I (projekt)'
projektowanie wyrobów liniowych II (pĄekt)'
aspekty wzomicze w technologiach nitek I (projękt)'

aspekty wzomicze w technologiach nitek II (projekt),
b) dla sfudiów doktorarrckich III stopnia:

tendencje rozwojowe w mechanicmej technologii włókienniczej (wykłady)'
wybrane zagadntenta z przędzaLnictwa (wykłady)'
j akość i przydatność technolo gicma przędz (wykładv).

Ad i) opieka naukowa nad studentami i lekarzami w toku specjalizacji. Dr inż. Jętzy
Czekalski był promotorem 19 studentów realizujących prace inąynierskie, promotorem
43 sfudentów realizujących prace magisterskieo atak'że był opiekunem 20 studentów w
ramach obozu naukowego w Z.P.B. Bielaw w Bielawie.

Adj) Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub
promotora pomocniczegorz podaniem t5rtulów rozpraw doktorekich. Dr irrż.Ietry
Czekalski uczesbriczył w realizacji dziennych sfudiów doktoranckich dla sześciu dok-
torantów jako opiekun naukowy w ramach następująpych przedmiotów, zakończonych
egzaminami z takich przedmiotow jak tendencje ronrrojowe w mechaniczrej techno-
logii włókienniczej, wybrane zagadnienia z przędzalnictwą oraz jakośó i przydatność
technologicznaptądz.

Ad k) Staze w zagranicznych lub krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich.
Dr inż. letzy Czekalski odbył cztery zagruticnte staże naukowe w następujących
ośrodkach akademickich :

l Uniwęrsytecie Technicznym w Chemnitz (Niemcy) w 1987 roku * 1 tydzień,
r Państwowym Uniwersytecie Politochnieznlymw Sankt Petersburgu (Rosja) w 1989 ro-

ku- 1tydzień,
o Moskiewskim InsĘrtucie Tekstylnym (Rosja) w 1989 roku _ 2 tygodnie,
o Katedrze Struktur Tekstylnych Uniwersytetu Technicznęgo w Libercu (Czechy) w

2001 roku-3 tygodnie.

Ad l) Wykonanie ekspertyz lub innych opracowań na znmówienie organów władzy pu-
blicznej, samorządu terytorialnego, podmiotów realŁujących zadania publiczne
lub pnedsiębiorców. Dr inŻ. Iełzy Czek'alski jest autorem bądź współautorem trzech
ekspeĘz, amianowicie:

o Jackowski T., Czekalski J., 2001, ,'ocena kompaktowego systemu przędzentabawełny
i włókien chemicznych bawełnopodobnych na podstawie badan zrywności i jakości
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ptzędzy", ekspertyza wykonana dla Widzewskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego
WI-MA S.A,

o Jackowski T., Czekalski J., 2011, ,,opinia o innowacyjnorści stosowania prądzarki ro_
torowej BD 416 prTy Werobię surowców wtórnych w firmie TZMa Tkalnie ZeIów
S.A''

o Czekalski J., 2007, Ekspertyza dotyczrya strut{.tury przędz wysokoplastycznych opla_
tanych - OGL/36I0I0/00/0I866212007, wykonana dla firmy Legs.

Ad ł) Udział w zespołach eksperckich i konkursowych: _'

Ad m) Recenzowanie projektów międrynarodowych lub krajowych oraz publikacji w
czasopismach międzynarodowych i krajowych. Dr inż.Ierty Czekalski jako ekspert
współpracuje w zakręsie oceny wniosków o projekty oraz sprawozdań końcowych z
realizacji pĄektów z Komitetem Badan Naukowych. w tym czasie napisał recenzje
23 projektów badawczych i celowych. Ponadto dr inż. Jetzy Czekalski jako recenzent
wspĘracuje z czasopismem międzynarodowym znajdującym się w bazie Journal Ci
tation Reports: Fibers & Textiles in Eastern Europe. W latach 2000 - 2012 zrecetu;o-
w ał 28 arfykułów zgloszony ch do opublikowania.

Sumarycany impact factor publikacji naukowych wedfug listy Journal Citation Re-
ports (JCR) zgodnie z rokiem opublikowania wynosi 4,588. Liczbacytowań publikacji Habili-
tantki wgbazy Web of Science (WoS) wynosi 74 (bz auotcytowań), a wedfug bazy Scopus
liczba cytowari wynosi l13 (bez auotcytowń)o natomiast Indeks Hirscha opublikowanych
publikacji wgbuy Web of Science (Wos) wynosi 5,02. Potwiet&a to międzynarodowy lvy_
miar działalności naukowo_badawczej Habilitanta.

Bioąc pod uwagę dorobek organizacyjny uzyskany po otlrrymaniu stopnia dok-
tora stwierdzam jednoznacznie, że dr inż. Jeruy Czekalski wykazuje istotną akĘwność
naukową.

4. Wniosek

Dr inż. lerzy Czekalski posiada pokxźny dorobek naukowy, technicmy i organizacyj-
ny. Jest uznanym specjalisĘ w kraju i zagrantcąw dziedzinie włókiennictwa. Jest autorem
wielu mtacrą:ych prac naukowych a ta!łŻe wdrożeń, które prz5miosĘ znaczny efekt ękono_
micany i wniosĘ istotny wkład w rozwój myśli naukowo-techniczrej. Bioąc pod uwagę po_

wyŻsze stwierdzam, że dorobek naukowy Habilitanta spełnia wszystkie wymagania określone
w artykule 1ó Ustawy z dma 14 marca 20a3 t (ze nnianarti z dtlta 18 marca 20l l r.) o stop-
niach naukowych i t5rtule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie szfuki. osiągnięcia
naukowe jak i aktywnośó naukowa dr irl.ż. Jetzego Czekalskiego w pełni potwierdzają jego
wysokie kwalifikacje, pozycję w środowisku oraz zlrElczxfiy wkład wniesiony w rozwój włó_
kiennictwa.

}Y z;wiązku z powyższym stawiam wniosek o nadanie dr inż. Jetzemu Czekal-
skiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie dys-
cypliny nnukowej wlókiennictwo' 
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