
dr hab. inż. Robert Drobina 

Akademia Techniczno-Humanistyczna 

w Bielsku-Białej 

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki 

Katedra Inżynierii Produkcji 

RECENZJA 

Bielsko-Biała 30 marca 201 Sr. 

całokształtu dorobku naukowego oraz osiągmęcm naukowego "Modelowanie procesu 
rozciągania strumienia włókien w aparatach rozciągowych przędzarek" wynikającego 
z Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. Art. 16 ust. 2 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 
o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych Ustaw zgodnie 
z Dz.U. 2011 Nr 84 poz. 455 z dnia 18 marca 201 lr. 

dr inż. Jerzego Czekalskiego 

podlegającego ocenie w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego. 

Recenzja moja została przygotowana na prośbę Pana Dziekana Wydziału Technologii 

Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej w Łodzi, prof. dr hab. inż. 

Józefa Masajtisa z dnia 25 lutego 2015r. Podstawą do sporządzenia recenzji były otrzymane 

dokumenty w postaci: 

1. osiągnięcia naukowego, jakim jest "Monografia", 

2. autoreferatu w języku polskim i angielskim, 

3. wykazu opublikowanych prac naukowych, 

4. informacji o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy z instytucjami oraz działalności 

popularyzującej naukę, 

5. innych dokumentów wymaganych zgodnie z Ustawą Dz.U. 2011 Nr 84 poz. 455 z dnia 18 

marca 201 lr. 

W dokumentacji nie zawarto pisemnego oświadczenia współautorów pracy 

zespołowej, co stanowi jego własny (nie zaś habilitanta czy innego współautora) wkład 

merytoryczny w przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie badań i przedstawienie 

pracy w fonnie publikacji. 
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Sylwetka i ocena aktywności naukowej Art. 16 ust. 1 Ustawy, dorobku 

dydaktycznego, popularyzatorskiego oraz współpracy międzynarodowej 

dr inż. Jerzego Czekalskiego 

Obszar pracy naukowo-badawczej dr inż. Jerzego Czekalskiego to włókiennicza 

inżynieria mechanicZila a w niej: wpływ parametrów włókien na parametry jakościowe 

przędz, termiczne uszlachetnianie przędz wytwarzanych różnymi systemami, technologia 

wytwarzania przędz z włókien odpadowych przeznaczone na techniczne wyroby 

włókiennicze, projektowanie technologii przędz, kompozyty na bazie przędz z włókien 

węglowych, aramidowych, polipropylenowych włókien naturalnych, analiza 

i wykorzystanie procesów dotyczących przerobu włókien łykowych i ich przerobu 

w mieszankach z illilymi włóknami. Szczególnym zainteresowaniem dr inż. Jerzego 

Czekalskiego jest problematyka procesów rozciągania realizowanego na maszynach 

przędzalniczych i poszukiwanie modeli matematycznych opisujących zjawiska 

towarzyszące przędzeniu. Tak rozległa tematyka świadczy o dużym doświadczeniu 

zawodowym. 

Po ukończeniu studiów podjął pracę zawodową w roku 1976 w Centralnym Ośrodku 

Badawczo Rozwojowym Przemysłu Dziewiarskiego w Łodzi na stanowisku technologa 

a następnie asystenta. W 1978 r. Kandydat podjął pracę w Instytucie Mechanicznej 

Technologii Włókna Politechniki Łódzkiej, początkowo na stanowisku starszego asystenta 

a następnie w roku 1985 objął stanowisko adiunkta, do chwili obecnej zatrudniony jest na 

tym samym stanowisku w Katedrze Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii 

'Włókienniczej Politechniki Łódzkiej. Dodatkowo dr inż. Jerzy Czekalski od 1991r. 

rozpoczął pracę w Centralnym Ośrodku Badawczo Rozwojowym Przemysłu Lniarskiego 

w Żyrardowie a następnie w latach 2001-2005 na stanowisku adiunkta pracował 

w Instytucie Włókien Naturalnych w Poznaniu. 

Dr inż. Jerzy Czekalski jest długoletnim nauczycielem akademickim z dużym 

doświadczeniem dydaktycznym i pedagogicznym, prowadzi zajęcia na studiach I-go i II-go 

stopnia z przedmiotów włókienniczych, a także studiach doktoranckich (załącznik 4 

dokumentacji). Ma opinię solidnego badacza, czego wymiernym efektem jest 5 nagród J.M. 

Rektora Politechniki Łódzkiej oraz 13 nagród J.M. Rektora Politechniki Łódzkiej za 

działalność naukowo-badawczą. Habilitant za działalność naukową uzyskał zloty medal 

podczas Międzynarodowego Salonu "lllilowacje technologie", dyplom Ministra Nauki 
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i Szkolnictwa Wyższego, oraz srebrny medal podczas Międzynarodowej Wystawy 

"Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów" za "Tekstylia biodegradowalne 

i sposób ich w)iwarzania". Za długoletnią służbę otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi RP 

a także Złoty Krzyż Zasługi RP. 

Dr inż. Jerzy Czekalski jest autorem i współautorem 63 pozycji wydanych drukiem, 

z tego 6 przed uzyskaniem stopnia doktora nauk technicznych. Większość tych prac została 

opublikowana w czasopismach naukowych naukowo-technicznych, Przeglądzie 

Włókienniczym oraz czasopiśmie naukowym o zasięgu międzynarodowym z Listy 

Filadelfijskiej Fibres & Textiles in Easten Europe. Habilitant większość prac ma 

współautorskich, z których pewną liczbę publikacji ma z takimi znanymi profesorami jak: 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Jackowski i prof. dr. hab. inż. Izabella Krucińska, Tematyka 

prezentowana w publikacjach jest szeroka i dotyczy różnych istotnych problemów 

związanych z włókiennictwem od technologicznych do prognozowania kwestii związanych 

z rozwojem branży. Wśród publikacji są prezentujące wysoki poziom naukowy, o czym 

świadczy współautorstwo profesora o tak. uznanej renomie jak Tadeusz Jackowski jak 

i czasopism, w których są wydrukowane. Dorobek publikacyjny Habilitanta nie jest 

zapewne imponujący w sensie statystyki publikacyjnej, Indeks Hirscha = 5, Impact Factor 

= 5, liczba punktów według M.N. i Sz. W. wynosi 207, liczba c)iowań według bazy Web 

of Science wynosi 74, według bazy Scopus bez autocytowań wynosi 113. Uważam jednak, 

że tematyka i zakres badań naukowych prowadzonych przez dr inż. Jerzego Czekalskiego 

są nie tylko interesujące oraz oryginalne w skali krajowej i światowej, ale stanowią 

poniekąd przykład w doborze tematów i metodologii prowadzenia prac naukowo

badawczych na wydziałach technicznych Wyższych Uczelni. Inspiracją do badań nad 

złożoną tematyką były konkretne problemy zaobsernrowane przez dr inż. Jerzego 

Czekalskiego podczas procesów produkcyjnych gdzie Habilitant dokonywał identyfikacji 

technologicznej. Na podstawie analizy literatury przedmiotu i własnych przemyśleń 

wynikających z obszernego doświadczenia zawodowego został przygotowany 

i zdefiniowany profil badań,jego wymiernym efektem było opracowanie pozycji naukowej 

"Modelowanie procesu rozciągania strumienia włókien w aparatach rozciągowych 

przędzarek". Podsumowując tą część recenzji należy uznać, że dorobek publikacyjny jest 

obfity i o szerokim wachlarzu problemów. Słabością jest mała liczba .indywidualnych 

publikacji Habilitanta, powodem dużego rozrzutu tematyki i liczba prac współautorskich 

wynika 
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z tego, że Habilitant był zatrudniony w różnych programach badawczych. Ten skromny 

dorobek publikacyjny w odniesieniu do samodzielnych publikacji został w dużej mierze 

w moJeJ opmu zrekompensowany liczbą prac badawczych gdzie Habilitant był 

współautorem 40 dokumentacji technicznych, uczestniczył, jako kierownik a także w 

charakterze głównego wykonawcy w 9 projektach krajowych i 1 międzynarodowym 

projekcie badawczym. Brał czynny udział w projekcie kluczowym i 9 projektach celowych 

również w charakterze kierownika projektu, głównego wykonawcy i wykonawcy. 

Dr inż. Jerzy Czekalski uczestniczył w większości czynnie w 71 konferencjach naukowych 

międzynarodowych i krajowych, z czego wygłosił 54 referaty, brał udział 

w 3 międzynarodowych komitetach organizacyjnych konferencji naukowych. 

Był wykonawcą szeregu ekspertyz, jako ekspert we współpracy z Komitetem Badań 

Naukowych był recenzentem 23 projektów badawczych i celowych. Habilitant wdrożył 

wyniki swoich badań naukowych w siedmiu firmach, świadczy to o dużej wartości 

aplikacyjnej i charakterze prowadzonych prac a także współpracy z przemysłem, 

co uważam za duże osiągnięcie Habilitanta. Jest recenzentem w czasopiśmie naukowym 

o zasięgu międzynarodowym z Listy Filadelfijskiej Fibres & Textiles in Easten Europe. 

Oprócz działalności naukowo badawczej i organizacyjnej na szczególną uwagę zasługuje 

współautorstwo w 6 skryptach dla Szkól Wyższych, opracowanie szeregu programów 

\\!)'kładów, zajęć projektowych dla studiów I, 11 i studiów doktoranckich III stopnia. 

Był promotorem 62 prac w tym 43 to prace magisterskie, jest opiekunem naukowym 6 

doktorantów. W ramach współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami 

naukowymi, jak.o członek współpracuje z 8 instytucjami i towarzystwami naukowymi. 

Reasumując mogę stwierdzić, że wymieniona przeze mnie działalność i aktywność 

naukowa wskazuje na duże zaangażowanie w propagowaniu wiedzy w zakresie 

włókiennictwa i wnosi istotny wkład w daną dyscyplinę. 

Ocena osiągnięcia naukowego dr inż. Jerzego Czekalskiego stanowiącego podstawę 

o ubieganie się o nadanie doktora habilitowanego 

Jako osiągnięcie naukowe stanowiące podstawę wniosku habilitacyjnego wynikające 

z Art. 16 ust. 2 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 

w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych Ustaw zgodnie z Dz.U. 2011 Nr 84 poz. 

455 z dnia 18 marca 20llr wskazano monografię "Modelowanie procesu rozciągania 

strumienia włókien w aparatach rozciągowych przędzarek". 
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Wskazana przez Habilitanta monografia została 'NYdana przez Wydawnictwo 

Politechniki Łódzkiej w Łodzi w 2014r., w serii wydawniczej Rozprawy Naukowe, Z. 481. 

Monografia liczy 153 stron zasadniczego tekstu, wykaz literatury 5 stron, 7 stron 

stanowiących załączniki do rozprawy, dwu stronicowy "Abstract" w języku angielskim, 

charakterystykę zawodową Autora. Razem cała praca liczy 169 stron. 

Rozprawa podzielona jest na 1 O rozdziałów. Zasadniczy tekst rozprawy poprzedzają: 

spis treści, streszczenie, wykaz oznaczeń. Wykaz oznaczeń podany jest w sposób 

chaotyczny, co powoduje, że zapoznanie się z tekstem i 'WYWodami rozprawy 'NYmaga 

uwagi. 

Ro.zdział pierwszy stanowi - "Wykaz oznaczeń". Rozdział drugi - "Problematyka 

badań", poświęcony infonnacjom o procesie przędzenia, ze szczególnym uwzględnieniem 

pracy aparatów rozciągowych. Autor "')'mienia w sposób zbyt uproszczony wskaźniki 

jakościowe przędzy uzależnione od elementów i ustawień aparatu rozciągowego 

przędzarki. Prezentuje również rozważania teoretyczne odnoszące się bezpośrednio do 

fluktuacji mas strumienia przędzalniczego, gdzie czynnikiem mogącym powodować 

nierównomierność masy jest rozciąg technologiczny, źle dobrany powoduje obniżenie, 

jakości przędzy. Autor przedstawia schemat technologiczny podstawowych zespołów 

roboczych przędzarki obrączkowej wraz ze schematem jednostrefowego aparatu 

rozciągowego Duo-Roth. Monografie mają spełniać również rolę edukacyjną, brakuje 

bezpośredniego odniesienia do kierunków rozwoju technik przędzenia i rodzajów aparatów 

rozciągmvych na przędzarkach obrączkov-l)'ch. Należy Z\VTÓcić również uwagę, że celem 

podjęcia procesu produkcji przędz jest ich wykorzystanie. Dobór przędz dla 

poszczególnych asortymentów 'NYrobów goto'NYch jest przede wszystkim uzależniony od 

rodzaju i właściwości fizycznych włókien wytypowanych do przerobu, a także masy 

liniowej przędz. Budowa i struktura przędz zależy od właściwości zastosowanego do ich 

wytworzenia surowca, a także od rodzaju procesu technologicznego użytego do 

fonnowania tych przędz. Wytwarzane przędze charakteryzują się zróżnicowanymi 

właściwościami i cechami dotyczącymi objętości, włochatości, a także średnicy. Przy 

doborze techniki przędzenia należy uwzględniać rodzaj i właściwości fizyczne 

przerabianych włókien, a przede wszystkim ich długość i masę liniową. Istnieje wiele 

różnorodnych technik wytwarzania przędz, ale tylko niewielka ich liczba jest 

wykorzystywana na skalę przemysłową. Największy rozwój technik przędzenia nastąpił 
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w przypadku przetwarzania bawełny, a w szczególności włókien chemicznych typu 

bawełnianego. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku oprócz dominującej techniki 

obrączkowej pojawiły się również techniki przędzenia bezwrzecionowego, w szczególności 

rotorowego, a także pneumatycznego (przędze MJS i MVS), zape'Wlliające znaczący wzrost 

wydajności produkcji. W przypadku przetwarzania wełny i włókien chemicznych typu 

wełnianego dominującą techniką nadal pozostaje przędzenie obrączkowe o różnicowanych 

rodzajach aparatów rozciągowych i węzłów skręcająca nawijających, w zależności od masy 

liniowej przędzy. 

Autor na rysunkach 2. l, 2.2, prezentuje rozmieszczenie okresowych zgrubień 

i pocienień przędzy w tkaninie i dzianinie,jednak nie wspomina, z jakiego rodzaju włókien 

wytworzona jest przędza. Ponadto rysunki są nieczytelne a brak odniesienia 

do spektrogramów powoduje, że zamieszczenie tych rysunków nic nie wnosi do rozprawy. 

Rysunek 2.4. powinien być inaczej podpisany - to nie jest schemat. 

Rozdział trzeci "Cel i teza pracy", Autor podaje cel i tezę w sposób chaotyczny, w toku 

różnych myśli trudno wyciągnąć właściwą tezę i cel pracy. "Teza, log. mat. twierdzenie 

wymagające dowodu; konkluzja, której należy dowieść na podstawie przyjętych przesłanek; 

w matematyce - część twierdzenia którą się dowodzi korzystając z danych założeń" 

(Encyklopedia Popularna, PWN, -»yd. 3 7., 2013 ). Praca habilitacyjna ma stanowić "istotny" 

wkład w daną dziedzinę wiedzy, może również być nauko...-vym usystematyzowaniem 

pewnych problemów. Osobiście uważam, że inna redakcja i sformułowanie celu i tezy pracy 

podniosła by jej walory. 

Rozdział czwarty "Podstawy teoretyczne rozciągania", w całości poświęcony jest 

procesowi rozciągania strumieni przędzalniczych. Autor odnosi się do rozkładów długości 

włókien i powstających w wyniku rozciągania. Dokonuje analizy literatury przedmiotu 

oceny rozkładów długości włókien w strumieniu przędzalniczym, wymieniając zjawiska 

zachodzące podczas rozciągania w aparatach rozciągowych. Brakuje jednak opisu zjawiska 

migracji włókien do rdzenia przędzy i wpływu wymiarów trójkąta skrętu. Autor 

szczegółowo odniósł się do analizy nierównomierności masy liniowej strumienia włókien, 

przebiegu krzywych pocienienia, metod oceny pracy aparatu rozciągowego przy pomocy 

charakterystyk amplitudowo~częstotliwościowych. Całość swoich rozważań zawiera 

w Rozdziale piątym "Podsumowanie przeglądu literatury". W celu pełniejszego 

zobrazowania zagadnień związanych z nier6wnomiemością strumienia włókien Autor 
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powinien odnieść się do oceny,jakości przędzy w sposób kompleksowy, między innymi na 

podstawie analizy integralności jej wyglądu, integralności powierzchni. Za integralność 

wyglądu przędzy są odpowiedzialne, krótko i długo okresowa zmienność rozkładu masy 

liniowej - CV rn, błędy przędz w postaci pocienień, pogrubień i nopów, jak również 

okresowość rozkładu masy przędzy. Z kolei za integralność powierzchni przędzy 

odpowiadają jej włochatość, struktura powierzchni, średnica przędzy oraz okrągłość 

kształtu przędzy. Na integralność objętości przędzy można wpływać zmianami jej masy 

liniowej, liczbą skrętu, a także gęstości objętościowej. Najnowsze generacje aparatury 

kontrolno-pomiarowej zostały wzbogacone o przystawkę optoelektroniczną, znacznie 

rozszerzającą rodzaj, liczbę i zakres wyznaczanych właściwości fizycznych, szczególnie 

dla przędz. 

Przykładem takiej generacji są zestawy aparaturowe USTER TESTER 4-SX a także 

USTER TESTER 5-S800 natomiast, jakość przędz może być weryfikowana przy pomocy 

Statystyk Uster'a. 

Moim zdaniem rozdziały 2,3,4 i 5 powinny być podstawą do sformułowania celu i tezy 

pracy. W sposób uproszczony Autor przeanalizował obszerną literaturę dotyczącą 

zagadnień procesu rozc1ągarua strumienia włókien. Autor dokonał naukowego 

uporządkowania pewnej grupy zagadnień. Mankamentem przeprowadzonej analizy 

literatury przedmiotu jest brak odniesienia do aktualnych trendów. Autor powołuje się na 

literaturę przedmiotu począwszy od 1931 r. a skończywszy na 201 lr., z tego tylko 5 pozycji 

jest po 2001r., średnio Habilitant powołuje się na publikacje pochodzące z lat 60-tych i 90-

tych ubiegłego wieku. Moją osobistą znajomość dorobku Autora opieram nie tylko 

o inforrnacje,jakie zostały zawarte w przesłanej dokumentacji. Uważam, że była możliwość 

powołania się na własne pozycje Autora począwszy od czasopisma "Fibres & Textiles in 

Eastern Europe" z Listy Filadelfijskiej gdzie zamieszczonych jest ponad 8 publikacji 

bezpośrednio korespondujących do tematyki zawartej w analizie literatury przedmiotu 

Monografii. Rozdział, w którym Autor odnosi się do Statystyk U ster'a z roku 1989-1990 

nie uwzględnia nowych statystyk. Obecnie są nowsze biuletyny Uster'a z 2013r., 

(http://www. uster .com/ en/servi ce/uster-statistics/). 

W Rozdziale szóstym "Identyfikacja procesu rozciągania", Habilitant dokonuje 

identyfikacji technologicznej procesu rozciągania przy pomocy charakterystyk 

częstotliwościowych. Autor pod pojęciem identyfikacji, zawarł ilościowy opis zjawisk 
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zachodzących podczas konkretnych operacji technologicznych. Przeprowadził w sposób 

właściwy eksperyment czynny w warunkach normalnej eksploatacji identyfikowanego 

obiektu,jakim była przędzarka. Autor odniósł swoje rozważania do sygnałów wejściowych 

i wyjściowych modelu, jakim był aparat rozciągowy przędzarki obrączkowej. 

Moim zdaniem brak jasno sformułowanego planu eksperymentu powoduje szum 

informacyjny, czytelnik jest zmuszony domyślać się, co na myśli miał Autor. 

Rozdział siódmy "Wykorzystanie wielowymiarowej analizy regresji do modelowania 

procesu rozciągania" został poświęcony identyfikacji technologicznej procesu przędzenia 

w odniesieniu do pracy aparatu rozciągowego. Autor dokonał oceny statystycznej 

wybranego procesu technologicznego, odniósł się do tematyki wielowymiarowych 

obiektów sterowania, a następnie wyznaczył równania regresji i dokonał trafuej ich oceny 

w oparciu o otrzymane statystyki. Jednakże nie określił przyjętych poziomów istotności 

w odniesieniu do wszystkich wariantów badań. Zdaniem Autora wszystkie wartości 

współczynników korelacji regresji okazały się istotne. Habilitant nie podaje, na jakim 

poziomie istotności a i przy jakiej liczbie stopni swobody wymienione współczynniki 

okazały się istotne? Moje wątpliwości budzi tytuł rozdziału. W podrozdziale 7.4 Autor 

dokonuje graficznej interpretacji otrzymanych równań. Jak wynika z przedstawionych 

na rysunku 7.2 wykresów Habilitant dokonuje jed)'Tiie oceny i identyfikacji funkcji 

liniowych, a zatem gdzie występuje wielowymiarowość? Należy jednak mieć na uwadze, 

że z technologicznego punktu widzenia dokonana analiza regresji modeli statystycznych 

została przeprowadzona w sposób poprawny. Jednakże_w celu pełniejszego zobrazowania 

zachodzących zjawisk należałoby również przedstawić graficzną interpretację 

zachodzących zależności w formie wielomianów liniowo-kwadratowych wraz 

z możliwością dokonania jakościowej oceny zachodzących zjawisk przy użyciu 

warstwicowych i powierzchniowych funkcji regresji. Domyślam się, że Autor postanowił 

tego typu możliwość interpretacji zaprezentować w przyszłych publikacjach. 

Rozdział ósmy "Analiza charakterystyk częstotliwościowych układu (matematyczny 

model procesu rozciągania), według redakcji Autora, jest podstawową częścią dysertacji. 

Autor przedstawia podstawowe założenia do modelu. W dalszej części dokonuje analizy 

ruchu włókien i zmian prędkości włókien w polu rozciągowym w odniesietiiu do krzywych 

pocienienia. Dokonuje szczegółowej weryfikacji założonych modeli w oparciu 

o charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowe wiążące widmo rozkładu sygnału masy 
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na zasilaniu i wydawaniu z aparatu rozciągowego przędzarki, uwzględniając przy tym 

zmiany prędkości strumienia włókien w polu rozciągowym z widmem rozkładu masy 

liniowej na wydawaniu aparatu rozciągowego. Autor trafnie wnioskuje, że przeprowadzona 

analiza statyczna w odniesieniu do krzywych teoretycznych i eksperymentalnych jest silnie 

skorelowana. Przedstawiona analiza pracy aparatu rozciągowego przędzarki obrączkowej 

z dużym prawdopodobieństwem może być zastosowana do analizy aparatów rozciągowych 

innych maszyn przędzalniczych takich jak zgrzeblarki, rozciągarki i niedoprzędzarki. 

W mojej opinii jest to najbardziej wartościowa część monografii, choć uważam, 

że aspekt charakterystyki częstotliwościowej układu wart jest zbadania i wyjaśnienia odnosi 

się to głównie do rysunków 8.19, 8.20. 

Rozdział dziewiąty "Podsumowanie", podaje przemyślenia autora do wykonanych 

badań i odnosi się do analizy literatury przedmiotu, moim zdaniem niewiele wnosi 

do wcześniejszych wyników. 

Rozdział dziesiąty "Wnioski", zawiera 12 wniosków pogrupowanych tematycznie, 

do których odnoszą się, identyfikacja procesu rozciągania, wielowymiarowych funkcji 

regresji, krzywych pocienienia i uzyskanych modeli matematycznych. Wnioski te nie tylko 

wynikają bezpośrednio z rozważań przeprowadzonych w monografii, ale również 

z obserwacji Autora pracy maszyn i urządzeń włókienniczych np. wniosek 5 i 12. Ogólnie 

wnioski uważam za ciekawe i przedstawiające poglądy Autora na problemy badań 

statystycznych strumieni przędzalniczych i wiarygodność 'W)'ników doświadczeń. 

"Literatura", zawiera 103 pozycje. Bibliografia jest obszerna i podaje pozycJe 

prezentujące dość wszechstronnie problematykę badań przedstawioną w monografii. Brak 

uporządkowania alfabetycznego lub chronologicznej kolejności wprowadzania 

odnośników literaturowych powoduje zamieszanie. 

Na zakończenie rozpra'W)' jest umieszczony wykaz załączników, opracowanie kończy 

"Abstract" i "Charakterystyka zawodowa Autora". 

Podsumowując tą część recenzji stwierdzam, że przedstawiona Monografia pomimo 

przytoczonych uwag i wątpliwości, jako całość zawiera szereg wyników poszerzających 

wiedzę o modelowaniu procesu rozciągania strumienia włókien w aparatach rozciągowych 

maszyn przędzalniczych, z których czytelnik może uzyskać obszerną wiedzę o metodach 
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matematycznych, służących optymalizacji procesów przędzalniczych. Prezentowane 

wyniki i ich rozważania stanowią dalszy krok na drodze do poszukiwania metod 

racjonalnego planowania technologii przędzenia. 

Monografia na ogół napisana jest poprawnym językiem, chociaż są fragmenty, które 

trudno ocenić,jako właściwe. 

Opinia końcowa 

Dotychczasowe os1ągmecrn naukowe dr inż. Jerzego Czekalskiego przedstawione 

po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych, uważam za wystarczające 

i potwierdzające Jego umiejętność rozwiązywania problemów naukowych. 

Jego wiedzę zawodową, umiejętności rozwiązywania złożonych problemów 

naukowych oraz przedstawioną "Monografię "oceniam pozytywnie. Dorobek przedstawiony, 

"jako całokształt dorobku naukowego oraz osiągnięcia naukowego'1 "Modelowanie procesu 

rozciągania strumienia włókien w aparatach rozciągowych przędzarek" oraz pozostały uważam 

za wystarczający na poparcie tezy, iż "Autor wniósł istotny wkład w rozwój nauki 

w dyscyplinie włókiennictwo", co dodatkowo wskazuje na spełnienie kryteriów wymaganych 

w przewodach habilitacyjnych zdefiniowanych w Ustawie z dnia 14 marca 2003 r. Art. 16 ust. 

2 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz 

o zmianie niektórych innych Ustaw zgodnie z Dz.U. 2011 Nr 84 poz. 455 z dnia 18 marca 

201 lr. 

Dlatego też stawiam wniosek końcowy do Rady Wydziału Technologii 

Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej w Łodzi o dopuszczenie 

dr inż. Jerzego Czekalskiego do dalszych etapów przewodu habilitacyjnego w zakresie 

nauk technicznych w dyscyplinie włókiennictwo. 

, I 
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