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w związku z postępowaniem o nadanie stopnia naukowego

doktora habilitowanego

dr inż. Sławomirowi Sztainowskiemu przez

Radę Wydziału Technobgii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
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Podstawę do opracowania recenzji stąnowi pismo Dziekaną Wydziału Technologii

Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej dr hąb' inż. Katarzyny

Grabowskiej, prof, PŁ z dnią 3.01.2017 oraz dołqczona dokumentacja przewodu.

Doktor inżynier Sławomir Sztajnowski ukończył studia na Wydziale Włókienniczym

Politechniki Łódzkiej w 1989 roku [specjalność Chemiczna Technologia Włókna), a następnie

podj4ł pracę zawodow4 w Politechnice Łodzkiej w Inswtucie Fizyki Włókna i Chemicznej

obróki Włókien jako asystent. Pracował na tym stanowisku do roku 2001, a następnie (w

htach 200L-2003) jako specjalista w Katedrze Fizyki Włókna. W roku 2003 objqt stanowisko

wykładowcy w Katedrze Fizyki Włókna. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 2005

roku W dyscyplinie Inzynieria Materiałowa po obronie pracy doktorskiej ,,Badania

fotodestrukcji termoplastycznych włókien syntetycznych w aspekcie zmian ich budowy i

właściwości mechanicznych,,. Promotorem rozprawy doktorskiej była prof. dr hab. inż.

Barbara Lipp-Symonowicz.

ocena zgłoszonego osiągnięcia naukowego

Działalność naukowa dr inż. Sławomira Sztajnowskiego jako kandydata do stopnia

naukowego doktora habilitowanego, btyczy zastosowania spektroskopii w podczerwieni



Do oceny osiqgnięcia naukowego Habilitant przedstawit monografię zatytułowanq

,,Metoda spektoskopii absorpryjnej w podczerwieni w badaniach budowy polimerowych

materiałów włókienniczych,,. osiqgnięcia naukowe zebrane W wW. monografii potwierdzone

s4 11 artykułami opublikowanymi w czasopismach z bazy |CR. Habiliant podj4ł się w

monografii trudnego zahnia zebrania w jednq całość wielu w4tków naukowych, które

szczegó]l'owo opisane s4 w zał4czonych publikacjach. Autor zajmował się zastosowaniem

analizy FTIR do rozvń4zania wielu szczegółov,lych problemów zwi4zanych budowq i

strukfu rq materiałów p olimerowych sto s owanych we włó ki ennictwie.

W przedstawionych 11 publikacjach dr inż. Sławomir Sztajnowski jest współautorem o

udziale od 10 do 40 o/o' Pięć artykułów zostało opublikowanych w czasopiśmie ..Fibres &

Textibs in Eastern Europe", dwa w 'Autex Research fournal", dwa w "fournal of Applied

Polymer Science", jeden w "Polimerach" i jeden w "Textib Research fournal". Za najbardziej

wartościowq publikację nahŻy uznać pozycję 2, pt:,,,Effect of processing variables on the

thermal and physical properties of polyfL-|acctide) spun bond fabrics,,, opublikowana w
..Textile Research Journal,,. Wszystkie czasopisma, w których zaprezentowano artykuĘ

stanowiqce osi4gnięcie naukowe, sq zwi4zane z obszarem włókiennictwa lub badań

polimerów. Poniewaz ufuiały Habilitanta w powyzszych publikacjach sq raczej niskie, dlatego

wybranie przez Autora formy prezentacji osi4gnięcia naukowego w postaci monografii

jednoautorskiej nabzy uznać za stuszne.

Przedstawiona do oceny monografia ma charakter monotematyczny, a równocześnie

wielowqtkowy, co spowodowało konieczność wybiórczego potraktowania uzyskanych

wyników, En. Autor skupił się wyt4cznie na pokazaniu wyników ana|iz w podczerwieni,

pomijajqc szerszy kontekst - aby go poznać, należy się zapoznać z wybranymi L1'

publikacjami. |est to uzasadnione tym, ze w monografii znajduj4 się tylko wyniki badań

wykonanych osobiście przez Habilitanta, jednakże aby móc te wyniki w pełni zrozumieć i

zinterpretować, nabŻy się wspomóc catością danych z publikacji. Z tego względu Recenzent

taktuje monografię oraz 11 publikacji stanowi4cych podstawę jej napisania jako jednorodn4

merytorycznie całość - i jako tak4 poddaje ocenie.

Analizuj4c wyniki zaprezentowane w monografii nabŻy stwierdzić, że Autor

wypracował własn4 metodologię stosowania spektroskopii W podczerwieni do

rozwi4zywania wielu róinych problemów naukowych. Habiliant pogrupował swoje

osi4gnięcia w następujqcych zakresach tematycznych:

- zastosowanie spektroskopii FTIR do identyfikacji tworzywa włókien, folii czy kształtek.



znacz4cego osiagnięcia naukowego jednakze zebranie widm polimerów wtóknotwórczych [i

innych stosowanych w aplikacjach włókienniczychJ w jednej bazie danych stanowi z

pewności4 duże ułatrpienie dla praktyków;

- ocena parametrów fizycznej mikrosfukfury włókienniczych materiałów polimerowych'

Autor .vqyznacza wartość stopnia krystaliczności i typ struktury krystalicznej tworzywa

polimerowego W wybranych wyrobach włókienniczych, oraz orientację wewnętllzn4 ogóln4 a

ta'kie W fazie krystalicznej i niekrystalicznej. Wyniki zawarte W tej części pracy i

powiqzanych publikacjach stanowiq mniej oczywiste zastosowanie spektoskopii w

podczerwieni. Habilitant wykazat się zarówno wiedz4 w zakresie powi4zania odpowiednich

sygnałów w widmie z jego strukfurq nadcz4steczkow4, jak również umiejętrościami

praktycznymi zwi4zanymi z odpowiednim przygotowaniem preparaĘ wzi4ł także pod

uwagę wpływ czynników zewnętznych (rozci4g] na te parametry;

- badanie wpływu przyspieszonego starzenia na zmiany strukturalne zachodzqce w

tworzywie polimerowym. Autor v,lykazał, Że kgradacja pod wpływem promieniowana UV

moze być kontrolowana przy zastosowaniu spektroskopii w podczerwieni;

- najciekawsza z punktrr widzenia Recenzenta wydaje się być część czwarh', gdzie

Habilitant stosuje metodę FTIR do badania zmian bufowy Warstwy wierzchniej włókien w

wyniku oilziaływan fizycznych, chemicznych i biochemicznych. Wydaje się tylką że do tych

analiz moznaby nieco szerzej zastosować spektroskopię odbiciowq.

Zdaniem Recenzenta wyniki przedstawione przez Habilitanta w czterech powyższych

zakresach tematycznych świadczq o (i) |ego dużej wiedzy w zakresie stosowania techniki

FTIR do ana|izy strukfury materiałów polimerowych i interpretacji uzyskanych wyników (ii)

imponuj4cym doświadczeniu Autora W stosowaniu spektroskopii w podczerwieni, co

przejawia się w odpowiednim doborze podejścia praktycznego i analitycznego, oraz fiiiJ

szerokich horyzontach Autora, który po&jmuje się rozwi4zywania niestandardowych

problemów badawczych' Wyniki publikowane s4 w czasopismach o wartościach IF

odpowiednich dla danej dziedziny nauki. Do słabych stron przedłozonego osi4gnięcia należ4:

[i) fragmentaryczność metod zastosowanych do rozwi4zywania problemów naukowych -

Autor jawi się jako świetry specjalista, ale tylko w jednej (na szczęście szerokiej) dziedzinie

badawczej, (ii) uzyskane wyniki maj4 mocno Zarysowany aplikacyjny charakte4 aspekty

naukowe sq W prezentowanym dorobku mniej wyodrębnione; [iii) Habilitant jest pierwszym

autorem tylko w jednej z publikacji stanowi4cych podstawę monografii; sugeruje to iż

inicjatywa naukowa nie zawszebżLała po |ego stronie.



Podsumowuj4c dorobek habiliacyjny dr inż. Stawomira Sztajnowskiego stwierdzam, Że

wyniki zaprezentowane W monografii i w ].1. stanowi4cych jej podstawę publikacjach wnosz4

istou.ry wkład w możliwości wykorzystania spektroskopii w podczerwieni do ana|izy

polimerów stosowanych we wtókiennictwie, a tym samym do rozwoju dyscypliny naukowej

włókiennictwo. Nie mam w4Ęliwości, Że Habiliant prowadzi samodzielne badania o

znacz4cej wartości aplikacyjnej i naukowej.

ocena ogólnego dorobku naukowego, organizacyinego i dydaktycznego

Pan doktor inż. Stawomir Sztajnowski od pocz4tku kariery zawodowej prowadzi badania

naukowe W zakresie badania strukulry cz4steczkowej i nadcz4steczkowej polimerów

stosowanych we włókiennictwie. Dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia naukowego

doktora (2005) obejmuje 10 publikacji opublikowanych w czasopismach umieszczonych w

bazie ..|ournal Citation Reports,,. Habilitant jest akże współautorem 3 rozdziatów w

monografii i 1 patenĘs. Zał4czone dane bibliometryczne wskazuj4 na liczbę cytowail 46,

wartość Indeksu Hirsha IH=S (według bazy Scopus) oraz sumaryczny |F=6'7I' Dorobek

naukowy wzbogacją wystqpienia konferencyjne, częsw udział w dużych przedsięwzięciach

grantowych, oraz prowadzenie przez Autora licznych szkoleń i wykonywanie eksperLyz.

PowyŻszy dorobek nabŻy uznać za Wystarczaj4cy w stosunku do wymagań habilitrcyjnych.

Podsumowuj4c część naukow4 nahzy zauwaŻyć, iż pomimo v,tyraźnie aplikacyjnego

charakteru prowadzonych badań ich poziom naukowy jest wysoki i z czasem należy się

spodziewać istotrrego wzrosfu cytowalności tych prac.

|ako wielobtri pracownik naukowo - dydaktyczny b4dź dydaktyczny PŁ Habilitant ma

ogromne doświadczenie w pracy ze sfudentami. Prowadził. zarówno zajęcia wykładowe, jak i

hboratoryjne, był promotorem wielu prac dypbmowych. Dorobek W tym zakresie nabŻy

uznać za Wystarczaj4cy, a nawet więcej'

Habilitant realizuje równiez zacr.nia organizacyjne na poziomie uczelni, wydziału, i

katedry. Byt cztonkiem Rady Wydziatu jest również katedralnym opiekunem zagranicznych

profesorów wizyfujqcych. Dorobek organizacyjny nabzy więc również uznać za

wystarczajqcy.



Wniosek końcowy

W podsumowaniu pragnę zauwaŻyć, Że dr inż. Sławomir Sztajnowski jest aktywnym i

doświadczonym pracownikiem naukowym, znanym w środowisku naukowym specjalist4 -

spektroskopist4. Wykazuje się znacz4cym dorobkiem naukowym, oraz istobrymi

osi4gnięciami w dziatalności organizacyjnej i dydaktycznej. Strvierdzam, ze osiqgnięcie

naukowe przedstawione w monografii pt ,,Metoda spekroskopii absorpcyjnej w

podczerwieni w badaniach budowy polimerowych materiatów włókienniczych,' spełnia

warunki uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego, zgodnie z wymogami

okreśbnymi w artykułach 16 i 17 ustawy o stopniach i tyfule naukowym z dn. 14 marca

20I3r.

Wnoszę o dopuszczenie dr inż. Sławomira Sztajnowskiego do da|szych etapów przewodu

habilitacyjnego i nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w

dyscyplinie wtókiennictwo.
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