
Prof. dr hab. Jerzy Ratajski 
Kierownik Zakładu Projektowania Materiałów i Procesów, ITiE, 
Politechnika Koszalińska, ul. $niadeckich 2, 75-453 Koszalin 

Koszalin 30.06.2015r. 

OPINIA 
o całokształcie dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego w 
postępowaniu habilitacyjnym dra inż. Marcina Gołąbczaka w dziedzinie 

nauki techniczne, w dyscyplinie inżynieria materiałowa 

Podstawą formalną opracowania opinii jest pismo Sekretarza Komisji dra hab. inż. 

Adama Papierskiego z dnia 28 kwietnia 2015 r., wystosowane w związku z decyzją 

Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, powołującą mnie na 

recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dra inż. Marcina Gołąbczaka. 

Dokumentację merytoryczną opracowanej opinii stanowi wniosek Habilitanta do 

Centralnej Kornisj i ds. Stopni i tytułów Naukowych o przeprowadzenie 
postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie 

budowa i eksploatacja maszyn wraz z następującymi załącznikami: 

Załącznik A - odpis dyplomu 

Załącznik B - autoreferat w języku polskim oraz angielskim obejmujący dane o 

autorze, opis przebiegu pracy zawodowej, wskazanie osiągnięć wynikających z art. 

16 ust.2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym 
oraz opis osiągnięć w zakresie wytwarzania i badania właściwości użytkowych 

warstw węglowych i TiN na stopach magnezu oraz warstw niskotarciowych na stali 
X38CrMoV5-l 

Załącznik C - kopie 1 ~ artykułów stanowiących jednotematyczny cykl publikacji 
pt.: ,,Wytwarzanie i badanie właściwości użytkowych warstw węglowych i TiN na 

stopach magnezu oraz warstw niskotarciowych na stali X38CrMoV5-l". 



Załącznik D - oświadczenia współautorów o procentowym udziale w 
poszczególnych publikacjach 

Załącznik E - oświadczenie Habilitanta, że dokumenty o wszczęcie postępowania 
habilitacyjnego są składane po raz pierwszy 

Załącznik F - kwestionariusz osobowy 

Załącznik G - opinia Dyrektora Instytutu Obrabiarek i Technologii Budowy 
Maszyn prof. dr hab. inż. Bogdana Kruszyńskiego o dorobku nauko\:\rym, 
organizacyjnym i dydaktycznym Habilitanta. 

Do dokumentacji dołączony jest dodatkowy załącznik uaktualniający dorobek 
nauko\:\ry Habilitanta ze względu na długi okres trwania procedw-y habilitacyjnej 

1. Ogólna charakterystyka Habilitanta 

Dr inż. Marcin Gołąbczak jest absolwentem Wydziału Organizacji i Zarządzania 
Politechniki Łódzkiej. W 1999 r. obronił pracę magisterską pt.: ,, Analiza kosztów 
wybranych stanowisk pracy w zakładzie aparatury elektrycznej ELESTER S.A.". 
Bezpośrednio po zakończeniu studiów rozpoczął pracę w zakładach Dae Yang 
Electronics Poland (Łódzkie Zakłady Radiowe - Fonica) na stanowisku 
Kierownika ds. Kontroli i Jakości. Ten bezpośredni kontakt HabWtanta z 
przemysłem trwał dwa lata. Po tym okresie rozpoczął pracę w Politechnice 
Łódzkiej na Wydziale Mechanicznym, którą kontynuuje do dnia dzisiejszego. W 
pierwszym okresie w latach 2000 - 2008 pracował w Instytucie Inżynierii 

Materiałowej, a obecnie w Instytucie Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn. 
W okresie swojego zatrudnienia odbył kilka staży zagranicznych w: Techno-Coat 
Oberflaechentechnik GmbH (Zittau, Niemcy), Ecole Catholique d' Arts et Metiers
ECAM, Depa1tment Materiaux (Lyon, Francja), University of the West Scotland, 
Thin Film Centre (Paisley, Szkocja), Concept Laser GmbH (Lichtenfels, Niemcy), 
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Centre d ' Atis et Metiers de Cluny - Paris Tech de Cluny, (Cluny, Francja). Pobyt 
na wymienionych stażach zagranicznych istotnie wzbogacił Jego warsztat 
naukowo-badawczy, szczególnie w zakresie osadzania powłok 

przeciwzużyciowych metodą PACVD. W rezultacie w 2005 roku dr inż. Marcin 
Gołąbczak obronił pracę doktorską na Wydziale Mechanicznym PŁ w dyscyplinie 
budowa i eksploatacja maszyn pt.: ,,Wytwarzanie warstw węglowych na stopach 
magnezu metodą P ACVD" 

2. Charakterystyka i ocena dorobku naukowego na podstawie 
zbioru jednotematycznych publikacji nt. ,,Wytwarzanie i 
badanie właściwości użytkowych warstw węglowych i TiN na 
stopach magnezu oraz warstw niskotarciowych na stali 
X38CrMo VS-1" 

Ważny wątek w problematyce badawczej, którą zajmuje sie Habilitant, obejmuje 
charakterystykę powłok wytwarzanych metodami PVD oraz CVD osadzanych na 
stopach magnezu oraz stali narzędziowej w celu zwiększenia głównie ich 
właściwości przeciwzużyciowych. Stopy magnezu, charakteryzujące się 

stosunkowo niską masą, są powszechnie stosowane w wielu obszarach 
przemysłowych, przede wszystkim w przemyśle lotniczym i kosmicznym. 

Ważną operacją przed osadzaniem powłok tymi metodami jest przygotowanie 
powierzchni elementów ze stopu magnezu. Temu zagadnieniu dr inż. M. 
Gołąbczak poświęcił wiele uwagi. Opracował procedurę szlifowania oraz 
polerowania zapewniającą odpowiednią chropowatość powierzchni pozbawionej 
wszelkich zanieczyszczeń. Do badań właściwości tribomechanicznych oraz 
korozyjnych osadzanych powłok zastosował szerokie spektrum metod badawczych, 
umożliwiających badania mikro i nanotwardosci, wyznaczanie modułu Younga, 
określenie chropowatości i falistości powierzchni w układzie przestrzennym 3D za 
pomocą mikroskopu sil atomowych, ocenę morfologij warstwy wierzchniej na 
podstawie obrazów SEM mikro i nanostruktur wytworzonych powłok, pomiar 
grubości powłok metodą bezpośredniej profilografii, wyznaczenie współczynnika 
tarcia, określenie odporności na zużycie, zbadanie odporności korozyjnej metodą 
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potencjodynamiczną j potencjostatyczną oraz w mgle solnej, ocenę adhezji metodą 
zarysowama. 

Główne kamienie milowe w tym zakresie aktywności badawczej Habil.itanta 
sprowadzają się do: 

./ Opracowama procedury szlifowania i polerowania stopów magnezu 
oraz powierzchni próbek ze stali X38CrMo VS-1 metodą szlifowania 
elektroerozyjnego 

./ Określenie charakterystyk tribomechanicznych powłok TiN 
wytwarzanych metodą P APVD i osadzanych na stopach magnezu 

./ Określenie charakterystyk tribomechanicznych powłok węglo\\,ych 

\\,ytwarzanych metodą PACVD i osadzanych na stopach magnezu 

./ Wytwarzanie metodą CVD i zbadanie właściwości nanokrystaJicznego 
diamentu (NCD) 

./ Zbadanie właściwości powłok TiC+a-C:H j MoS2TiW osadzanych 
metodą PVD na stali X38CrMoV5 

./ Zbadanie właściwości warstw azotowanych wytwarzanych rożnymi 
metodami na próbkach ze stali X38CrMo V5 oraz porównanie z 
właściwościami powłok WC-C osadzanych metodą PVD 

./ Zbadanie właściwości powłok TiC+a-C:H osadzanych metodą PVD na 
stali X38CrMoV5-l 

./ Zbadanie właściwości powłok MoS2 TiW osadzanych metodą PVD na 
stali X38CrMoV5-1 

Habilitant dr inż. Marcin Gołąbczak w obszarze tej działalności badawczej 
wskazał na następujące swoje osiągnięcia: 

./ Opracowanie nowej technologii wytwarzania warstw węglowych i TiN 
na stopach magnezu metodą P ACVD i PVD . 

./ Opracowanie nowej technologii wytwarzania warstw niskotarciowych 
na stali narzędziowej X38CrMoV5-1 
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Podsumowując ten wątek aktywności naukowej Habilitanta dotyczący badań 

doświadczalnych w zakresie różnych technologii osadzania powłok oraz 
obejmujący stosunkowo dużą różnorodność badanych powłok nie można znaleźć 
uzasadnienia dlaczego Habilitant stosując znane od wielu lat metody PACVD oraz 
PVD osadzania powłok przekonuje, że są to jego autorskie technologie. Moim 
zdaniem sformułowanie ... "opracowanie nowej technologii" ... jest nieuzasadnione 
ponieważ Habilitant dobierał tylko wartości parametrów teclmologicznych, takich 
jak ciśnienie w komorze roboczej, napięcie polaryzacji, etapy i czas procesu, w 
gotowych, komercyjnych i laboratoryjnych stanowiskach do procesów osadzania 
metodą PACVD oraz PVD. 

Trudno również znaleźć w badaniach opisanych w publikacjach myśl 

przewodnią dotyczącą wyboru metody, tj. PVD lub CVD oraz wyboru rodzaju 
powłoki . Habilitant nie porównuje właściwości otrzymanych powłok. Praktycznie 
każdy artykuł kończy się sentencją, że zastosowana metoda umożliwia osadzanie 
powłok, które charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi . 
Odnosi się wrażenie przypadkowości wyboru rodzaj u osadzanych powłok. 

Innym„ ważnym obszarem w dorobku badawczym Habilitanta jest modelowanie 
matematyczne obejmujące analizę ewolucj i właściwości osadzanych powłok, ale 
również analizę matematyczną rejestrowanych linii spektralnych Ramana w celu 
ich dekonwolucji, pozwalającej na rozszerzenie możliwości określenia składu 

chemicznego powłok. Zakres modelowania matematycznego obejmuje również 
proces nanoindentacj i z wykorzystaniem do pomiaru grubości warstwy. 

Ważnym zagadnieniem w obszarze modelowania matematycznego jest 
podjecie się przez Habilitanta wraz z zespołem próby zastosowania automatów 
komórkowych do modelowania wzrostu warstw weglopodobnych. Punktem 
wyjścia w modelowaniu był jednowymiarowy automat do deterministycznego 
modelowania morfologii powierzchni. Następnie badano zastosowanie 
jednowarstwowego, dwuwymiarowego automatu z rożnymi regułami przejścia, 

deterministycznymi i probabilistycznymi. Działania te zmierzają do osiągniecie 

zasadniczego celu, tj . zastosowanie dwuwymiarowego, dwuwarstwowego 
automatu, który zdaniem autorów w najlepszy sposób opisuje depozycję atomów 
węgla jak również transfonnacj ę sieci z grafitu do diamentu. 
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Uwagi 

W autoreferacie habilitacyjnym znajdują się niezrozumiale sformułowania w 
rozdziale zatytułowanym: Opracowanie nowej technologii wytwarzania warstw 
nisko tarciowych na stali X38CrMo VS-1 metodą azotowania i PVD. Jak wiadomo, 
proces azotowania jest dyfuzyjnym procesem cieplno-chemicznym w wyniku 

którego powstaje warstwa azotowana, która w ogólności składa się z zewnętrznej 
strefy (weglo)azotkow żelaza i leżącej bezpośrednio pod nią strefy dyfuzyjnej. A 

zatem, niepoprawne jest sformułowanie użyte przez Habilitanta ... "metoda 
nakładania cienkich powłok azotowanych" ... Niejednoznaczne są również w tym 
podrozdziale sformułowania typu: niski współczynnik tarcia, duża odporność na 
ścieranie, wysoka nanotwardość, itp. Autor nie podaje punktów odniesienia w tych 

sformułowaniach. 

3. Ocena całokształtu dorobku naukowego 

Łączny dorobek publikacyjny Habilitanta po uzyskaniu stopnia naukowego 
doktora nauk technicznych zawiera 44 publikacje (w tym: 1 O artykułów autorskich 
oraz 9 artykułów współautorskich z tzw. listy filadelfijskiej), autorstwo lub 
współautorstwo 9 rozdziałów w monografiach wydanych w języku angielskim, 8 
rozdziałów w monografiach w języku polskim. Mimo, że wszystkie artykuły, 

opró'cz jednego, który ukazał się w czasopiśmie o stosunkowo wysokim 
wskaźniku IP (Applied Surface Science IP=2, 103), zostały opublikowane w 
czasopismach o nikim IP mieszczącym się w granicach 0,267-0,570, całkowity 
dorobek publikacyjny Habilitanta należy uznać za dobry. Trzeba jednak podkreślić 
stosunkowo małą liczbę cytowafl (według Web of Science liczba cytowafl wynosi 
5), która w konsekwencji skutkuje niskim wskaźnikiem Hirsha. Zarówno według 
Web of Science jak i według Scopusa H=2. Habilitant wprawdzie w wykazie 
swojego dorobku naukowo-badawczego podaje indeks H=3, ale przyjmuję, że jest 

to zwykła pomyłka. 
Habilitant brał udział tylko w jednym projekcie badawczym, tzw. grancie 

promotorskin1~ którego . kierownikiem był prof. dr hab. S. Mitura. Habilitant w 

autoreferacie pomija fakt, że był to grant promotorski. Podaje również blednie, że 
on sam był kierownikiem projektu. Rezultatem tego projektu była praca doktorska 
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Habilitanta pt. »Wytwarzanie warstw węglowych na stopach magnezu metodą 
PACVD". Należy skonstatować, ze jest to slaby dorobek w działalności naukowej 
Habilitanta. 

Dr inż. Marcin Gołąbczak nie ma swoim koncie osiągnięć projektowych i 
konstrukcyjnych, a jego współpraca z przemysłem ograniczyła się do pomiarów 
chropowatości rożnych elementów oraz opracowania technologii mikroszlifowania 
płytek ceramicznych dla firmy EMCO Sp. z o. o. w Pabianicach. 

Na uwagę zasługuje udział Habilitanta w organizacjach naukowo
technicznych i komitetach programowych konferencji. Między innymi był 

przewodniczącym sesji plenarnej „Materiał Modelling and Constitutive 
Re1ationships", 6TH International Conference on Advanced Computational 
Engineering and Experimenting-ACE-X 2012, Istanbul, Turkey. 

Za osiągnięcia w działalności naukowej dr inż. Marcin Gołąbczak 

pięciokrotnie otrzymywał nagrodę Rektora Politechniki Łódzkiej. 

4. Ocena dorobku dydaktycznego 

Bogata działalność dydaktyczna dra inż. M. Gołąbczaka związana jest z 

Politechniką Łódzką, gdzie pracuje na Wydziale Mechanicznym prowadząc zajęcia 
na studiach dziennych i zaocznych I i II stopnia. Tematyka prowadzonych 
wykładów zawiera bogate spektrum zagadnień od typowo technologicznych do 
strategii zarządzania przedsiębiorstwem. Istotnym elementem w dorobku 
dydaktycznym Habilitanta są wykłady na francuskich uczelniach ECAM-Lyon oraz 
Paris Tech Centre de Cluny. Należy również wymienić, że do tej pory kierował 
siedmioma pracami inżynierskimi i magisterskimi. 

5. Dorobek organizacyjny 

Dorobek organizacyjny Habilitanta me jest imponujący. Sprowadza się do 
administrowania stroną internetową Katedry Technologii Maszyn oraz opieki 
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naukowej pracowników i studentów z zagranicznych uczelni przebywających na 
stażach na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej . 

6. Konkluzja końcowa 

Biorąc pod uwagę przedstawione dokumenty, zawierające syntetyczne zestawienie 
całokształtu dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dra inż. 

Marcina Gołąbczaka wyrażam opinie, ze Habilitant w stopniu dostatecznym 
spełnia wymagania stav.riane w ustawie o stopnjach i tytule naukowym, zgodnie z 
art. 16 ust. 4 ustawy oraz zgodnie z rozporządzeniem MNiSW zamieszczonym w 

Dzienniku Ustaw Nr 196 Poz. 1165 i na tej podstawie wnoszę o przyznanie dr inż. 

Marcinowi Gołąbczakowi stopnia naukowego doktora habilitowanego. 
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