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Opinia o całokształcie dorobku naukowego 
w postępowaniu habilitacyjnym dra inż. Marcina Gołąbczaka 

w dziedzinie: nauki techniczne w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn 

Opinia obejmuje ocenę całokształtu dorobku naukowego w postępowaniu habilitacyjnym 
dra inż. Marcina GOLĄBCZAKA, w dziedzinie: nauki techniczne, w dyscyplinie: budowa i 
elcsploatacja maszyn. Podstawą formalną opracowania opinii było pismo Sekretarz.a Komisji 
Habilitacyjnej, z dnia 04.06.2014 roku, wystosowane w związku z decyzją Centralnej Komisji 
ds. Stopni i Tytułów Naukowych, powołującą mnie na recenzenta rozprawy habilitacyjnej i 
dorobku naukowego dra inż. Marcina GOŁĄBCZAKA. 

Dokumentację merytorycmą opracowanej opinii stanowił wniosek Habilitanta do 
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych o przeprowadzenie postępowania 
habilitacyjnego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn 
wraz z następującymi załącznikami: 

A. Poświadczona kopia dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora nauk 
technicznych; 

B. Autoreferat habilitacyjny zawierający następujące punkty; 
1. Informacje o uzyskanych stopniach i tytułach naukowych, 
2. Skrótowe informacje o przebiegu pracy zawodowej~ 
3. Tabelaryczne informacje stanowiące wykaz osiągnięć naukowo-badawczych, 
4. Wykaz osiągnięć wskazanych jako jednotematyczny cykl publikacji nt. ,,Wytwarzanie 

i badania właściwości użytkowych warstw węglowych i TiN na stopach magnezu oraz 
warstw niskotarciowych na stali X38CrMoV5-1'', zgodnie z art. 16 ust. 2 Ustawy z 
dnia 14 marca 2003 roku, 

5. Opis osiągnięć w zakresie wytwarzanie i badania właściwości użytkowych warstw 
węglowych i TiN na stopach magnezu oraz warstw niskotarciowych na stali 
X38CrMo V5-1, 

6. Infonnację o projektach naukowo-badawczych realizowanych przez lub z 
współudziałem habilitanta. 

7. Informacje o pozostałych osiągnięciach naukowo-badawczychJ w tym: tematyka 
innych działań naukowych niż składające się na jednotematyczny cykl publikacji, 
prace o charakterze technicznym, udział w organizacjach naukowo-technicznych i 
komitetach programowych konferencji, nagrody i wyróżnienia, opieka nad 
doktorantamit 

8. Charakterystykę dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego, 
9. Informacje nt. projektów europejskich realizowanych przez lub z współudziałem 

habilitanta, 
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IO. Wykaz publikacji przed i po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, 
11. Syntetyczną charakterystykę ilościową dorobku naukowego. 

C. Kopie prac, które składają się na jednotematyczny cykl publikacji; 

D. Oświadczenia współautorów najważniejszych publikacji związanych z rozprawą; 

E. Oświadczenie Habilitanta, że rozprawa habilitacyjna nie była wcześniej niedopuszczona 
do kolokwiwn habilitacyjnego przed iooą Radą Wydziału; 

F. Kwestionariusz osobowy z danymi personalnymi i kontaktowymi; 

G. Opinia Kiero\l\onikajednostki organizacyjnej Wydziału; 

H. Płyta CD (1 szt.) zawierająca elektroniczną wersję wniosku i wszystkich załączników. 

Na wstępie swojej opinii o całokształcie dorobku naukowego dra inż. Marcina 
GOŁĄBCZAKA chcę się odnieść do materiałów przygotowanych przez Habilitanta. W mojej 
ocenie nie jest dobrą praktyką przedstawianie przebiegu pracy zawodowej jedynie w fonnie 
tabelarycznej. tak jak to zrobił Habilitant w pkt.2 wniosku; bez jakiegokolwiek opisu zakresu 
realizowanych prac naukowycht wskazania swojej roli w ich realizacji, a także wskazania 
zespołów badawczych, w których Habilitant przez okres kilkunastu lat pracował oraz 
Profesorów pod kierunkiem których pracował. Taka forma opisu pracy zawodowej utrudnia 
ocenę sylwetki habilitanta, tym bardziej jeśli tematyka podejmowanych prac jest 
wielowątkowa, a także kiedy podejmowane prace są realizowane w długich okresach 
czasowych, obejmujących zarówno okres przed jak i po uzyskaniu stopnia doktora i celowe 
jest wskazanie ich postępu. 

1. Ogólna charakterystyka Habilitanta 

W okresie 14-letniej pracy naukowej - począwszy od rozpoczęcia studiów doktoranckich 
w roku 2000 - Habilitant koncentrował swoje działania w dwóch głównych obszarach. 
Pierwszym z nich była obróbka powierzchniowa stopów magnezu, ze szczególnym 
uwzględnieniem procesów wytwarzania powłok węglowych metodą RF PACVD, opracowaną 
w latach 90-tych na Politechnice Łódzkiej przez zespól pracujący pod kierunkiem 
Prof. dr hab. inż. Stanisława Mitury, a także powłok PVD wytwarzanych metodą 
niskociśnieniowego odparowania łukowego. Działania Habilitanta w tym obszarze 
obejmowały lata 2000-2011 i należy je uznać jako przemyślane. kompleksowe podejście do 
zagadnień związanych z obróbką powierzchniową stopów magnezu w środowisku plazmy. 
Program prowadzonych przez Habilitanta badań obejmował również prace związane z 
przygotowaniem powierzchni stopów magnezu przed procesami obróbki plazmowej, w tym: 
obróbkę mechaniczną i czyszczenie chemiczne, a także metody badania właściwości 
wytwarzanych powłok, w tym: odporności korozyjnej z \.vykorzystaniem metody 
potencjostatycznej. właściwości sprężysto-plastycznych z wykorzystaniem metod 
penetracyjnych (Nano Hardness Tester), składu chemicznego i struktury fazowej 
(spektrometria Ramana). jak również topografii powierzchni (mikroskopia sił atomowych 
AFM. profilometria stykowa). 

Drugi obszar działalności naukowej Habilitanta dotyczył wytwarzania powłok 
charakteryzujących się obniżonym współczynnikiem tarcia na stali X38CrMoV5-1. Okres 
działalności Habilitanta w pracach o tej tematyce jest zdecydowanie krótszy i obejmuje lata 
2012 - 2014 (zgodnie z datami publikacji z udziałem Habilitanta). Prace prowadzone w tym 
okresie z udziałem Habilitanta dotyczyły wytwarzania powłok PVD, w tym głównie powłok o 
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małym współczynniku tarcia: TiC + a-C:H, MoS2 TiW, TiC, TiO, jak również warstw 
hybrydowych typu „warstwa azotowana+ powłoka PVD" z udziałem wymienionych powłok. 
Działania Habilitanta w tym obszarze, stanowiły powielenie formuły metodycznej 
zastosowanej w przypadku obróbki powierzclmiowej stopów magnezu i również 
skoncentrowane były na obróbce mechanicznej i czyszczeniu chemicznym materiału podłoża, 
a także na badaniach właściwości wytwarzanych powłok i warstw. Wydaje się jednak, że w 
tym przypadku w przyjytej metodyce badań nie do końca uwzględniono wskazany przez 
Habilitanta cel prac badawczych, tj. ,.dążenie do zwiększenia trwałości elementów ze stali 
X38CrMoV5-J, pracujących w temperaturze do 60D°C' (autoreferat; str.59). Stąd zapewne nie 
do końca jasny wybór rozwiązań materiałowych, jak również brak jakichkolwiek badań o 
charakterze eksploatacyjnym, weryfikujących ich właściwości funkcjonalne. 
Uszczegółowienie sformułowanych uwag w tym zakresie znajdzie rozszerzenie w części 
opinii dotycz.ącej osiągnięć wskazanych, jako jednotematyczny cykl publikacji. 

Przy tak różnej ocenie dwóch wymienionych okresów pracy naukowej 
dra inż. Marcina GOŁĄBCZAKA, z.askakujące jest, że Habilitant nie kontynuował działań w 
tak ważnym naukowo i gospodarczo obszarze badawczym - jakim była i jest nadal obróbka 
powierzchniowa stopów magnezu tym bardziej, że prace zrealizowane w tym okresie cechuje 
duża efektywność publikacyjna. przemyślany i kompleksowy plan badań, jak również liczne 
kontakty w zagranicznym środowisku naukowym. Nasuwa się stwierdzenie, że duża 
efekty""11ość tego okresu pracy naukowej Habilitanta to przede wszystkim efekt współpracy z 
promotorem pracy doktorskiej Prof. dr hab. inż. Stanisławem Miturą w latach 2000-2008, 
której tematyka dotyczyła właśnie wytwarzania warstw węglowych na stopach magnezu. 
Należy przy tym zwrócić uwagę, że na podstawie przygotowanej dokumentacji, a przede 
wszystkim w wyniku brak.u bardziej precyzyjnego opisu zakresu realizowanych prac 
naukowych oraz braku infonnacji nt. roli Habilitanta w ich realizacji, o czym wspomniano we 
wstępie niniejszej opinii. nie jest możliwe rozdzielenie, co było efektem pracy doktorskiej 
dra inż. Marcina GOŁĄBCZAKA w zakresie wytwarzania powłok węglowych na stopie 
magnezu AZJ 1, a co efektem prac po uzyskaniu stopnia doktora. 

Analiza przebiegu pracy naukowej dra inż. Marcina GOŁĄBCZAKA wskazuje na bardzo 
dużą różnorodność podejmowanych zagadnień, takich jak: przygotowanie powierzchni przed 
procesami plazmowej obróbki powierzchniowej - ze szczególnym uwzględnieniem stopów 
magnezu, wytwarzanie różnych materiałów powłok z wykorzystaniem różnych metod 
obróbki powierzchniowej, badanie i anaJiza właściwości materialoV'ł)'ch wytwarzanych 
powłok, modelowanie procesu wzrostu powłok podczas procesu osadzania. Świadczy to 
niewątpliwie o szerokich zainteresowaniach, jak również co ważne, o bardzo dużym 
potencjale możliwości badawczych Habilitanta w obszarze inżynierii powierzclmi. 

Ocena obecnej pozycji i drogi rozwoju naukowego Habilitanta była bardzo trudna, 
ponieważ w miejsce oczekiwanych informacji o celach podejmowanych badań, ich genezie, 
wkładzie osobistym oraz zakresie współpracy z innymi zespołami badawczymi, informacje o 
przebiegu pracy zawodowej podane w autoreferacie zostały przedstawione jedynie w formie 
tabelarycznej, bez jakiegokolwiek opisu z.akresu realizowanych prac naukowych, wskazania 
swojej roli w ich realizacji, a także wskazania zespołów badawczych, w których Habilitant 
przez okres kilkunastu lat pracował. 

Na podstawie przedstawionej dokumentacji przewodu habilitacyjnego należy 
stwierdził, że działania badawcze Habilitanta koncentrowały się przede wszystkim na 
metodach mechanicznego przygotowania powierzchni przed procesami plazmowej 
obróbki powierzchniowej oraz na analizie właściwości mateńalowych wytwarzanych 
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powłok. Za cenne należy w tym przypadku uznać działania Habilitanta polegające na 
poszukiwaniu w każdym przypadku metodyki badania, zapewniającej jak największą 
dokładność i pewność uzyskiwanych wyników (np. badania składu fazowego powłok 
węglowych metodą spektrometrii Kamana, odporności korozyjnej metodą 
potencjodynamiczną, właściwości sprężysto-plastycznych metodą penetracyjną). Należy 
również podkreślić działania Habilitanta w zakresie modelowania wzrostu powłok 
węglowych wytwarzanych metodą RF PACVD, będące próbą wyjaśnienia fizykalnej 
natury procesu wzrostu powłok węglowych, w tym np. mechanizmów tworzenia się 
różnych faz węgla - diamentu i grafitu. Zdecydowanie mniejsze zaangażowanie w 
działaniach Habilitanta obserwujemy natomiast w pracach technologicznych, 
dotyczących bezpośrednio wytwanania powłok, w tym; opracowywania parametrów 
procesowych, budowy oprzyrządowania technologicznego, czy chociażby badań 
eksploatacyjnych. Na tej podstawie należy stwierdzić, że działalność naukowa 
dn inż. Marcina GOLĄBCZAKA koncentrowała się przede wszystkim w obszarze 
zagadnień dyscypliny: inzynierJa materiałowa - w specjalizacji intynieńa powierzchni, a 
w znacznie mniejszym stopniu w obszarze zagadnień z dyscypliny budowa i eksploatacja 
maszyn. 

2. Ocena jednotematycznego cyklu publikacji 

Wniosek dra inż. Marcina GOLĄBCZAKA do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów 
Naukowych o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego zawierał w pkt.5 opis osiągnięć 
w zakresie wytwarzania i badania właściwości użytkowych warstw węglowych i TiN na 
stopach magnezu oraz warstw niskotarciowych na stali X38CrMo VS-1. opracowany na 
podstawie jednotematycznego cyklu publikacji pt. ,.Wytwarzanie i badania właściwości 
użytkowych warstw węglowych i TiN na stopach magnezu oraz warstw niskotarciowych na 
stali X38CrMoV5-r'. Opracowanie zostało przygotowane w fonnie materiału 
niepublikowanego. tzw . .,rękopisu". na podstawie 16 publikacji wymienionych w pkt.4 
autoreferatu, obejmuje 64 strony (od str.4 do str.67 wniosku) i stanowi pkt.5 wniosku. 
Opracowanie składa się z trzech głównych rozdziałów, w których Habilitant kolejno 
przedstawia następujące zagadnienia: 
• Opracowanie nowej teclmologii wytwarzania warstw węglowych i TiN na stopach 

magnezu metodą PACVD i PVD - rozdział 5 .1; 
• Modelowanie matematyczne warstw węglowych wytworzonych na stopach magnezu -

rozdział 5 .2; 
• Opracowanie nowej technologii wytwarzania warstw niskotarciowych na stali 

narzędziowej X38CrMoV5-l -rozdział 5.3. 

Przygotowany opis osiągnięć naukowych trudno jest nazwać przewodnikiem ukazującym 
osiągnięcia Habilitanta dokonane w całym okresie jego pracy naukowej. Forma 
przygotowanego materiału bardziej odpowiada formie ogólnego sprawozdania ze 
zrealizowanych prac badawczych niż wskazania, co nowego wniósł Habilitant do istniejącego 
stanu wiedzy w okresie po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. 

Pierwsza część opisu osiągnięć (rozdział 5.1) dotyczy powłok węglowych oraz powłok 
TiN wytwarzanych na podłożu ze stopu magnezu. Habilitant bezpośrednio w tytule rozdziału 
używa sformułowania ,, ... nowej technologii wytwarzania warstw węglowych i TiN na 
stopach magnezu metodą PACVD i PVD ... ". W przygotowanym opracowaniu.jak również w 
załączonych publikacjach brak jest wyjaśnienia na czym polega wskazana nowość~ w 
stosunku do rezultatów uzyskanych w projekcie badawczym pt ... Wytwarzanie warstw 
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węglowych na stopach magnezu metodą PACVD". będącym podstawą pracy doktorskiej o 
tym samym tytule. Wymieniony projekt zgodnie z informacją Habilitanta podaną w 
pkt.6.1 (str.68) dotyczył,. ... opracowania nowej technologii wytwarzania warsti+· węglowych 
na stopie AZ3 I metodą P ACVD''. Brak jest wyjaśnienia. co nowego w stosunku do rozprawy 
doktorskiej wniósł Habilitant w zakresie wytwarzania powłok węglowych na podłożu ze 
stopu magnezu AZ31, w okresie po uzyskaniu stopnia doktora. 

Analiza rozdziału 5.1 przedstawionego opracowania skłania do stwierdzenia, że w 
zakresie wytwarzania powłok węglowych i powłok TiN na stopie magnezu Habilitant 
koncentrował się na przygotowaniu powierzchni stopu magnezu do procesów obróbki 
powierzchniowej, w tym na obróbce mechanicznej i czyszczeniu chemicznym, a także na 
badaniu właściwości wytwarzanych powłok. W niewielkim stopniu Habilitant koncentrował 
się natomiast na problemach technologicznych, dotyczących bezpośrednio wytwarzania 
wymienionych powłok metodami: RF PACVD oraz metodą odparowania łukowego. Jak sam 
podkreśla technologiami z grupy CVD w Politechnice Łódzkiej zajmuje się zespół kierowany 
przez Prof. dr hab. inż. Stanisława Miturę oraz Prof. dr hab. inż. Piotra Niedzielskiego, 
natomiast technologiami z grupy PVD zespół kierowany przez Prof. dr hab. inż. Bogdana 
Wendlera. 

Rozdział 5.2 pt. ,.Modelowanie matematyczne warstw węglowych wytworzonych na 
stopach magnezu", obejmuje wyniki prac w zakresie doskonalenia metod badania 
właściwości materiałowych cienkich powłok, w celu zapewnienia jak największej 
dokładności i pewności uzyskiwanych wyników. Działania Habilitanta w tym zakresie 
dotyczyły czterech różnych zagadnień badawczych, tj. 
• opracowania modelu matematycznego opisującego odporność korozyjną warstw 

węglowych na stopie magnezu AZ3 l; 
• opracowania modelu jakościowej i ilościowej analizy (recenzent:/azowej) warstw 

węglowych; 

• modelowania matematycznego procesu nanoindentacji z wykorzystaniem do pomiaru 
grubości warstwy (recenzent: powłoki); 

• modelowania wzrostu, organizacji alotropowej i morfologii warstw (recenzent: powłok) 
węglowych. 

Rozdział 5.2 należy uznać za najlepszą część przygotowanego opracowania. W zasadzie 
większość publikacji składających się na jednotematyczny cykl publikacji (wszystkie 
dotyczące podłoża ze stopu magnezu AZ3 l) dotyczy tych zagadnień, lub stanowi ich rezultat. 
Podkreślić należy działania Habilitanta dotyczące modelowania wzrostu powłok węglowych 
wytwarzanych metodą RF PACVD, stanowiące próbę wyjaśnienia fizykalnej natury procesu 
wzrostu powłok węglowych, w tym np. mechanizmów tworzenia się różnych faz węgla -
diamentu i grafitu. Zagadnienia podjęte przez dra inż. Marcina GOLĄBCZAKA w 
rozdziale 5.2 zaliczyć należy do najważniejszych kierunków rozwoju nowoczesnej inżynierii 
po""1erzchni, tj. wykorzystania modelowania do opracowywania nowych, funkcjonalnych 
rozwiązań mateńałowych warstwy wierzchniej, dedykowanych do konkretnych aplikacji 
przemysłowych. Podjęcie tych zagadnień świadczy o dobrym opanowaniu przez Habilitanta 
aparatu matematycznego, jak również dobrego zrozumienia zjawisk fizycznych, będących 
podstawą stosowanych metod badawczych. 

Doskonalenie metod badania właściwości materiałowych cienkich powłok, w celu 
zapewnienia jak największej dokładności i pewności uzyskiwanych wyników, stanowi bardzo 
dobre uzupełnienie zagadnień podjętych przez Habilitanta w rozdziale 5.1, tj. procesów 
przygotowania podłoża m stopu magnezu i wytWarzania powłok weglowych. Oba rozdziały 
dotyczą badań zrealizowanych dla takich samych materiałów podłoz.a, takich samych 
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materiałów powłok wytwarzanych z wykorzystaniem takich samych procesów obróbki 
powierzchniowej. Należy przy tym pamiętać, że powłoki węglowe, będące przedmiotem 
opracowania, należą do powłok cienkich ( <I µm), o złożonej strukturze fazowej i były 
wytwarzane na podłożu o małej twardości i bardzo dużej aktywności chemicznej (stop 
magnezu AZ31 ). 

O ile obszary prowadzonych przez dra inż. Marcina GOLĄBCZAKA prac badawczych, 
opisanych w rozdziałach 5.1 i 5.2 opracowania stanowiącego opis osiągnięć naukowych 
Habilitanta, należy uznać za spójne i kompleksowe podejście do problemów inżynieńi 
powierzchni w zakresie wytwarzania powłok węglowych na podłożu ze stopów magnezu, o 
tyle rozdział 5.3 pt. ,.Opracowanie nowej technologii wytwarzania warstw niskotarciowych na 
stali narzędziowej X38CrMo VS-1" dotyczy zupełnie innego materiału podłoża (stal do pracy 
na gorąco X38CrMoV5-l), innych materiałów powłok (TiC+a-C:H, MoS2TiW, AlWCN), w 
tym również warstw hybrydowych typu „warstwa azotowana+ powłoka". jak również co 
bardzo istotne, zupełnie innych ukierunkowań aplikacyjnych. Habilitant wskazuje, że celem 
prowadzonych prac było dążenie do zwiększenia trwałości elementów ze stali 
X38CrMoV5-1, pracujących w temperaturze do 600°C (autoreferat; str.59). Odporność 
cieplna większości wybranych przez Habilitanta powłok, tj. TiC + a-C:H, MoS2TiW, TiC nie 
przekracza 450°C. Jedynie odporność cieplna powłok na bazie tlenku tytanu przekracza 
1000°C (Ti02 - ~ 1800DC), ale z kolei jest to powłoka bardzo krucha i jej efektywne 
wykorzystanie w obróbce plastycznej jest wątpliwe. Należy pamiętać, że proces obróbki 
plastycznej na gorąco (dedykowany do; cytat autoreferat str.59: ,.stemple, tłoczniki, matryce, 
wypychacze") charakteryzuje się dużą dynamiką zmiany obciążeń. Ponadto jako dominujący 
mechanizm zużycia w tego typu procesach produkcyjnych uznać należy zmęczenie cieplno
mechaniczne. Znaczenie zużycia tribologicmego, warunkowanego m.in. małym 
współczynnikiem tarcia, należy uznać jako mniej istotne. 

W rozdziale 5.3 autoreferatu Habilitant podaje wprawdzie, że wytwarzał również 
powłoki wieloskładnikowe na bazie węglo-azotk.ów metali: AIWCN, CrWCN, ale w zbiorze 
publikacji wskazanych jako podstawa do opracowania pkt.5 autoreferatu brak jest infonnacji 
na temat tych materiałów. Jako istotny mankament tego obszaru pracy badawczej Habilitanta 
należy wskazać brak jakichkolwiek badań eksploatacyjnych, które są podstawą weryfikacji 
właściwości funkcjonalnych warstw i powłok wytwarzanych z przeznaczeniem aplikacyjnym. 
O ile w przypadku prac związanych z obróbką powierzchniową stopów magnezu może być to 
jeszcze uzasadnione ze względu na ciągle rozwojowy charakter prowadzonych w tym 
zakresie prac, o tyle w zakresie rozwiązań dedykowanych do zwiększania trwałości narzędzi 
stalowych do obróbki plastycznej stanowi to istotny brak metodyczny. 

W . podsumowaniu oceny przedstawionego przez Habilitanta opisu osiągnięć w 
zakresie wytwarzania i badania właściwości użytkowych wantw węglowych i TiN na 
stopach magnezu oraz warshv niskotarciowych na stali X38CrMoV5-t, opracowanego 
na bazie jednotematyanego cyklu 16 publikacji stwierdzam, że przygotowane 
zestawienie publikacji nie spełnia wymagań jednotematycznego cyklu publikacji. 
Wybrane publikacje dotyczą różnych materiałów, różnych metod obróbki 
powierzchniowej, a także różnych warunków aplikacyjnych. 

Działalność naukowa dra inż. Marcina GOLĄBCZAKA dotyczyła głównie badania 
właściwości wytwarzanych rozwiązań materiałowych warstwy wierzchniej. Habilitant 
na żadnym etapie swojej pracy nie koncentruje się na projektowaniu rozwiązań 
materiałowych, na rozwiązywaniu problemów technologicznych związanych z 
wytwarzaniem warstw i powłok, jak również na ich weryfikacji aplikacyjnej. Dorobek 
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naukowy Habilitanta skoncentrowany jest w obszarze badania właściwości cienkich 
warstw i powłok, ze szczególnym ukierunkowaniem na działania metodyczne w celu 
uzyskania jak największej dokładności i pewności wyników. Na tej podstawie należy 
uznać, że bardziej właściwe byłoby ukierunkowanie przygotowanego opisu osiqgnifć pod 
tym właśnie kątem tym bardziej, że jak wspomniano wcześniej, większośe publikacji 
składających się na jednotematyczny cykl publikacji dotyczy tych zagadnień, lub 
stanowi ich rezultat. Rozdziały 5.1 i 5.3 wskazują na mały wkład Habilitanta w prace 
technologiczne, dotyczące bezpośrednio wytwarzania powłok. w tym: opracowywania 
parametrów procesowych, budowy oprzyrządowania technologicznego, czy chociaż.by 
badail eksploatacyjnych. 

Biorąc pod uwagę, że jako główne osiągnięcie naukowe Habilitanta uznać należy 
jego wkład w rozwój metod badania właściwości cienkich warstw i powłok. 
przeprowadzona analiza budzi wątpliwośł, czy wniosek dra inż. Marcina 
GOLĄBCZAKA o przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego, powinien być 
prowadzony w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, czy rac:zej w dyscyplinie 
inzynieria materiałowa - specjalizacja inżynieria powierzchni. 

3. Ocena całokształtu dorobku naukowego 

Dr inż. Marcin GOŁĄBCZAK jest absolwentem Wydziału Organizacji i Zarz.ądzania 
Politechniki Łódzkiej, który ukończył w roku 1999. Bezpośrednio po ukończeniu studiów 
rozpoczął pracę w Łódzkich Zakładach Radiowych - Fonica, na stanowisku Kierownika ds. 
Kontroli Jakości. W roku 2000 Habilitant rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale 
Mechanicznym Politechniki Łódzkiej, w Instytucie Inżynierii Materiałowej w Zakładzie 
Inżynierii Biomedycznej. W roku 2005 obronił pracę doktorską pt. ,.Wytwarzanie warstw 
węglowych na stopach magnezu metodą PACVD" przygotowaną pod kierunkiem 
Prof. dr hab. inż. Stanisława Mitury i uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie 
budowy i eksploatacji maszyn. W tym samym roku, po uzyskaniu stopnia doktora, dr inż. 
Marcin GOŁĄBCZAK został zatrudniony jako adiunkt w Zakładzie Inżynierii Biomedycznej 
Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej, gdzie pracował do roku 2008. W 
latach 2008 -2012 pracował na stanowisku adiunkta w Katedrze Technologii Maszyn 
Politechniki Łódzkiej, a od roku 2012 jest zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale 
Mechanicznym Politechniki Łódzkiej w Instytucie Obrabiarek i Technologii Budowy 
Maszyn. Dokumentacja przewodu habilitacyjnego przygotowana przez 
dra inż. Marcina GOLĄBCZAKA koncentruje się głównie na przedstawieniu osiągnięć 
naukowych. Przebieg pracy zawodowej przedstawiony został jedynie w fonnie tabelarycznej 
(pkt.2 wniosku), bez jakiegokolwiek opisu zakresu realizowanych prac naukowych, 
wskazania swojej roli w ich realizacji w poszczególnych zespołach badawczych, w których 
Habilitant przez okres kilkunastu lat pracował W efekcie, w przygotowanej dokumentacji 
brak jest informacji, czy zmiana miejsca zatrudnienia była spowodowana zmianami 
organizacyjnymi na Politechnice Łódzkiej, czy też zaplanowanym rozwojem naukowym 
Habilitanta. Jest to o tyle istotne. że tematyka zespołów, w których habilitant pracował od 
roku 2008 wskazuje na ukierunkowanie działań w obszarze budowy i eksploatacji maszyn 
(Katedra Tecłmologii Maszyn, Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn), natomiast 
działania naukowe Habilitanta, jak wskazano w pkt.2 opinii, ukierunkowane były na 
zagadnienia z obszaru inżynierii powierzchni. 

Jak już wspomniano w pkt. I opinii, czternastoletni okres pracy naukowej Habilitanta 
należy podzielić na dwa etapy. Pierwszy z tych etapów, obejmował lata 2000 - 2011, 
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a prowadzone przez Habilitanta wówczas prace dotyczyły powłok węglowych wytwarzanych 
metodą RF PACVD na podłożu ze stopów magnezu. Do głównych rezultatów tego okresu 
zaliczyć należy rozprawę doktorską obronioną na Wydziale Mechanicznym Politechniki 
Łódzkiej, w Instytucie Inżynierii Materiałowej w Zakładzie Inżynierii Biomedycznej w 
roku 2005. W dalszych latach, tj. do roku 2011, dr inż. Marcin GOŁĄBCZAK kontynuował 
prace w zakresie badania właściwości powłok węglowych, ze szczególnym ukierunkowaniem 
na doskonalenie metodyki badawczej, w tym w zakresie: metody potencjostatycznej 
wykorzystywanej do badania odporności korozyjnej, metod penetracyjnych 
wykorzystywanych do badania właściwości sprężysto-plastycznych, spektrometrii Ramana -
badania składu chemicznego i struktury fazowej, jak również mikroskopii sił atomowych 
AFM i profilometrii stykowej w zakresie badania topografii powierzclmi. 

Drugi etap pracy naukowej Habilitanta obejmuje lata 2012 -2014 (zgodnie z datami 
publikacji z udziałem Habilitanta). W tym okresie prace realizowane przez 
dra inż. Marcina GOŁĄBCZAKA dotyczyły badania właściwości powłok charakteryzujących 
się obniżonym współczynnikiem tarcia wytwarzanych na stali X38CrMoV5-l. Prowadzone 
prace objęły swoim zakresem takie materiały powłok jale TiC + a-C:H, Mo82 TiW, TiC, TiO. 
jak również warstwy hybrydowe typu „warstwa azotowana+ powłoka PVD" z udziałem 
wymienionych powłok. 

W okresie po uzyskaniu stopnia doktora, dr inż. Marcin GOŁĄBCZAK jest autorem lub 
współautorem 45 prac naukowych (pkt.10.2 wniosku), w tym: 9 artykułów w publikatorach 
zagranicznych posiadających IF (lista lA MNiSW), 1 O artykułów w wersji 
angielskojęzycznej lub języku polskim w publikatorach nieposiadających IF (lista lB 
MNiSW), a także 18 publikacji w wydawnictwach konferencyjnych, 7 rozdziałów w 
wydawnictwach monograficznych oraz 1 współautorskiego wydawnictwa monograficznego. 
Podkreślić należy, że wśród wymienionych prac naukowych znajduje się 7 pozycji autorskich 
oraz w 28 pracach naukowych, dr inż. Marcin GOŁĄBCZAK jest pierwszym współautorem, 
co świadczy o bardzo dużej aktywności publikacyjnej Habilitanta. 

Analiza przedstawionego dorobku naukowego wskazuje, że spośród 16 publikacji, 
stanowiących podstawę do opracowania opisu osiągnięć w zakresie wytwanania i badania 
właściwości użytkowych warstw węglowych i TiN na stopach magnezu oraz warstw 
niskotarciowych na stali X38CrMoV5·1, jedynie w jednej publikacji rola Habilitanta nie jest 
wiodąca. Średni udział procentowy Habilitanta w wymienionych publikacjach. wyliczony na 
podstawie danych zawartych w załączniku D, wynosi 65 %, co pozwala stwierdzić 
zdecydowanie wiodącą rolę Habilitanta w przygotowaniu wymienionego cyklu publikacji. 

W bazie Web of Science, wskazanej przez MNiSW jako obowiązującej w ocenie dorobku 
pracowników naukowych, notowanych jest 7 spośród wszystkich publikacji współautorstwa 
Habilitanta (SCOPUS: 9), które były cytowane I O razy, spośród których niestety 9 stanowią 
autocytowania (SCOPUS: 9 cytowań, w tym 8 stanowią autocytowania). Wskaźnik Hirscha 
Habilitanta, podawany w bazie Web of Science wynosi H = 2 (SCOPUS: H=2). Dane 
dotyczące wskaźnika Hirscha i liczby cytowań, podane przez Habilitanta w pkt.3 wniosku, są 
błędne. 

Bardzo negatywnie należy ocenić fakt, że w okresie swojej 14-letniej pracy naukowej 
dr inż. Marcin GOŁĄBCZAK brał udział w realizacji jedynie 2 projektów naukowo. 
badawczych, z których jeden stanowił grant promotorski zakończony pracą doktorską i należy 
uznać, że był realizowany pod kierunkiem naukowym Promotora. Drugim spośród 
współrealizowanych projektów był projekt europejski realizowany w inicjatywie Centre of 
Excelence - New Technologies for Medical Applications, kierowany przez Prof dr hab. inż. 
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Stanisława Miturę. Udział habilitanta w realizacji tego projektu wynosił jedynie 5%. Oba 
spośród wymienionych projektóv.r były realizowane w okresie przed uzyskaniem przez 
Habilitanta stopnia doktora. W okresie ostatnich 9 lat po uzyskaniu stopnia doktora, tj. od 
roku 2005 dr inż. Marcin GOLĄBCZAK nie uczestniczył w realizacji żadnego projektu 
badawczego. We wniosku brak jest również informacji dotyczących realizacji zadań w 
ramach prac statutowych. Na tej podstawie doświadczenie Habilitanta w realizacji projektów 
badawczych, a tym samym w planowaniu i koordynowaniu badań naukowych należy ocenić 
jako znikome. 

Jako dorobek naukoy,1y w zakresie współpracy z przemysłem Habilitant 
w plct.7.4 wniosku przedstawił listę zagadnień podejmowanych we współpracy z ,,zakładami i 
firmami''. Analiza zestawienia nie pozwala jednak sprecyzować zakresu tej współpracy, tj. 
jaki był charakter zrealizowanych prac - np. czy prace dotyczyły próbek czy elementów 
użytkowych. tym bardziej, że w zestawieniu brak jest informacji nt. opracowanych z udziałem 
Habilitanta konkretnych rozwiązań materiałowych lub technologicznych i wskazania celu 
użytkowego tych opracowań. Habilitant nie wskazał we \.\niosku żadnych własnych osiągnięć 
wdrożeniowych, patentów oraz innej udokumentowanej współpracy z przemysłem. 

Oceniając współpracę naukową Habilitanta z zagranicą należy Z\1/Tócić uwagę na jego 
czynny udział w zagranicznych konferencjach naukowych (19). W roku 2012 
dr inż. Marcin GOŁĄBCZAK pełnił rolę Przewodniczacego sesji plenarnej •• Materia! 
Modelling and Constitutive relationships" na 6th International Conference on Advanced 
Computational Engineering and Expeńmenting-ACE-X-2012 w Istambule. Habilitant ma w 
swoim dorobku 6 zagranicznych staży naukowych w różnych naukowych instytucjach 
europejskich, w tym: Techno-Coat Oberflachentechnik GmbH w Niemczech, Ecole 
Catholique d' Arts et Metiers-ECAM we Francji oraz University of the West Scotland w 
Wielkiej Brytanii. Jednocześnie pomimo licznych kontaktów z międzynarodowym 
środowiskiem naukowym (konferencje, staże naukowe) oraz deklarowanej bardzo dobrej 
znajomości języka angielskiego i niemieckiego Habilitant nie przedstawił żadnych informacji 
dotyczących uczestnictwa w recenzowaniu artykułów i iIU1ych prac naukowych. 

Dokonując podsumowania w zakresie dorobku naukowego Habilitanta podkreślić 
nalezy ilościowy dorobek publikacyjny dra inż. Marcina GOLĄBCZAKA, obejmujący 
45 prac naukowych, pamiętając że oceniany okres pracy naukowej po uzyskaniu stopnia 
doktora obejmuje jedynie lata 2005 - 2014, tj. 9 lat. Niestety jakościowa ocena dorobku 
publikacyjnego jest znacznie niższa, tj. mała ilość publikacji indeksowanych w bazie 
WoS (7), mała liczba cytowań (9 w tym aż 8 autocytowań), co skutkuje małym 
wskaźnikiem Hirscha (H=2). Przeprowadzona analiza wykazała także, że dorobek 
naukowy zgromadzony przez Habilitanta w pozostałych obszarach objętych procesem 
oceny również nie jest znaczący. Dotyczy to przede wszystkim umiejętności 
samodzielnego doboru metodyki badawczej z zakresu inżynierii powierzchnit malej 
współpracy z gospodarką, a pnede wszystkim brakiem doświadczenia w kierowaniu 
projektami i przedsięwzięciami badawczymi. 

4. Ocena dorobku w zakresie działalności organizacyjnej i dydaktycznej 
Działalność dydaktyczna Habilitanta w całym okresie pracy nauk.owej podlegającym 

ocenie była ściśle związana z Politeclmiką Łódzką. Jak wykazano w pkt. 8 wniosku 
dr inż. Marcin GOŁĄBCZAK prowadził zajęcia dydaktyczne na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Łódzkiej, na różnych kierunkach studiów I i II stopnia, w tym m.in. Mechanika i 
Budowa Maszyn, Automatyka i Robotyka, Mechatronika~ Energetyka, Transport, Inżynieria 
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Produkcji, Jnżynieńa Materiałowa, Papiernictwo i Poligrafia oraz na Wydziale Organizacji i 
Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Aktywnie uczestniczył w realizacji takich zajęć 
dydaktycmych, jak: wykłady (m.in. Technologia maszyn. Zarządzanie produkcją, 
Wprowadzenie do technik wytwarzania) oraz laboratoria i ćwiczenia (rn.in. Technologia 
maszyn, Zaawansowane technologie obróbki ubytkowej, Automatyzacja produkcji, Metody 
PVD i CVD w inżynierii produkcji). Oceniając działalność dydaktyczną Habilitanta należy 
podkreślić jego aktywny udział w przygotowywaniu programów nauczania w języku 
angielskim. Dr inż. Marcin GOLĄBCZAK jest autorem wykładów z przedmiotu: 
Technologia Maszyn w języku polskim oraz w języku angielskim, autorem ponad 20 kart 
przedmiotów również w językach polskim i angielskim, a także instrukcji i stanowisk do 
ćwiczeń laboratoryjnych, w tym: Porównanie chropowatości powierzchni uzyskanych przez 
szlifowanie i polerowanie, Trzpienie do ustalania mocowania przedmiotów obrabianych, 
Technologia montażu reduktorów. 

W zakresie opieki nad studentami i doktorantami dr inż. Marcin GOŁĄBCZAK był 
promotorem 7 prac magisterskich i inżynierskich, w tym jednej na francuskiej uczelni Arts et 
Metiers Paris Tech Centre de Cluny. Sprawuje również opiekę jako promotor pomocniczy nad 
realizacją pracy doktorskiej, której obrona jest planowana w roku 2014. 

Habilitant od roku 2008 jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Mechaników Polskich oraz członkiem towarzystwa Naukowo-Technicznego Obrabiarek i 
Narzędzi SIMP. a także rzeczoznawcą SIMP w specjalnościach: Obrabiarki i technologia 
procesów wytwarzania oraz Pokrycia i powłoki. 

Dr inż. Marcin GOŁĄBCZAK pełnił róvmież wielokrotnie funkcję opiekwia nauk.owego 
współpracowników i studentów zagranicznych, w tym: w latach 2002 - 200S w Zakładzie 
Inżynierii Biomedycznej w Instytucie Inżynierii Materiałowej PŁ oraz w latach 2005 - 2012 
w Katedrze Technologii Maszyn PŁ. Od roku 2012 Habilitant jest takż.e Członkiem Komisji 
Praktyk Studenckich na Wydziale Mechanicznym PŁ. 

Za swoją działalność dr inż. Marcin GOLĄBCZAK był 6-krotnie (2005, 2008, 2009, 
2010, 2011. 2012) nagradzany przez JM Rektora Politechniki Łódzkiej nagrodami za 
działalność naukową, a w roku 2012 otrzymał Dyplom Komitetu Naukowego 35 Naukowej 
Szkoły Obróbki Ściernej za „Znaczący wkład w rozwój obróbki ściernej". 

Podsumowując stwierdzam, że dorobek organizacyjny i dydaktyczny 
dra inż. Marcina GOLĄBCZAKA należy umać za wystarczający. Wyraźnie widoczny 
jest jednak brak korelacji działalności dydaktycznej z działalnością naukową 
Habilitanta. Działalność dydaktyczna dra inż. Marcina GOLĄBCZAKA 
ukierunkowana była głównie w stronę zagadnień z dziedziny budowa i eksploatacja 
maszyn-, w odróżnieniu od działalności naukowej, która jak wynika z pkt.3 niniejszej 
opinii, była skoncentrowana w obszane inżynieria materiałowa. 
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5. Wnioski końcowe 

Analizując wymagania stawiane osobie ubiegającej się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego, zgodnie z kryteriami podanymi w rozporządzeniu łvfNiSW, zamieszczonym 

w Dzienniku Ustaw Nr 196 Poz. 1165 stwierdzam, że Habilitant: 

1. Jest autorem lub współautorem 45 prac nauk.owych, w tym 7 artykułów posiadających 
IF, ujętych w bazie iVeb o/Science, posiadających 9 cytowań oraz sumaryczny 
IF=S,985. 

2. Index Hirscha dra inż. Marcina GOŁĄBCZAKA podawany w bazie JVeb of Science 
wynosi H=2. 

3. Brał udział ,v krajowych i międzynarodowych konferencjach naukov..}ch. Jest 
autorem lub współautorem 18 wystąpień konferencyjnych w tym wielu o zasięgu 
międzynarodowym. 

4. Był członkiem komitetu organizacyjnego konferencji naukowej 33 Naukowa Szkoła 
Obróbki Ściernej, Łódź 2010. 

5. Był 6-krotnie nagradzany przez JM Rektora Politechniki Łódzkiej nagrodami za 
działalność naukową, a w roku 2012 otrzymał Dyplom Komitetu Naukowego 
35 Naukowej Szkoły Obróbki Ściernej za „Zna_czący wkład w rozwój obróbki 
§ciernej''. 

Jednocześnie w dorobku dra inż. Marcina GOŁĄBCZAKA należy zwrócić uwagę na 
następujące braki: 

6. Niskajakościmva ocena dorobku publikac)jnego, tj. mała ilość publikacji 
indeksowanych \V bazie WoS (7), małą liczba cytowań (9 w tym aż 8 autoeytowań). 

7. Przedstawiony cykl publikacji, składąiących się na opis osiągni~ć naukowych 
Habilitanta w zakresie wyt11,'arzania i badania ·wlafriwości użytkmiych warsń\'' 

węglo""'ych i TiN na stopach magnezu oraz warsnv niskotarciowych na stali 
X38CrMoV5~1 jest niespójny i nie spełnia ,vymagań stawianych jednotematycznemu 
cyklowi publikacji. Dorobek naukowy Habilitanta skoncentrowany jest w obszarze 
badania właściwości cienkich powłok węglmvych. Na tej podstawie stwierdzam, że 
bardziej właściwe byłoby ukierunkowanie przygotowanego opisu osiągnięć pod tym 
właśnie kątem. Część trzecia cyklu publikacji, dotycząca powłok o malej wartości 
współczynnika tarcia wytwarzanych na stali, dotyczy zupełnie iIU1ych problemów i nie 
jest spójna tematycznie z częściami dotyczącymi wytwarzania i badania powłok 
węglov.ych. 

8. Brak v,r dorobku Habilitanta uzyskanych patentów, w tym zaróv.rno krajowych, jak i 
międzynarodow-ych oraz wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, które 
zostały wystawione na międzynarodowych lub krajowych wystawach lub targach. 

9. Ograniczona. nieprecyzyjnie udokumentowana współpraca z przemysłem. 

10. Brak doświadczenia Habilitanta w realizacji projektów badawczych, a tym samym w 
planowaniu i koordynowaniu badań naukowych. 

11. Brak udziału w zespołach eksperckich i konkursowych (brak aktywności w zakresie 
recenzowania prac naukowych). 
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Analiza wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra inż. Marcina 
GOŁĄBCZAKA upoważnia również do wskazania dwóch zagadnień bardzo istotnych w 
ocenie dorobku naukowego Habilitanta: 

1. 

') 

W przedstawionej opinii wykazano, że dorobek naukowy Habilitanta skoncentrowany 
jest w obszarze badania właściwości cienkich warstw i powłok, ze szczególnym 
ukierunkowaniem na powłoki na bazie węgla wytwarz.ane metodą RF PACVD. Uzyskany 
dorobek wskazuje jednocześnie na brak wkładu Habilitanta w prace technologiczne, 
dotyczące bezpośrednio wytwarzania powłok, w tym: opracowywania parametrów 
procesowych, budowy oprzyrządmvania technologicznego, czy chociażby badań 
eksploatacyjnych. Tym samym przeprowadzona analiza wskazuje, że wniosek 
dra inż. Marcina GOŁĄBCZAKA o przeprowadzenie postępov,iania habilitacyjnego, 
powinien być prowadzony w dyscyplinie inżynieria materiałowa - specjaJizacja 
inżynieria powierzchni, a nie w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. 

Tematyka jednej z trzech części jednotematycznego cyklu publikacji, składających się na 
opis osiągnięć naukowych Habilitanta (ph."1.5 wniosku), pokrywa się z tematyką pracy 
doktorskiej oraz projektu badawczego zrealizowanego przed uzyskaniem przez 
Habilitanta stopnia doktora. Należy przy tym zwrócić uwagę, że na podstawie 
przygotowanej dokumentacji, a przede wszystkim w wyniku braku bardziej precyzyjnego 
opisu zakresu realizowanych prac naukowych oraz braku informacji nt. roli Habilitanta w 
ich realizacji, o czym wspomniano we wstępie niniejszej opinii, trudno jest rozdzielić co 
było efektem pracy doktorskiej dra inż. Marcina GOLĄBCZAKA w zakresie 
wytwarzania powłok węglowych na stopie magnezu AZ31, a co efektem prac po 
uzyskaniu stopnia doktora. W dokumentacji brak jest wyjaśnienia, co nowego w stosunku 
do rozprawy dok'torskiej wniósł Habilitant w zakresie wytwarzania powłok węglo,,'Ych 
na podłożu ze stopu magnezu AZJ 1, w okresie po uzyskaniu stopnia doktora, który jest 
przedmiotem niniejszej opinii. 

Na podstawie przeprowadzonej oceny całokształtu osiągnięć naukowych 
dra inż. Marcina GOŁĄBCZAKA, w tym także jednotematycznego cyklu publikacji, 
składających się na opis osiągnięć Habilitanta w zakresie wytwarzania i badania właściwości 
użytkowych warstw węglo\\'-ych i TiN na stopach magnezu oraz warstw niskotarciowych na 
stali X38CrMoV5-1 oceniam, że wkład, który Habilitant wniósł w rozwój dziedziny Nauki 
Techniczne w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn jest niewystarczający. 

Stwierdzam, że osiągnięcia naukowe Habilitanta nie spełniają wymagań stawianych 
w ustawie o stopniach i tytule naukowym, zgodnie z art.16 ust.4 ustawy oraz zgodnie z 
rozporządzeniem MNiSW zamieszczonym w Dzienniku Ustaw Nr 196 Poz. 1165 i 
wnoszę o nie przyznawanie dr inż. Marcinowi GOŁĄBCZAKOWI stopnia naukowego 
doktora habilitowanego. 

Stwierdzam również, że prace naukowe realizowane przez Habilitanta nie były 
skoncentrowane w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn lecz w dyscyplinie 
Inżynieria Materiałowa i w takim zakresie powinny być oceniane. 

-. 22.09.2014 . ·d; ~. w.lfl s;,;~~."i-r;E:Prn .. 
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