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RECENZJA 
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Poznań, 5 listopada 2022 r. 

osiągnięć naukowych i aktywności naukowej 
dr. inż. Leszka Czechowskiego z Politechniki Łódzkiej 

w postępowaniu habilitacyjnym. 

Recenzję sporządzono na podstawie pisma (W /Z66/2022) Przewodniczącego Rady ds. Stopni 
Naukowych Politechniki Łódzkiej w dyscyplinach inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa 
z dnia 5 września 2022 r. 

1. Wstęp 

Dr inż. Leszek Czechowski urodził się 19 wrzesma 1978 roku. Jest absolwentem 
Politechniki Łódzkiej, gdzie w 2003 roku na Wydziale Mechanicznym na kierunku Mechanika 
i Budowa Maszyn uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera w specjalizacji mechanika 
stosowana. W latach 2003-2007 pracował na tym Wydziale w Katedrze Wytrzymałości 
Materiałów i Konstrukcji na stanowisku asystenta. W 2007 roku również na tym Wydziale 
uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika na podstawie 
rozprawy pt. ,,Dynamiczna stateczność w zakresie sprężysto-plastycznym kompozytowych 
płyt prostokątnych poddanych złożonemu obciążeniu". Po doktoracie został zatrudniony na 
stanowisku adiunkta, na którym pracuje obecnie. 

2. Ocena osiągnięcia naukowego 

Dr inż. Leszek Czechowski po doktoracie rozwinął swoje badania dotyczące zachowania się 
cienkościennych struktur podanych obciążeniom termiczno-mechanicznym. Opracował metody 
eksperymentalne i modele numeryczne tych struktur analizując ich sztywność, wytrzymałość, 
stateczność oraz nośność. Przedstawił osiągnięcie naukowe zatytułowane „Nieliniowa analiza 
cienkościennych izotropowych i gradientowych struktur płytowych poddanych obciążeniom 
mechanicznym lub/i termicznym" w postaci cyklu dziewięciu artykułów, w tym czterech 
autorskich, oraz jednego autorskiego rozdziału w monografii, opublikowanych w latach 2013-
2021. Artykuły te opublikowane są w czasopismach posiadających współczynnik wpływu 
/mapet Factor (/F) i wykazane są na liście ministerialnej. To osiągnięcie naukowe przedstawia 
wiele istotnych wyników badań konstrukcji cienkościennych, które scharakteryzowano 
następująco: 

[H1] Czechowski L., Kowal-Michalska K., Static and dynamie buckling ofrectangular functionally 
graded plates subjected to thermal loading. Strength of Materials, 2013, 45(6), 666-673. 

Praca zwiera opis badań dotyczących stateczności cienkich płyt prostokątnych o ciągłej 

zmianie właściwości mechanicznych po ich grubości. Krawędzie tych płyt były utwierdzone lub 
podparte przegubowo. Badania prowadzono dla różnych wartości wskaźnika udziału 

objętościowego i równomiernego wzrostu temperatury w postaci impulsu prostokątnego 
o ustalonym czasie trwania. 

[H2] Czechowski L. Study of dynamie buckling of FG plate due to heat flux pulse. lntl Journal of 
Applied Mechanics and Engineering, 2015, 20(1), 19-31. 
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Praca zwiera opis badań numerycznych MES dotyczących dynamicznego wyboczenia 
stopniowanych funkcjonalnie płyt poddanych działaniu strumienia ciepła o dużej mocy, którego 
czas trwania był równy okresowi podstawowych częstości drgań giętnych. Badania 
przeprowadzono dla różnych rozkładów frakcji objętościowych i różnych kształtów obciążenia 
strumieniem ciepła. 

[H3) Czechowski L. Analysis of dynamie response of functionally graded plate due to 
temperature pulse load. Composite Structures, 2017, 160, 625-634. 

Praca zawiera opis badań analitycznych, zgodnie z teorią płyt cienkich, oraz numerycznych 
MES dotyczących ugięcia i wyboczenia - stateczności dynamicznej płyt wykonanych z materiału 
gradientowego pod termicznym obciążeniem impulsowym. Uwzględniono równomierny, 
liniowy i sinusoidalny wzrost temperatury. Impuls cieplny przyjęto w postaci prostokątnej 
o skończonym czasie. Wykazano dobrą zgodność otrzymanych wyników z obu metod. 

[H4) Czechowski L. Study on strength and stiffness of WC-Co-NiCr graded samples. Materials, 
2019, 12(24), 4166. 

Praca zawiera opis badań dotyczących wytrzymałości i sztywności próbek zbudowanych 
z materiału stopniowanego funkcjonalnie (FGM). Próbki wykonano metodą detonacyjną 
nakładania warstw, która jest uważana za innowacyjną. Przeprowadzono badania 
eksperymentalne i numeryczne MES zginania tych próbek w celu wyznaczenia wpływu 
zastosowanych elementów na sztywność i całkowitą wytrzymałość na zginanie. 

[HS] Czechowski L., Kołakowski Z. Analysis of the functionally step-variable graded plate under 
in-planf' romprf'ssion. Mate.rial,;, 7.01 ą, 17.(7.4), 4oąo 

Praca zawiera opis badań numerycznych MES płyt wykonanych z materiału gradientowego 
złożonego ze skończonej liczby warstw. Celem badań było ustalenie minimalnej liczby warstw 
w modelu numerycznym, który dobrze opisywałby zachowanie się tych płyt w stanie 
krytycznym i zakrytycznym. Szczegółowe badania przeprowadzono dla płyt o różnych 

warunkach podparcia i różnych rozkładach właściwości materiałów. 

[H6) Czechowski L., Kołakowski Z. The study of buckling and post-buckling of a step-variable 
FGM box. Materials, 2019, 12(6), 918. 

Praca zawiera opis badań cienkościennych dźwigarów skrzynkowych analogiczny do 
przedstawionego w pracy [HS). Problem rozwiązano z zastosowaniem metody elementów 
skończonych i asymptotycznej teorii Koitera. 

[H7) Czechowski L., Kędziora S., Kołakowski Z. The buckling and post-buckling of steel 
C-columns in elevated temperature. Materials, 2020, 13(1), 74. 

Praca zawiera wyniki badań numerycznych, półanalitycznych i eksperymentalnych 
cienkościennych słupów stalowych o przekroju ceowym poddanych ściskaniu w wyniku wzrostu 
temperatury. Badania eksperymentalne dotyczyły stanu zakrytycznego w celu wyznaczenia ich 
nośności. Głównym celem pracy była ocena zachowania cienkościennych słupów stalowych 
ściskanych wzrostem temperatury aż do ich całkowitego uszkodzenia. 

[HB) Czechowski L., Gliszczyński A., Wiącek N. The collapse of titanium C-column due to thermal 
compression. Materials, 2020, 13(18), 4193. 

Praca zawiera wyniki badań dotyczące cienkościennych słupów o przekroju ceowym 
wykonanego z tytanu sprasowanego w podwyższonej temperaturze. Zjawisko wyboczenia oraz 
stan po wyboczeniu słupów badano podczas nagrzewania lub ściskania w podwyższonej 
temperaturze. Prezentowane zagadnienia są kontynuacją badań słupów stalowych opisanych 
w pracy [H7) . 

[H9] Czechowski L. Determination of load-carrying capacity of (-profile glued Ti-Al column 
under temperature environment. Materia/s, 2021, 14(11), 3013. 

Praca jest kontynuacją badań opisanych w pracach [H7), [HS) i dotyczy nośności klejonych 
cienkościennych słupów o przekroju ceowym złożonych z blach aluminiowych i tytanowch. 
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Badano wrażliwość nośności tych klejonych słupów bimetalowych na wzrost obciążeń 
termicznych. 

[HM1] Czechowski L. Dynamie response of functionally graded plates and boxes subjected to 
thermal pulse loading. R. Mania (Ed.) Buckling of Plate Structures in Analytical, Numerical and 
Experimental Investigations. Wyd. Politechniki Łódzkiej, Vol. 4, Łódź 2016, str. 30-48. 

Praca jest kontynuacją badań przedstawionych w artykule [Hl] i dotyczy stateczności 
dynamicznej płyt gradientowych. Ponadto, zawiera badania numerycznie cienkościennych 
przekrojów skrzynkowych. 

Osiągnięcie naukowe dra inż. L. Czechowskiego w postaci cyklu dziewięciu artykułów 

autorskich i współautorskich opublikowanych w specjalistycznych czasopismach w języku 
angielskim powiązanych tematycznie, i wykazanych w bazie Scopus, oraz autorskiego rozdziału 
w monografii oceniam pozytywnie. Suma współczynników wpływu IF czasopism, w których 
opublikowany jest ten cykl dziewięciu artykułów - osiągnięcia naukowego, wynosi IIF=25,405, 
natomiast suma punktów tych czasopism I.pkt = 910. Zagadnienia dotyczące wytrzymałości, 
stateczności oraz nośności cienkościennych elementów konstrukcji wykonanych z materiałów 
izotropowych lub gradientowych są istotne dla teorii i praktyki inżynierskiej, a wyniki badań 
opisane w powyższym cyklu artykułów wnoszą pewien wkład w rozwój dyscypliny naukowej 
inżynieria mechaniczna. 

3. Ocena istotnej aktywności naukowej 

Dr inż. Leszek CzPrhowski po uzyskaniu w 7007 roku stopnia naukowego doktora nauk 
technicznych w dyscyplinie mechanika kontynuował swoje badania dotyczące analizy 
zachowania cienkościennych części konstrukcji wykonanych z materiałów izotropowych lub 
gradientowych. Wskazać tu można następującą istotną aktywność naukową: 
• opublikowanie dwudziestu dziewięciu prac (w tym dwóch po złożeniu przedmiotowego 

wniosku) - artykułów w czasopismach międzynarodowych i krajowych (z pominięciem prac 
stanowiących osiągnięcie - pkt. 2 recenzji), w tym dwóch autorskich, z których dwadzieścia 
jest wykazanych w bazie Scopus (suma współczynników wpływu IF czasopism wynosi 
IIF=54,845, natomiast suma punktów tych czasopism I.pkt = 1620), 

• opublikowanie jednego autorskiego rozdziału monografii w j. angielskim, 

• opublikowanie siedmiu referatów w materiałach konferencji międzynarodowych, 
w tym trzech autorskich, 

• opublikowanie ośmiu referatów w materiałach konferencji krajowych, w tym jednego 
autorskiego, 

• czynny udział w projekcie badawczym (wykonawca) ,,Odpowiedź dynamiczna 
cienkościennych kompozytowych struktur poddanych obciążeniu impulsowemu", NCN, 
2009-2012, 

• czynny udział w projekcie badawczym (wykonawca) ,,Podwyższanie kompetencji kadry 
akademickiej i umiejętności absolwentów w aspekcie nowoczesnych metod analiz, symulacji 
i optymalizacji w procesie projektowania i eksploatacji", UDAPOKL, 2009-2011, 

• czynny udział w projekcie badawczym (wykonawca) ,,Nowoczesne balistyczne ochrony 
osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie 
kompozytów włóknistych", POIG, 2008-2011, 

• czynny udział w projekcie badawczym (wykonawca) ,,Dynamiczne wyboczenie 
gradientowych struktur płytowych poddanych obciążeniu termiczno-mechanicznemu", NCN, 
2011-2014, 

• czynny udział w projekcie badawczym (wykonawca) ,,Projekt kompozytowej podłogi do 
pojazdów użytkowych, służącej do mocowania siedzeń oraz pasażerów na wózkach 
inwalidzkich", INNOTECH, 2013-2015, 
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• czynny udział w projekcie badawczym (wykonawca) ,,Eksperymentalna ocena zniszczenia 
struktur zbudowanych z materiałów gradientowych", NCN, 2018-2021, 

• czynny udział w projekcie badawczym (kierownik) ,,Analiza wpływu rozkładu materiału 
gradientowego na jego właściwości mechaniczne", NCN, Miniatura, 2017-2018, 

• czynny udział w projekcie badawczym (wykonawca) ,,Implementacja teorii załomów 
plastycznych do szacowania nośności struktur cienkościennych poddanych obciążeniom 
złożonym", 2019 /35/B/ST8/02823, od 2020, 

• czynny udział w projekcie badawczym (wykonawca) ,,Struktury kompozytowe 
o obniżonej palności i zdefiniowanych cechach biostatycznych z dodatkami ułatwiającymi 
degradowalność lub kompostowalność", POIR, od 2021, 

• pobyt na krótkoterminowym stażu zagranicznym, 1 miesiąc, Uniwersytet w Luksemburgu, 
(wytwarzanie i analiza wytrzymałościowa drukowanych próbek PLA wzmacnianych 
proszkiem grafenowym), listopad 2021, 

• recenzowanie szesnastu artykułów w czasopismach międzynarodowych, 

• dwukrotnie otrzymał nagrodę Rektora Politechniki Łódzkiej za działalność naukową 
(publikacyjną). 

Wyszczególnioną powyżej istotną aktywność naukową dra inż. Leszka Czechowskiego 
oceniam dobrze, z uwagi na: opublikowanie (z wyłączeniem przedmiotowego cyklu dziesięciu 
prac) dwudziestu dziewięciu artykułów, w tym dwóch autorskich, jednego autorskiego rozdziału 
w monografii w j. angielskim, siedmiu referatów na konferencjach międzynarodowych, w tym 
trzech autorskich, ośmiu referatów na konfere11cjc:1d1 k1 ctjowyd1, w lyrn je<l11ego ctulou,kiego 
oraz aktywne zaangażowanie w realizacji s iedmiu projektów, w tym trzech finansowanych przez 
NCN i kierowanie jednym z nich oraz pobyt na krótkoterminowym stażu na Uniwersytecie 
w Luksemburgu. Zgodnie z bazą Web of Science (na dzień 05.11.2022) liczba publikacji: 21, 
liczba cytowań: 112, a liczba cytowań bez autocytowań: 90, indeks Hirscha (h-index): 6, 
natomiast na podstawie bazy Scopus (na dzień 05.11.2022) liczba publikacji: 32, liczba cytowań: 
156, liczba cytowań bez autocytowań: 103, indeks Hirscha h-index: 6. 

4. Ocena współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym 

Współpraca z otoczeniem społecznym i gospodarczym dra inż. L. Czechowskiego, jako 
wykonawca lub współwykonawca, wyraża się następującymi pracami: 
• zaprojektowanie i przeprowadzenie analizy wytrzymałościowej stalowych regałów 

wzmocnionych żebrami, Aporter, 2008, 

• wyznaczenie dopuszczalnych obciążeń użytkowych dla wybranych przekrojów stalowych 
z uwzględnieniem EUROKOD 1993, Lindbad, 2008-2009, 

• analiza zachowania kulek stalowych zanurzonych w elastomerze pod wpływem pola 
magnetycznego, WAT, 2008-2009, 

• 1. analiza numeryczna tłoczenia blach, 2. symulacja drgań zaworu pod zmiennym ciśnieniem 
w kompresorze suszarki z uwagi na emitowanych hałas, BSH, 2010, 

• modelowanie i analiza numeryczna kształtowanych profili cienkościennych o różnych 
przetłoczeniach w celu oceny sztywności względem ich ciężaru, La Farge, 2010-2011, 

• analiza wytrzymałościowa ramy do testów homologacji, 0KB, 2010, 
• analiza numeryczna absorberów energii używanych do osłony pojazdów pancernych, WAT, 

2011, 

• analiza numeryczna próbek regałowych wielu typów, WZL Łódź, 2012, 
• analiza numeryczna półek regałowych, Inter Space, 2013, 

• analiza numeryczna drgań sejsmicznych transformatorów dużej mocy, ABB, 2016, 

• analiza wytrzymałościowa fotelu kardiologicznego karetek ratunkowych wykonanych 
z kompozytu wzmocnionego włóknem węglowym, 0KB, 2018, 
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• analiza odpowiedzi konstrukcji na drgania w zakresie określonych częstości, AIRBUS 
HELIKOPTERS, 2019, 

• analiza wytrzymałościowa konstrukcji fotelowózka przeznaczonego dla osób 
niepełnosprawnych, 0KB, 2019-2020. 

Wykazaną powyżej współpracę z otoczeniem społecznym i gospodarczym oceniam bardzo 
dobrze. 

5. Ocena działalności dydaktycznej i organizacyjnej 

Dr inż. Leszek Czechowski, jako nauczyciel akademicki Politechniki Łódzki ej, prowadził 

i nadal prowadzi następujące zajęcia dydaktyczne: laboratorium, ćwiczenia i wykłady 

z mechaniki, wytrzymałości materiałów oraz symulacji numerycznej metodą elementów 
skończonych na licznych kierunkach (Inżynieria Materiałowa, Mechanika i Budowa Maszyn, 
Transport, Mechatronika, Papiernictwo i Poligrafia) oraz na kilku wydziałach, również 

w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFF - International Faculty of Engineering) 
w języku angielskim. Ponadto, wielokrotnie nadzorował kierunkowy projekt grupowy, był 
promotorem siedmiu prac inżynierskich, pięciu magisterskich, był promotorem pomocniczym 
zakończonej pracy doktorskiej, a obecnie pełni tę funkcję w dwóch wszczętych przewodach 
doktorskich. Uczestniczył w posiedzeniu komisji obrony pracy doktorskiej w 2019 roku na 
Uniwersytecie w Luksemburgu. 

Scharakteryzowane powyżej osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne dra inż. Leszka 
Czechowskiego wykonane po do kto rade oceniam dobrze. 

6. Wniosek końcowy 

Przedstawiony cykl publikacji powiązanych tematycznie pt. ,,Nieliniowa analiza 
cienkościennych izotropowych i gradientowych struktur płytowych poddanych obciążeniom 
mechanicznym lub/i termicznym", a także istotna aktywność naukowa stanowią znaczący 
dorobek naukowy dra inż. Leszka Czechowskiego i wkład w rozwój dyscypliny naukowej 
inżynieria mechaniczna. Stwierdzam, że oceniane osiągnięcia naukowe, dydaktyczne 
i organizacyjne oraz aktywność naukowa spełniają warunki dotyczące nadania stopnia 
naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie naukowej inżynieria mechaniczna określone 
w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1668, z późn. zm.). Uważam więc, że nadanie doktorowi inż. Leszkowi Czechowskiemu stopnia 
naukowego doktora habilitowanego w nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej 
inżynieria mechaniczna jest zasadne. 

Ewa Magnucka-Blandzi 
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