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L. Kandydat

Dr rn2. Marcin Bialas jest absolwentem WydziaNu In2ynierii L4dowej Politechniki Warszawskiej,
gdzie w 1998 roku uzyskal gn:l magistra in?yniera budownictwa. PracE magistersk4 pt. "Modele
konstytutywne warstw kontaktowych" przygotowal pod opiek4 prof. Zenona Mroza i prof.
Wieslawa Wojew6dzkiego. Od 1998 roku do chwili obecnej Habilitant zwiqzany jest z Instytutem
Podstawowych Problem6w Techniki PAN w Warszawie, pocz4tkowo jako sluchacz Studium
Doktoranckiego, a nastgpnie jest zatrudniony kolejno na stanowisku asystenta i adiunkta. R6wniez
w IPPT PAN, w 2003 roku obronil pracg doktorsk4 pt. "Modelowanie rozwoju uszkodzeri
w warstwach kontaktowych" i uzyskal stopieri doktora nauk technicznych w dyscyplinie
Mechanika. Promotorem w przewodzie doktorskim byl prof. ZenonMroz.

W 1999 roku Habilitant odbyl kilkumiesiQczny staz w firmie Hibbitt, Karlsson & Sorensen, Inc.
(USA). W 2003 roku nawi4zal wspoNptac7 z Research Center Jrilich Q.Jiemcy), gdzie odbyl trzy
dluhsze sta2e naukowe w roku 2003, w latach 2004-2006 orazw 2008 roku. Ponadto w latach 2009-
2010 Habilitant odbyl p6ltoraroczny staL naukowy w grupie prof. Bojana Guziny w University of
Minnesota (Minneapolis, USA).

2, Ogillna charakterysfyka dorobku naukowego

Habilitant przedstawil autoreferat, w kt6rym obszemie opisal wyniki przedstawione w monografii
habilitacyjnej i w pozostalych publikacjach, a takze listg publikacji, kt6razawiera dokonanqprzez
Habilitanta oceng jego wktadu do publikacji wsp6lautorskich (w wigkszoSci przypadk6w wklad ten
oceniono na70-90o/o).

Tematyka opublikowanych prac naukowych, rozpoczEta przed doktoratem i kontynuowana po
doktoracie, dotyczy modelowania zniszczenia i oddzialywan ciernych w warstwach kontaktowych.
Opracowano konstytutywne modele pgkania kohezyjnego, atak2e przedstawiono szereg rczwiqzah



analitycznych dla zagadnreh jedno-wymiarowych z ttwzglgdnieniem stan6w pokrytycznych.
Naturalnym rozszerzeniem tej tematyki jest, podjgte po doktoracie, modelowanie pgkania cienkich
warstw, w tym modelowanie pgkania segmentacyjnego. Waznym obszarem zastosowari jest
modelowanie pgkania warstw izolacji termicznej (thermal barier coatings, TBC) prowadzone we
wsp6lpracy z Research Center Jtilich. Z kolei pobyt w University of Minnesota zaowocowal
podjgciem tematyki identyfikacji mechanicznych wlaSciwoSci cienkich warstw przez analizg propa-
gacji fal powierzchniowych i ich oddzialywania z czujnikiem piezoelektrycznym z zastosowaniem
do identyfikacj i lepko-sprgZystych wlaSciwoSci nask6rka.

Prued doktoratem, Habilitant opublikowal jedn4 wsp6lautorsk4 pracg w czasopiSmie o zasiggu
lokalnym.

Na dorobek po doktoracie sklada sig 10 artykul6w opublikowanych w czasopismach z listy JCR,
w tym dwie publikacje indywidualne. Nalezy zwrocil uwagg, 2e wszystkie te artykuly
opublikowano w dobrych czasopismach o Sredniej lub wysokiej wartoSci wskaZnika Impact Factor
(Habilitant podaje, 2e rch Sredni Impact Factor wynosi I.67). Habilitant jest r6wniez wsp6lautorem
4 artykul6w w materialach konferencyjnych (w tym 3 po doktoracie) oraz wsp6lautorem jednego
rczdzialu w wydawnictwie ksi4zkowym "CISM Courses and Lectures" (po doktoracie). Wyniki
swoich prac Habilitantprezentowal na 9 miEdzynarodowych konferencjach naukowych.

Jako osi4gnigcie naukowe w rozumieniu Ustawy Habilitant przedstawitr monografig pod tytulem
"Mechanical modelling of thin films" opublikowan4 w 2012 roku w serii "IPPT Reports on
Fundamental Technological Research" wydawanej przez IPPT PAN.

Publikacje Habilitanta uzyskaNy 51 cytowari w bazie Web of Knowledge, a indeks Hirscha ma
wartoSd 4 (stan na 610612012). Obecnie (I4lIIl20l2) liczby te nieznacznie wzrosly, w
szczeg6lnoSci indeks Hirscha ma wartoS6 5.Liczba cytowari bez auto-cytowari jest r6wna 35.

3. Ocena monografii stanowi4cej osi4gnigcie naukowe w rozumieniu Ustawy

Napisana w jgzyku angielskim monografia "Mechanical Modelling of Thin Films" z podtytulem
"Stress Evolution, Degradation, Characterization" sklada siE z 7 rczdziaLow, 3 aneks6w, spisu
literatury zawieraj4cego 233 pozycje, spisu skr6t6w, spisu oznaczefi oraz rozszerzonego
streszczenia w jgzyku polskim.

Celem monografii jest przedstawienie wybranych aspekt6w mechaniki cienkich warstw. Mechanika
cienkich warstw to oczywiScie temat bardzo szeroki, a zakres tematyczny monografii, co jest
naturalne, obejmuje jedynie kilka zagadnien, kt6rymi Habilitant zajmowal sig w swojej
dotychczasowej pracy naukowej. Materiat prezentowany w monografii zostaL, w zdecydowanej
wigkszoSci, zawarty w artykulach opublikowanych juZ przez Habilitanta w czasopismach
naukowych, ale mono g rafra zawieru teL nieopublikowane wyniki.

Rozdzial 1 stanowi wstgp do monografii. OkreSlono w nim cel i zakres tematyczny, w tym
zdefiniowano pojgcie "cienkiej warstwy". Nastgpne przedstawiono przegl4d metod osadzania
cienkich warstw, przeglqd mechanizm6w zniszczenia cienkich warstw, dosy6 szczeg6lowe
wprowadzenie do tematyki warstw rzolacji termicznej (TBC) w turbinach gazowych, a takZe
om6wiono strukturg sk6ry, jej wtaSciwoSci mechanrczne i metody obrazowania.

RozdziaN 2 r6wnie2 ma charakter wstgpu. Wprowadzono podstawowe pojgcia mechaniki pgkania,



w szczeg6lnoSci dla szczeliny na granicy rozdzialu dw6ch material6w. Przedstawiono r6wniez
konstytutywny model pgkania kohezyjnego na podstawie pracy [28] (Bialas i Mr6z, 2005).

W rozdziale 3 przedstawiono energetyczny model segmentacyjnego pgkania cienkich warstw z
zastosowaniem do warstw ceramicznych (SiOx) na podlozu polimerowym (PET). Istot4
zastosowanego podejScia jest elementarne rczwiqzanie zagadnienia sprgZystego paska na
sprgzystym podloZu z uwzglgdnieniem uplastycznienia powierzchni kontaktowej. Polqczenie tego
rozwiqzania z warunkiem energetycznym, w kt6rym por6wnywana jest praca dostarczona do
uktadu niespgkanego i spgkanego, pozwala wyznaczyt IiczbE pgknig6, na przyklad w funkcji
odksztalcenia podNola. Warunek energetyczny sprowadza siE do minimalizacji sumy energii
potencjalnej ukladu i energii zdyssypowanej wskutek pgkania warstwy i uplastycznienia
powierzchni kontaktowej. Wyniki modelu por6wnano z literaturowymi wynikami
doSwiadczalnymi, co pozwolilo oszacowad energig pgkania warstwy SiOx. Wyniki zaprezentowane
w rozdziale 3 zostaty w caioSci opublikowane w ptacy [31] (Bialas i Mr6z, 2007).

RozdziaN 4 poSwigcony jest modelowaniu rozwoju uszkodzeri w warstwach izolacji termicznej
(TBC). W rozdziale 4.2 przedstawiono wyniki numerycznego modelowania pgkania warstwy TBC
w teScie tr6jpunktowego zginartia. Opracowano dwuwymiarowy model zjawiska bazujEcy na
metodzie element6w skoriczonych (MES) zv,rykorzystaniem tzw. element6w kohezyjnych wprowa-
dzanychwzdNu? wszystkich krawgdzi objgtoSciowych element6w skot'rczonych. Pgkanie kohezyjne
opisano przy pomocy modelu konstytutywnego przedstawionego w rozdziale 2. Wyniki obliczeri
MES, w szczegSlnoSci liczbg i poloZenie pgknigd segmentacyjnych, por6wnano z wynikami doS-
wradczalnymi uzyskanymi w Research Center Jiilich. Rozdzial 4.2 zawiera wyniki opublikowane w
pracy [27] (Bialas, Majerus, Herzog i Mr62,2005) poszerzone o bardziej szczeg6low4 analizE
aspekt6w numerycznych.

W rozdziale 4.3 przedstawiono wyniki modelowania proces6w prowadzqcych do delaminacji
warstw TBC. Podstawowym narzgdziem jest metoda element6w skoriczonych, przy pomocy kt6rej
przeprowadzono szereg szczeg6lowych analiz pelzania i rozwoju uszkodzeri La poziomie
pojedynczej reprezentatywnej nier6wnoSci na granicy rozdziaht warstw TBC i BC (bond coat)
podczas cyklicznego grzania i chlodzenia. DziEki wsp6lpracy z zespolem z Research Center Jiilich
moZliwe bylo zastosowanie zaawansowanych konstytutywnych modeli material6w wchodz4cych
w sklad izolacji termicznej wraz z realistycznymi wartoSciami parametr6w materialowych.
W modelu uwzglgdniono wzrost warstwy TGO (thermally grown oxide) wskutek dyfuzji
i utleniania glinu w warstwie BC. Przeprowadzona analizaWkazala wplyw szeregu czynnik6w na
ewolucjE stanu naprghenia w ukladzie. Przeprowadzono r6wnieZ analizg prawdopodobnego
scenariusza delaminacji warstw TBC. Piozdzial 4.3 zawiera wyniki opublikowane w pracy [24]
(Bialas, 2008) poszerzone o szczeg6lowe wyniki obliczeri MES.

W rozdziale 5 przedstawiono przyblihone rozwiqzanie analityczne dwuwymiarowego zagadnienia
poSlizgu cienkiej warstwy spoczywaj4cej na sztywnym podloZu i obci4zonej sil4 skupion4.
Rozwi1zanie skonstruowano z vrrykorzystaniem funkcji Greena. Wykazano, 2e rozwiqzanie Scisle
ma charakter samopodobny. Rozwr2zanie przyblilone otrzymano zastgpuj4c warunek poSlizgu
sformulowany w prgdkoSciach przez warunek sformulowany w przemieszczeniach. Rozwi4zanie
analityczne por6wnano z rozwiqzaniem MES. Wyniki przedstawione w rozdziale 5 w zdecydowa-
nej wigkszoSci opublikowano w pracy [25] (Biatas,2012).

RozdziaL 6 poSwigcony jest zagadnieniu identyfikacji mechanrcznych wlaSciwoSci sk6ry
traktowanej jako lepko-sprgzysty uklad wielowarstwowy. Przeprowadzono analizg propagacji fal
powierzchniowych i ich oddzialywania z czujnikiem piezoelektrycznym. Model zagadnienia



bezpoSredniego wykorzystuje funkcje Greena, a jego wyniki por6wnano z wynikami MES. Model
ten wykorzystano w analizie odwrotnej, kt6rej celem byta identyfikacja parametr6w modelu warstw
lepko-sprgZystych. W analizie odwrotnej wykorzystano dane pseudoeksperymentalne, czylirozwiq-
zanre zagadnienia bezpoSredniego otrzymane dla zadanych znanych wartoSci parametr6w materia-
lowych. Przeprowadzono analizg wplywu liczby czujnik6w, liczby anahzowanych czgstoSci fali
oraz symulowanych blgd6w pomiarowych. Wigkszo56 wynik6w zawartych w rozdziale 6 pochodzi
zpracy 126l (Bialas r Guzina, 20II), ale przedstawiono r6wnie2 szereg nieopublikowanych
wynik6w.

Rozdzial7 zawiera podsumowanie wynik6w przedstawionych w rozdzialach 3-6 oraz zestawienie
nalwahniejszych element6w oryginalnych. Bardzo kr6tko (7 linii tekstu) przedyskutowano tez
kierunki dalszych prac - jedynie w odniesieniu do modelowania warstw TBC.

Monografia napisana jest jasno, dobrym jgzykiem. Uklad jest czylelny, a tekst, wzory oraz ilustracje
zostaly przygotowane starannie i na dobrym poziomie edytorskim.

Podjgta tematyka jest ciekawa i aktualna. W poszczegolnych zagadnieniach rozpatrywanych
w monografii stosowane sqr62ne podejScia i metody analizy cienkich warstw, atakae analizowane
s4 robne zjawiska zachodzqce w cienkich warstwach, takie jak rozw6j uszkodzef, pgkanie, w tym
pgkanie segmentacyjne, delaminacja oraz po(;lizei cierne w strefie zdelaminowanej. Rozpatrzono
takZe pewn4 koncepcjg metody identyfikacji mechanicznychwlaSciwoSci cienkiej warstwy jak4 jest
nask6rek. Jak juL wspomniano, monografia nie wyczerpuje bardzo obszernej tematyki mechaniki
cienkich warstw, ale prezentuje tematycznie sp6jny zestaw jej wybranych aspekt6w.

Monografia zawiera szereg oryeinaln)'ch i waftoSciowych w]'nik6w, do nalwaaniejszych, zdaniem
recenzenta, naIe2q:

1) opracowanie energetycznego kryterium pgkania segmentacyjnego i zastosowanie go do
anahzy ukladu SiOx/PET - model jest prosty i nie wymaga prowadzenia analizy
przyrostowej;

2) analiza segmentacyjnego pEkania warstwy TBC w teScie zginania szczeg6lnie
wartoSciowe jest Scistre powiqzanie z eksperymentem;

3) opracowanie szczegolowego modelu MES ukladu TBC/TGO/BC/podloLe uwzglEdniaj4cego
zjawiska pelzania i wzrostu warstwy TGO w warstwach izolacji termicznej poddanych
cyklicznym obci42eniom cieplnym oraz analiza prawdopodobnego scenariusza rozwoju
uszkodzeri i delaminacji warstw TBC;

4) przyblihone rozwiqzanie analityczne dwuwymiarowego zagadnienia poSlizgu warstwy na
sztywnym podloZu obci4Zonej sil4 skupion4;

5) opracowanie modelu propagacji fal powierzchniowych i ich oddzialywania z czttjnikiem
piezoelektryczrrym wraz z zastosowaniem do identyfikacji mechanicznych wlaSciwoSci
warstw lepko-sprgZystych.

Powyzsze wyniki zostaly wczeSniej opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych,
uzyskaiy wigc akceptacjg ich recenzent6w i redaktor6w, i stanowi4 znacz4cy wklad do mechaniki
cienkich warstw.

Zdanrem recenzenta w prezentowanej rozprawie brakuje szerszego spojrzenia na podjgt4 tematykg
i umiejscowienia rozpaftywanych zagadnien szczeg6lowych w bardzo szerokiej klasie zagadnieh
zwiqzarrych z mechanik4 cienkich warstw. W tym sensie monografia wnosi niewiele ponad to, co
iest zawarte w pigciu publikacjach 124,25,26,27,3I1, na podstawie kt6rych powstaly rozdzialy 3-6.
Rozdzialy I i 2 stanowi4 wstgp nakierowany prawie v,rylEcznie na rozdzialy 3-6.Podobnie
podsumowanie w rozdziale 7 nie wychodzi poza tematykg podjgt4 w gl6wnq czEfici pracy.



Zasugerowanie innych obszar6w zastosowaf opracowanych metod, wskazanie zagadnieh, kt6re
v,rymagajq zastosowania odmiennych podej56, czy przedstawienie zjawisk wykraczalqcych poza te
analizowane w pracy Habilitanta stanowczo powigkszyloby wartoSi takiej monografii i w wigk-
szym stopniu uzasadnialoby przygotowanie monografii o takim chankterze.

Gl6wna uwaga krvtyczna dotyczy sposobu przygotowania monografri, w tym sposobu i zakresu
wykorzystania opublikowanych wczeSniej wynik6w. Jak juL wspomniano, w rozdzialach 3-6
Habilitant przedstawit wyniki opublikowane w pigciu pracach swojego autorstwa 124,251 lub
wsp6lautorstwa 126,27,311. Jednak w rozdzialach 3-6 brak jest odniesienia do publikacji, na
podstawie kt6rych te rozdziaNy powstaly. Jedynie w przypadku kilku rysunk6w (4.2, 4.3, 4.4, 6.1,
6.2) oraz kilku tabel (4.I, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7) pojawilo sig odniesienie do. 2r6dla. Po drugie, we
wstgpie (strona 18) Habilitant stwierdza,2e monografia zawiera wyniki juz opublikowane, atakhe
wyniki nieopublikowane. W tym kontekScie wspomina o wymienionych powyZej pigciu pracach.
Jednak zastosowane okreSlenia zdecydowanie nie oddaj4 stanu faktycznego (przyl<Nady podano
ponizej). Po trzecie, wigkszoS6 tekstu zawartego w rozdzia\ach 3-6, wraz z wzorami i rysunkami,
zostala skopiowana bezpoSrednio ze wspomnianych artykulow Budzi to w4tpliwo(ci, szczeg6lnie
w przypadku prac, w kt6rych Habilitant nie jest jedynym autorem.

Jako uzasadnienie powyhszych stwierdzef poniZej podano szczeg6Ny dotyczqce poszczeg6lnych
rozdzial6w.

1) RozdziaL 3 jest w caloSci skopiowany z pracy [31] (Bialas i Mr6z, 2007). We wstgpie
stwierdzono, ze wyniki zostaly czgSciowo przedstawione w pracy [31] ("partially reported
by Bialas andMroz [31]").

2) Rozdziat 4.2 jest w wigkszoSci (16 na 19 stron) skopiowany zpracy l27l (Bialas, Majerus,
Herzog i Mr642005). We wstgpie wspomniano jedynie, 2e analiza pgkania warstw TBC
byLamolliwa dzigki wsp6lpracy z P. Majerusem i R. Herzogiem i podano odno5nik do pracy

t271.
3) Rozdzial 4.3 jest w ponad polowie (14 na 22 strony) skopiowany z pracy l24l (Bialas,

2008). W czgSci poSwigconej analizie wynik6w obliczeri MES zawarto szereg szczeg6Lo-
wych wynik6w, kt6re nie zostaly opublikowane w pracy [24]. We wstgpie stwierdzono, ze
najwu2niejsze aspekty pokr6tce przedstawiono w pracy [24] ("crucial aspects ... were in
brief presented in ...1241").

4) Rozdzial5 jest w zdecydowanej wigkszoSci skopiowany z pracy l25l (Bialas,2012), choc
zawrera tez nowe elementy (rozdzial5.4, akapit i rysunek 5.14 w rozdziale 5.9). We wstgpie
stwierdzono, 2e najwa2niejsze aspekty pokr6tce przedstawiono w pracy [25] ("crucial
aspects ... were in brief presented in ... [25]").

5) Rozdzial6 to w ponad polowie (19 na 28 stron) kopia pracy 126l (Bialas, Guzina, 20II).
Niepublikowane wczeSniej fragmenty to rozdzialy 6.4.6, 6.4.9, 6.6.1 i 6.6.2. We wstgpie
podano informacjg, 2e opracowanie koncepcji czujnika piezoelektrycznego jest wynikiem
wsp6lpracy zprof. B. Guzin4 i podano odnoSnik do pracy 1261.

Przy Iekturze monografii recenzentowi nasungly siE r6wnie2 trzy szczeg6lowe uwagi krylyczne.
1) Pierwsza uwaga ma charakter merytoryczry i dotyczy stwierdzenia, kt6re jest podstaw4

wprowadzenia przybli2enia do rozwiqzania zagadnienia warstwy obciqzonej sil4 skupion4
rozpatrywanego w rozdziale 5 (oczywiScie uwaga dotyczy r6wniez oryginalnej pracy 125D.
Habilitant v,rykazaN.,2e rozwiyzanie ma charakter samopodobny. Na pocz4tku rozdzialu 5.7
podaje argumentacjE,2e dIa chwili pocz4tkowej, gdy silaprzyrasta od 0 do dP, moZna
przyjq6, Ze wektor prgdkoSci ma ten sam kierunek co wektor przemieszczenia, co prowadzi
do zalehnoSci (5.49). To stwierdzenie jest nieprawdziwe, gdyL samopodobiefstwo
rozwiqzania jest cech4 mezaIeZn4 od wielkoSci sily w tym zachodzi dla infinitezymalnre



malej sily dP. Warto doda6, 2e w modelu nie ma parametru skali, kt6ry stanowilby
odniesienie dla wartoSci sily i pozwolilby okreSlid co to jest "maha sila". Nie zmiema to
faktu, 2e przyjEcie uproszczenia (5.49) pozwala znale26 przybliaone rozwiqzanie, kt6re
odpowiada modelowi tzw. tarcia statycznego sformulowanego w przemieszczeniach, w od-
r62nieniu od tarcia Coulomba sformulowanego w prgdkoSciach.
W rozdziale 2.2 przedstawiono model pgkania kohezyjnego zaproponowany w pracy [28]
(Bialas iMr62,2005). Jestnaturalne,2e Habilitant przytaczaiu2ywa sw6j model (model ten
jest stosowany w rozdziale 4.2). Jednak w literaturze mohna znale26 szereg mniej lub
bardziej podobnych modeli konstytutywnych i nalelaloby sig odnieSi do istniej4cego stanu
wiedzy w tym zakresie, oraz poda6, co wyr62nia ten model spoSr6d licznych modeli
opublikowanych w literaturze naukowej . Z kolei w rozdziale 4.3 zastosowano inny model
pgkania kohezyjnego (Camanho i Davila [40]), r6wnie2 bez glgbszej analizy, wspomniano
jedynie, ze model ten jest zaimplementowany w programie ABAQUS.
Trzecia, pomniejsza uwaga l<rytyczna dotyczy spisu cytowanej literatury. tr atwo zauwaLy1,
Ze wSr6d cytowanych pozycji nie ma 2adnej pracy polskich autor6w (z wyj4tkiem
oczywiScie prac Habilitanta), cho6 badania w tematyce zblihonej do czgsci zagadnieh
poruszanych w monografii byly prowadzone w polskich oSrodkach naukowych, w tym
w IPPT PAN.

Podsumowujac, wyniki uzyskane przez Habilitanta i zawarte przedstawionej monografii sQ
w ocenie recenzenta wartoSciowe i stanowi4 znaczqcy wklad do dyscypliny Mechanika. Gl6wna
uwaga krfiyczna dotyczy sposobu i zakresu wykorzystania wczesniejszych publikacji przy
przygotowywaniu mono grafi i.

4. Ocena pozostalych osi4gnigd naukowo-badawczych

Habilitant po doktoracie opublikowal 10 artykul6w w czasopismach z listy JCR, w tym dwa
artykuly indywidualne. W autoreferacie zamiescil opis swoich zainteresowafl naukowych wraz
z om6wieniem tematyki i gl6wnych wynik6w tych artykul6w.

Jak juz wspomniano, pig6 artykul6w (Biatras i in.,2005; Bialas iMr62,2001; Bialas,2008, Biatras
i Guzina, 20II; Bialas, 2012) zostalo w caloSci wykorzystanych przy redagowaniu monografii
habilitacyjnej. Formalnie,nale?y je zaliczyd do dorobku naukowego, a\e zawarte w nich osi4gnigcia
naukowe zostaNy juz om6wione w punkcie 3 niniejszej recenzji i nie bgd4 omawiane ponizej.
Ponowne ich omawianie w autoreferacie, co stanowi znaczqcq czEic punktu 5, r6wnieZ jest
niecelowe. Pozostale prace om6wiono ponizej.

Dwie tematycznie powi4zane prace (Mr6z i Bialas, 2005; Bialas i Mroz,2005) poSwigcone s4
analizie rozwoju uszkodzenia i poSlizgu powierzchni kontaktowej w uproszczonym jedno-
wymiarowym zagadnieniu antyplaskiego Scinania bloku skalnego. Zagadnienie to odpowiada
rownie? zagadnieniu rozciqgania paska na sztywnym podlozu oraz uproszczonemu zagadnieniu
wyciqgania wl6kna z matrycy. Zastosowano model pgkania kohezyjnego i uzyskano rozvvrqzania
analityczne odpowiadaj 1ce obci4heniu monotonicznemu i cyklicznemu, r6wnie2 w zalcresie pokry-
tycznym. Szczeg6lowo przeanalizowano wptyw dlugoSci i sztywno6ci plyty na rozwiqzarrie.
Uzyskane rozwiqzania s4 stosunkowo proste i pozwalajq w spos6b Scisly Sledzil quasi-statyczn4
Sciezkg r6wnowagi, co stanowi wartoSciowy wynik tych prac. Wedlug deklaracji Habilitanta jego
udziaN w przygotowaniu obu prac wynosi odpowiednio 50oh i 90%.

Dwie kolejne prace (Biatas i Mroz, 2006a,2006b) poSwigcone s4 modelowaniu pgkania segmenta-

2)

3)



cyjnego cienkich warstw z uwzglgdnieniem rozwoju uszkodzeri i poSlizg6w na powierzchni
pomigdzy warstw4 i podloZem. Jednowymiarowe zagadnienie brzegowe oraz zastosowany aparat
matematyczny sq podobne jak w przypadku dw6ch prac om6wionych powyzej. Dodatkowym
elementem jest uwzglgdnienie pgkania warstwy z zastosowaniem naprgZeniowego kryterium
pgkania. Uzyskano analityczne rczwiqzania dla obci4Zef monotonicznych i cyklicznych. Pokazano,
2e liczba spgkari stabilizuje sig przy wzroScie obciqlenia i podano proste wzory pozwalajqce
vrryznaczyt tE liczbE. Kontynuacj Eprac poSwigconych pgkaniu segmentacyjnemu jest praca Bialasa
i Mroza (2001), stanowi4ca r6wnie2 rozdzial 3 monografii habilitacyjnej, w kt6rej zastosowano
energetyczne kryerium pgkania zamiast kryterium naprEheniowego zastosowanego w omawianych
pracach. Wedlug deklaracji Habilitanta jego udziaN w przygotowaniu obu prac wynosi 90%.

W dorobku naukowym Habilitanta jest r6wnieLpraca(Beck i in.,2010), kt6ra stanowi przeglEd,
prac poSwigconych modelowaniu warstw TBC prowadzonych w oSrodku Research Center Jtilich.
UdzialHabilitantawtej publikacji jestniewielki (10%)idotyczy modelowaniarozwoju uszkodzeh
w warstwie TBC z v,rykorzystaniem MES. ponadto na dorobek naukowy Habilitanta sklada siE
5 artykul6w opublikowanych w tomach konferencyjnych lub pracach zbiorowych. S4dz4c po
tytt;/ach, tematyka tych prac pokrywa sig z tematyk4 podstawolvych prac Habilitanta opublikowa-
nych w czasopismach naukowych. Wyniki swoich prac Habilitant prezentowal teL na 9 konferen-
cj ach migdzynarodowych.

Podsumowuiac, w dorobku naukowym Habilitanta jest 10 artykul6w opublikowanych w renomo-
wanych czasopismach naukowych. Opr6cz prac, kt6re stanowi4 trzon monografii habilitacyjnej,
Habilitant opublikowal cilery prace zawierajqce oryginalne i wartoSciowe wyniki. Liczbowo,
dorobek publikacyjny nie jest imponuj4cy, ale nale2y uzna6,2e jest na poziomie dostatecznym dla
os6b ubiegaj4cych sig o stopiefr doktora habilitowanego. Podobnie, poziom cytowari prac
Habilitanta, w tym indeks Hirscha, nie jest wysoki, ale jest na poziomie dostatecznym.

5. Ocena dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego, udzialu w projektach badawczych
oraz wsp6lpracy migdzynarodowej

Wsp6lprac9 Habilitanta z zagranicznymi oSrodkami naukowymi nale?y oceni6 wysoko. Dluasze
pobyty w Research Center Jrilich oraz w University of Minnesota (lqcznie ok. 4 lat) zaowocowaly
poszerueniem tematyki badawczej Habilitanta i nawt4zaniem bliskiej wsp6lpracy naukowej z tymi
oSrodkami, co dokumentuj 4 wsp6lne publikacj e.

Habilitant bral udzial w realizacji wielu projekt6w badawczych. Byl wykonawc4 w trzech grantach
KBN, obecnie uczestniczy w realizacji projektu europejskiego MAIRANS (7. Program Ramowy)
oraz projektu KomCerMet (POIG - flrndusze strukturalne). Ponadto, w czasie jednego z pobyt6w
w JUlich bral udzial w realizaqi projektu TFB 63 "Applied Modelling Tools" finansowanego przez
DFG, a podczas pobytu w Minneapolis - w realizacji projektu CMMI-0726884 finansowanego
przez NSF. Habilitant uzyskaltez indywidualne stypendium w ramachprogramu Marie Curie Intra-
European Fellowship finansowanego przez Komisjg Europejsk4 @obyt w Jtilich w latach 2004-
2006) oraz stypendium Marie Curie European Reintegration Grant, w ramach kt6rego kontynuowal
wsp6lprac9 z Research Center Jiilich po powrocie do Polski.

W autoreferacie nie podano informacji na temat dorobku dydaktycznego. Brak dorobku w tym
zakresie wynika z zatrudnienia Habilitanta w instytucie Polskiej Akademii Nauk, w kt6rym
dydaktyka jest prowadzona w bardzo ograniczonym zakresie. Do dorobku popularyzatorskiego
zaliczyc mohna udzial w konferencjach naukowych oraz zwiEzane z realizacj4 projekt6w



badawczych kontakty z oSrodkami naukowymi i partnerami przemyslolvymi.

Podsumowuj4c, dobra wsp6lpraca migdzynarodowa i udziaL w licznych projektach badawczych
wskazuj4, 2eHabilitantjest aktywny i ma predyspozycje do samodzielnej pracy naukowej.

6. Wniosek koricowy

Podsumowuj4c przedstawion4 powyzej szczeg6lowQ oceng dorobku dr. Marcina Biatasa
stwierdzam,2e:

1) Dorobek naukowy Habilitanta spelnia wymagania stawiane kandydatom do stopnia doktora
habilitowanego nauk technicznych. Habilitant uzyskal szereg oryginalnych i r6znorodnych
wynik6w stanowi4cych znaczny wklad do mechaniki cienkich warstw i do mechaniki
uszkodzefr. Wyniki swoich badan opublikowal w renomowanych czasopismach naukowych
a takhe w monografii habilitacyjnej. Krytycznie oceniam spos6b i zakres wykorzystania
wczeSniej szych publik acji przy przygotowywaniu mono grafii.

2) Wsp6lpracamiEdzynarodowa iudziat w projektach badawczych zaslugujEna wysok4 oceng.
3) Dorobek dydaktyczny Habilitanta jest nikly ale jest to zrozumiale, poniewaZ jest on

zatrudniony w instytucj i nieprow adz4cq dydaktyki.
Bior4c pod uwagg caloksztatrt osi4gnigd Habilitanta wnioskujg o pozytywne rozstrzygnigcie
postgpowania habilitacyjnego i o nadanie dr. Marcinowi Bialasowi stopnia doktora habilitowanego
w dyscyplinie Mechanika.


