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RECENZJA
o si 4gni gi nauko wych, dy dakty cznych i or ganizacy jnych dokto rc inL. Marka Ro m an owi cza

z Politechniki Bialostockiei

Recenzjg sporzqdzono na podstawie pisma Sekretarza Rady Naukowej Instytutu
Podstawowych Problem6w Techniki PAN z dnia 04 lipca 2014 r.

1. Ocena gl6wnego osi4gnigcia naukowego

Gl6wnym osi4gniEciem naukowym dra inL. Marka Romanowicza jest zbi6r pigciu
autorskich jednotematycznych artykul6w pt. ,,Mikromechaniczne modelowanie zniszczenia
polimerowych komp ozytSw wl6knistych" opublikowanych w czasopismach posiadaj 4cych
wsp1lczynnik wplywu (impact factor - IF) - wyr6bnionych w JCR. Zagadnienia przedstawione
w tych pracach w uldadzie chronologicznym s4 nastgpuj4ce:

1. Marek Romanowicz. (2009). Effect of interfacial debonding on the failure behavior in
a fiber-reinforced composite subjected to transverse tension. Elsevier: Computational
Materials Science, 47 ,225-231. (IF=I.522).

Praca dotyczy numerycznego badania rozwoju uszkodzet'r, wystgpuj4cych w materiale
kompozytowym wzmocnionym jednokierunkowo wl6knami, pod dziahaniem poprzecznie
skierowanego do wl6kien obciEzenia rozci4gajqcego. Opracowano mikromechniczny model
numeryczny MES, w kt6rym zastosowano mrgdzy innymi dwuliniowy kohezyjny model
pgkania zaproponowany przez Alfano i Crisfielda w 2001 roku. Szczegolowe badania
wykonano dla przykladowego kompozytu epoksydowego wzmocnionego jednokierunkowo
wl6knem szklanym i wyznaczono makroskopow4 l<rzywq rozciqgania popruecznego.
Analizowano wrazliwoSi tej krzywej La zmranQ stalych modelu materialu oraz miejsc
wystgpowania mikropgknigi. Ponadto, zwr6cono uwagg narczwoj uszkodzeri oraznamiejsca
ich powstawania. Stwierdzono,2e rozw6j uszkodzeh modelowanych numerycznie jest zgodny
j akoSciowo z obserwowanym doSwiadczalnie.

2. Marek Romanowicz. (2010). Progressive failure analysis of unidirectional fiber-
reinforced polymers with inhomogeneous interphase and randomly distributed fibers
under transverse tensile loading. Elsevier: Composites; Part A, 41, 1829-1838.
QF:2.349).

Prucajest kontynuacj4 pierwszej i dotyczy uog6lnienia materialu o kom6rki elementarne z
losowym rozldadem wl6kien, zuwagi na proces Wtwarzania takich material6w. Opracowano



wigc odpowiedni mikromechnrczny model numeryczny MES i prognozowano rozw5j
uszkodzef, w kompozycie epoksydowym wzmocnionym jednokierunkowo wtr6knem
szkLanym przy rozciqganiu poprzecznym. Ograniczono sig w badaniach do kom6rek
elementarnych z trzydziestoma dziewigcioma wl6knami rozloaonymi losowo. Kom6rki te
poddano znacznie wigkszym odksztalceniom poprzecznym ni? w pracy pierwszej, co
umoZliwilo uSciSlenie wniosk6w i zauwahenie pewnych zalehno(:ci. Zwrocono uwagg, migdzy
innymi, narozwSj uszkodzehw obszarzejednego wl6kna, atakae wielu wl6kien.

3. Marek Romanowicz. (2012). A numerical approach for predicting the failure locus of
fiber reinforced composites under combined transverse compression and axial tension.
Elsevier: Computational Materials Science, 51, 7 -I2. QF:l.878).

Praca jest kontynuacj4 dw6ch prac poprzednich i dotyczy badania numerycznego
v'rytrzymaloSci polimerowego kompozytu wzmocnionego wl6knem ci4glym w zLoaonym
stanie obci4zema, ptzy jednoczesnym rozciEganiu wzdhuhnym zgodnym z kierunkiem
wl6kien i Sciskaniu poprzecznym. Kryteria stosowane do oceny wfirzymaloSci kompozyt6w
w zlohonych stanach naprEhen sformulowane s4 z ttwzglgdnieniem pewnych uproszczeh,
kt6re powodujg znaczne r62nice w ocenie wytrzymaLoSci material6w w por6wnaniu z
doSwiadczeniem. Opracowano wigc odpowiedni model mikromechaniczny, kt6ry jest
znacznym uog6lnieniem modeli wczeSniejszych. Wykonano badania numeryczne
v'rytrzymaloSci kompozytu wzmocnionego jednokierunkowo wl6knem szklanym dla trzynastu
wariant6w zloZonego stanu obci4Zenia. Stwierdzono zgodnoSd jakoSciow4 mechanizmow
niszczenia.vqrzfiaczonymi numerycznie z opisanymi na podstawie doSwiadczenw lrteraturze.
Wykazano ponadto, 2e np. kryterium Pucka z 2002 roku, stosowane do prognozowania
zniszczenia kompozyt6w w zlohonych stanach naprEZen, daje niestety btrgdne wyniki i jest
sluszne tylko dla malego zakresu obciqhen.

4. Marek Romanowicz. (2013). Numerical homogenization of frber-reinforced
composites with complex microstructural features. PTMTiS: Journal of Theoretical
and Applie d Me chanic s, 5l(4), 8 8 3 -890. (I F:0. 4 5 2).

Praca jest kontynuacjE badan przedstawionych w pracy drugiej i dotyczy badanra
numerycznego kompozyt6w polimerowych z termoutwardzalnymi matrycami, w kt6rych
uwzglgdniono dodatkowy skladnik - interfazE, kt6ra wystgpuje miEdzy wl6knami i matryc4.
WlaSciwoSci mechaniczne interfazy, z vwagi na jej niewielkie rozmiary,jest trudno zbadaf
doSwiadczalnie. W pracy podjgto miEdzy innymi problem Wznaczenia wlaSciwoSci interfazy
zapomocE modelowania mikromechanicznego. ZaloZono,2e sztywnofid interfazv zmienia sig
wykladniczo zgodnie z modelem Anifantisa z 2000 roku. Opracowano wiEc odpowiedni
zloZony model numeryczny, w kt6rym uwzglgdniono wystgpowanie niejednorodnej rnterfazy
oraz losowy rozldad wl6kien. Model ten umo2liwn wyznaczanie poprzecznych modul6w
sprgzystoSci kompozyt6w polimerowych. Wykonano szereg szczegolowych badaft
numerycznych i sformulowano odpowiednie wnioski.

5. Marek Romanowicz. (2014). Initiation of kink bands from regions of higher
misalignment in carbon frber-reinforced polymers. SAGE: Journal of Composite
Materials, 48(1 9), 2367 -2399. QF=0.93 Q.

Praca jest kontynuacjq prac poprzednich r dotyczy badania numerycznego wytrzymaloSci
kompozytu polimerowego wzmocnionego wl6knami ci4glymi pod osiowym Sciskaniem
zgodnre z kierunkiem wl6kien. Mechanizm niszczenia tych kompozyt6w to jednoczesne
wyst4pienie uplastycznienia matrycy oraz mikro wyboczenia wlokien. Opracowano
odpowiedni model mikromechaniczny materialu i wykonano szereg badari szczeg6Nowych,



kt6re weryfikowano zbadaniami doSwiadczalnymr opisanymi w literaturze. Wykazano,2e za
pomoc4 opracowanego modelu mikromechanicznego molna poprawnie prognozowa6
naprEhenta krytyczne oraz rozw6j uszkodzefr w kompozytach.

Mo1na stwierdzii, 2e scharakteryzowany poryzeJ zbi6r pigciu autorskich
jednotematycznych artykul6w opublikowanych w czasopismach znajdujqcych sig w bazie
Journal Citation Reports (JCR) dra inZ. Marka Romanowicza stanowt, niew4tpliwie znaczycy
wklad w rozw6j dyscypliny naukowej Mechanika. Opublikowane wyniki dostarczalq nowej
wiedzy o wlaSciwoSciach kompozyt6w, a opracowane modele i obliczenia maj4 charakter
p o dstawow y ch b adah te or ety cznych. Nal eZy tu wyr6 zni i :

o wyb6r tematyki badawczej, mreszczqcej sig we wsp6lczesnych badaniach Swiatowych,
na podstawie staranie rczpoznanej literatury specj alistycznej,

. opracowanie oryginalnych modeli mikromechnicznych polimerowych kompozyt6w
wzmocnionych wl6knami ciqglymi i ich weryfikacja na podstawie literaturowych
b adah do Swiadczalnych,

. wykonanie obszernych badah numerycznych kompozyt6w z zastosowaniem
opracowanych modeli dla prostychr zlo2onych stan6w obci4heh,

. szczeg6lowa charakterystyka mechanizmow niszczenia kompozytow pod dzialaniem
obci4hen,

. uwzglgdnienie w modelach mikromechanicznych kompozyt6w: losowego rozkLadu
wl6kien, dodatkowego skladnika - niejednorodnej interfazy oraz niedoskonaloSci
geometrycznych - imperfekcji wl6kien prostolinowych o rozkladzie niejednorodnym.

2. Ocena istotnej aktywnoSci naukowej

Dr tnZ. Marek Romanowicz po otrzymaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych
w dyscyplinie mechanlka (2007 r.) opublikowal jako wsp6lautor, wylqczajqc pig6 autorskich
prac, dwa artykuly w czasopismach znajdulqcych sig w bazie Journal Citation Reports (JCR)
oraz jeden rozdziaN. w monografii w j. angielskim. Prace te obejmuj4badania zawarte w
rozprawie doktorskiej, kt6re wczeSniej nie byly publikowane i s4 to:

6. Seweryn A., Romanowicz M. (2007). Strength criteria for wood under the conditions
of complex stress state. Springer: Materials Science, 43(3),343-350. (IF:0.262).

Praca dotyczy modelowania i okreSlenia vrrytrzymaloSci drewna w jednorodnych stanach
naprgheh z uwzglgdnieniem miejscowych warunk6w wytgaenia. Klasyczne kryeria
stosowane w ocenie tuytrzymaho6ci drewna sformutrowane sA na podstawie jednej funkcji
opisuj4cej r62ne mechanizmy niszczenia. W pracy sformulowano miejscowe warunki
wytghenia z uwzglEdnieniem czterech mechanrzm6w niszczenia drewna jako materialu
ortotropowego posiadaj4cego wady w postaci mikropgknig6. Opracowane modele
zweryfikowano na podstawie badaf doSwiadczalnych opisanych w literaturze.

7. Romanowicz M., Seweryn A. (2008). Verification of a non-local stress criterion for
mixed mode fracture in wood. Elsevier: Engineering Fracture Mechanics, 75(10),
3 I 4I -3 | 60. (I F: 1. 7 3 3).

Praca jest kontynuacj4badah przedstawionych w poprzedniej pracy i zawiera rozwinigcie
nielokalnego kryterium pgkania Seweryna i Mroza z 1995 roku dotyczqcego prognozowania
pgkania drewna w niejednorodnych stanach naprEhen spowodowanych szczelinaml
Uwzglgdniono osobliwe rozktady naprg2eh w okolicy wierzcholkow szczelin. Stan kruchego



pgkania drewna dla zlohonego obciqzenia oceniano uwzglgdmalqc l<rytyczne wartoSci
wsp6lczynnik6w intensywnoSci naprgheh. Przeprowadzono weryfikacjg doSwiadczaln4
zaproponowanego kr1'terium na plaskich pr6bkach drewnianych z brzegow4 szczelinq.
Uzyskano dobr4 zgodnoSd wynik6w.

8. Seweryn A., Romanowicz M. (2011). Fracture of wood under biaxial loading
conditions. In: Mathematical Methods in Continuum Mechanics, Editors: K.
Wilmariski, B. Michalak, J. Jgdrysiak, Chapter 25, 403-420. Wyd. Politechniki
tr 6dzkiej.

Praca stanowi pewne posumowanie badat'r wlasnych dotyczqcych oceny wyrzymaloSci
drewna zuwzglgdnieniem kryterium pgkania z odniesieniem do badafi opublikowanych ptzez
innych autor6w.

Nalezy zauwa2y6, 2e w 2014 roku opublikowana zostaNa kolejna (sz6sta) autorka praca dra
rnL. M. Romanowicza w czasopiSmie z bazy Journal Citation Reports (JCR) pt.:
Determination of the first ply failure load for a cross ply laminate subject to uniaxial tension
through computational micromechanics. Intl Journal of Solids and Structures, 5l(I3),2549-
2556 (IF:2.252). Tematyka artykulu jest kontynuacj 4 badafi zawafiych w pracach
v,rykazanych w gl6wnym osi4gnigciu naukowym.

Dr rnL. Marek Romanowicz opublikowaN czterdzieSci osiem prac, w tym przed doktoratem
dwadzieScia cztery i po doktoracie r6wnie| dwadziescia cAery prace, jest autorem jednego
patentu pt; Przyrzqd do zadawania zlozonego stanu naprg2enia w kompozytach na pr1bce
typu losipescz. Nr 203791, UPRP, 2009. Czyrutieuczestniczyl w piEciu krajowych projektach
badawczych, w dw6ch przed doktoratem itrzech po doktoracie. Uzyskal finansowanie nalata
2012-2017 wlasnego projektu badawczego pt. ,,Mikromechaniczne modelowanie zniszczenia
polimerowych kompozyt6w wl6lwtistych" w konkursie SONATA 2 w Narodowym Centrum
Nauki. Recenzowal sze16 prac w czasopismach z bazy JCR oraz cilery w innych
czasopismach.

Sumaryczny wsp6lczynnik wplywu (impact factor) IF:11.384, liczba cytowah (bez
autorskich cytowari) publikacji wgbazy Web of Science wynosi 19, aindex Hirscha ft:3.

Istotna aktywno66 naukowa dra inL. Marka Romanowicza jest niew4tpliwie znaczqca dIa
rozwoju dyscypliny naukowej Mechanika, zuwagi na opublikowane wyniki badah dotyczEce
kompozyt6w w specj alistycznych czasopismach i na konferencjach. Wyrazem pozytywnej
oceny aktywnoSci naukowej jest takZe przyznany projekt badawczy SONATA 2 w NCN.

3. Ocena dzialalnoSci dydaktycznej i organizacyjnej

Dr inZ. Marek Romanowicz prowadzlN r prowadzi v,ryklady na studiach magisterskich z
przedmiot6w ,,Metoda element6w skoriczonych" i ,,Mechanika analityczna", w ramach
programu ERAZMUS (2007-2008) wyklady w j. angielskim ,,Engineering mechanics",
opracowal w 2012 roku dla doktorant6w wyklady pt ,,Mechanika kompozytotv", byN
promotorem tzech prac magisterskich, w ramach promocji Wydzialu Mechanicznego
Politechniki Bialostockiej prowadzil zqgcia w pracowni technicznej dla uczni6w technik6w
(2009-2012), unowoczeSnrl dwa stanowiska badawcze w laboratorium mechaniki (2007).
DzialalnoSc organizacyjna to: funkcja sel<retarza naukowego czasopisma Acta Mechanica et
Automatica w latach 2007-2011, czlonek komitetu organizacyjnego IV Migdzynarodowego
Sympozjum MZMiK w Augustowie w 2007 roku, czlonek Wydzialowej Komisji
Rekrutacyjnej w 2012 roku.



4. Wniosek korlcowy

Przedstawiony zbior pigciu prac monotematycznych pt. ,,lWikromechaniczne modelowanie
zniszczenia polimerowych kompozyttiw wl6knistych", a takle pozostale publikacje stanowi4
znaczqcy dorobeknaukowy drain2.. MarkaRomanowiczaiJego wkladwrozw6j dyscypliny
naukowej Mechanika. Mozna uwa2a6, 2e oceniane osi4gnigcia naukowe, organizacyjne i
dydaktyczne s4 wyr6hniajqce i calkowicie spelniaj4 warunki dotycz4ce nadania stopnia
naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie naukowej Mechanika okreslone przez
Ustawg o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
(Dz. U. z 2003 r., nr 65, poz. 595, z p6lniejszymi zmianami). Stawidm wigc wniosek o
nadanie doktorowi in?,. Markowi Romanowiczowi stopnia naukowego doktora
habilitowanego w dyscypliny naukowej Mechanika.
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