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Ocena osiqgniqc naukowych
dr. in2. Marka Romanowicza

ubiegajqcego siq o stopien doktora habil itowanego
w zwiqzku

z postqpowaniem habilitacyjnym prowadzonym w Instytucie
Podstawowych Problemow Techniki PAN w Warszawie,

Przedmiotem niniejszej oceny sE osiqgnigcia, kt6re zgodnie z Ustawq
o stopniach naukowych i tytule naukowym otaz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
z dnia 14 marca 2003 (z po2niejszymi zmianami) oraz Rozporzqdzeniem Ministra
Nauki i Szkolnictwa WyZszego w sprawie kryteri6w oceny osiqgnig6 osoby
ubiegajqcej sig o nadanie stopnia doktora habilitowanego z dnia 1 wrze6nia2011,
stanowiq podstawg do ubiegania sig przez dr. inz. Marka Romanowicza o stopiefi
naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie Mechanika.

l. Podstawa formalno-prawna oceny

Podstawq do opracowania niniejszej recenzji stanowi umowa o dzieNo
z dnia 09.07.2014 w Warszawie pomigdzy lnstytutem Podstawowych Problem6w
Techniki PAN (Zamawiajqcy) reprezentowanym ptzez dr. hab. inZ. Janusza
Szczepanskiego, prof. IPPT PAN - Z-ce Dyrektora ds. Naukowych
oraz dr. hab. inz. Piotra-Kowalczyka, prof. IPPT PAN - Z-cq Dyrektora ds. Ogolnych,
a prof. dr. hab. inZ. Tadeuszem Niezgodq (Wykonawca) zatrudnionym w Wojskowej
Akademii Technicznej na Wydziale Mechanicznym, ktorej przedmiotem jest Ocena
dorobku habilitacyjnego dr. inZ. Marka Romanowicza.

Recenzentowi, w celu sporzqdzenia oceny przekazano nastgpujqce dokumenty
formalne:

1. Kopiq pisma z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytulow
2. lnstrukcjg Centralnej Komisji dot. regul postqpowania habilitacyjnego
3. Materialy dot. dr. Marka Romanowicza na ptycie CD
4. Umowa o dzielo (2 egz.)
5. Protokol Zdawczo Odbiorczy (2 egz.)
6. Rachunek



Na ptycie CD zawarte zostaly nastqpujqce zbiory:

1. Kopia dyplomu doktora nauk technicznych,
2. Autoreferat (w jqzyku polskim i angielskim),
3. Wykaz osiqgniq6 naukowo-badawczych (w jqzyku polskim iangielskim),
4.Wykaz dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz wsp6lpracy
miqdzynarodowej Habilitanata,
5. O6wiad czenia wspolautorow,
6. Wykaz cytowan,
7. Dane kontaktowe Habilitanta.

il, Charakterystykasylwetki zawodowej Kandydata

Dr. inz. Marek Romanowicz studia wyZsze ukonczyl w 1997 roku na Wydziale
Mechanicznym Politechniki Bialostockiej, na podstawie obronionej pracy pt. ,,Badanie
wibrorelaksacji naprq2en w zlo2onym stanie naprq2en w stopie aluminium" PA4
i uzyskat dyplom z wyr6znieniem magistra inzyniera na kierunku: mechanika
i budowa maszyn w specjalnoSci mechanika stosowana.
Stopien naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika Kandydat
uzyskat po obronie pracy doktorskiej zatytulowanel ,,Prognozowanie pqkania drewna
na podstawie kryteriow zwiqzanych z plaszczyznq fizycznq". Praca byla obroniona
z wyr6znieniem w 2007 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Bialostockiej,
a promotorem jej byt prof. dr hab. in2. Andrzej Seweryn.
Dr in2. Marek Romanowicz od ukoriczenia studi6w wyzszych jest zatrudniony
w Katedrze Mechaniki i Informatyki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym
Politechniki Bialostockiej. Poczqtkowo (1996-1997) jako asystent staZysta, nastqpnie
(1998-2007) asystent, a obecnie (od 2007) na etacie adiunkta.

t i l . C h a ra kte rysty ka os i qg n i qci a n a u koweg o H ab i I i ta nta

Przedstawione do oceny przez dr. inZ. Marka Romanowicza osiqgnigcie naukowe
bgdqce podstawq do ubiegania siq o stopief doktora habilitowanego w dyscyplinie
Mechanika stanowi monotematyczny zbi6r 5 samodzielnych publikacji
pt. ,,Mikromechaniczne modelowanie zniszczenia polimerowych kompozyt6w
wl6knistych" wybranych spo6rod calo6ci dorobku publikacyjnego i znajdujqcych
sie w. bazie Journal Citation Reports. Mozna je wymieni6 w kolejno6ci
chronologicznej, zgodnej z wnioskiem habilitanta:

[1] Romanowicz M., Effect of interfacial debonding on the failure behavior
in a fiber-reinforced composite subjected to transverse tension, Computational
Materials Science, Elsevier, Vol.47, N 1 (2009), 225-231, lF:1.52211F5:1.965,
(udzial habilitanta 1 00%).

Celem naukowym przedstawionego pienruszego artykulu w ramach osiqgniqcia
naukowego bylo opracowanie modelu mikromechanicznego opisujqcego utratq
potqczenia wlokna z matrycq w wyniku rozciqgania skierowanego poprzecznie



do kierunku wl6kna. Z praktycznego punktu widzenia, zadaniem opracowanego
modelu byta ocena stanu krytycznego i pokrytycznego w pojedynczej warstwie
laminatu pod wplywem ww. obciqzenia.

Zaproponowany model m ikromechan iczny zostal poddany szczegolowej analizie
i weryfikacji na wybranym przyktadzie. Gtownym wynikiem zastosowania modelu
mikromechanicznego bylo wyznaczenie makroskopowej krzywej poprzecznego
rozciqgania dla kompozytu jednokierunkowo wzmocnionego wtoknem szklanym typu
E w matrycy epoksydowej MY750.

t21 Romanowicz M., Progressive failure analysis of unidirectional fiber-
reinforced polymers with inhomogeneous interphase and randomly distributed
fibers under transverse tensile loading, Composites Part A, Elsevier, Vol.41,
N 12 (2010), pp. 1829-1838, lF:2.349 / lF5:3.453, (udzial habilitanta 100%).

Celem naukowym drugiej pracy osiqgnigcia naukowego byNo opracowanie
modelu mikromechanicznego opisujqcego globalnie, w skali kilkudziesigciu wl6kien,
inicjacjg otaz rozw6j mikropgkniq6 na granicach wielu wlokien w pojedynczej
warstwie laminatu w warunkach poprzecznego rozciqgania. Uwzglqdniono w niej
niejednorodny rozktadu wlokien w ocenie stanu krytycznego i pokrytycznego
pojedynczej warstwy laminatu. W pracy rozwinigto tematykg badafi przedstawionych
w pierwszym artykule na komorki elementarne z losowym rozkladem wl6kien poprzez
poddanie komorek elementarnych znacznie wiqkszym odksztatceniom poprzecznym.
Dzigki temu otrzymano makroskopowq krzywq poprzecznego rozciqgania
dla rozpatrywanego kompozytu zlolonq z trzech czqSci, tj. po poczqtkowej liniowej
czqSci przedstawiajqcej material nieuszkodzony i drugiej czq6ci nieliniowej opisujqcej
oslabianie sig materialu wystqpita czq6c trzecia, liniowa charakteryzujqca material
w pelni uszkodzony.

[3] Romanowicz M., A numerical approach for predicting the failure locus of
fiber reinforced composites under combined transverse compression and axial
tensionn Gomputational Materials Sciencen Elsevier, Vol. 51, N I (20121, pp.7-12,
lF:1.878 / lFS:1.965, (udzial habi l i tanta 100%).

W prezentowanej przez Habilitanta trzeciej, w kolejno6ci, pracy zosta?y badania
wytrzymalo6ci polimerowego kompozytu wzmocnionego ciqglym wN6knem
na jednoczesne dziatanie rozciqgania wzdNuZ wl6kien i Sciskania w poprzek
za pomocq wirtualnego eksperymentu wykonanego z wykorzystaniem numerycznej
homogenizaqi. W aftykule tym zaprezentowano alternatywnq metodq
prognozowania zniszczenia w szczeg6lnym przypadku zlozonego stanu obciqzenia
przy wykorzystaniu modelowania mikromechanicznego. Zastosowanie numerycznej
homogenizacji do oceny wytrzymaNo6ci kompozytu na jednoczesne dzialanie
rozciqgania wzdNu2 wl6kien i Sciskania w poprzek jest podejSciem nowym i stanowi
oryginalny dorobek Habilitanta.

t4] Romanowicz M., Numerical homogenization of fiber-reinforced
composites with complex microstructural features, Journal of Theoretical and
Appfied Mechanics, PTMTS, Vol.51, N 4 (2013), pp. 883-890, lF:0.452 l lFS:0.447,
(udziaN habil itanta 100o/o).

W tym artykule Autor zaprezentowal badania uzupelniajqce wcze6niejsze rozwa2ania



(artykul nr 2 dziela), w ktorych analizowal wplyw zarowno intertazy jak
i losowego rozkladu wlokien na poprzecznqwytrzymaloS6 kompozytu. Skoncentrowal siq tu
na ocenie poprzecznej sztywno6ci kompozytu zawierajqcego wymienione wylej
niejednorodno5ci mikrostruktury. Opracowal model mikro mechaniczny
do wyznaczenia poprzecznych modulow sprqzysto6ci polimerowych kompozyt6w
jednokierunkowo wzmocnionych wt6knem, ktory uwzglqdnia zlo2one cechy mikrostruktury,
takie jak obecnoS6 niejednorodnej interfazy oraz losowy rozklad wlokien. To podej6cie nosi
r6wniez cechy oryginalnoSci.

t5] Romanowicz M.n Init iation of kink bands from regions of higher
misalignment in carbon fiber reinforced polymers, Journal. of Composite
Materials, SAGE, doi:10.117710021998313498106, lF:0.936 / lFS:1 .181, (udzial
habil itanta 100%1.

W ostatnim prezentowanym aftykule w ramach dziela Habilitant zaproponowaN
nowe podej6cie do modelowania wzdluZnego Sciskania kompozytow polimerowych,
ktore wykorzystuje periodycznq komorkg elementarnq z niejednorodnym rozkladem
sinusoidalnych imperfekcji wlokien. Wielu autor6w uwa2a, 2e do modelowania
wla6ciwego nachylenia pasm skrgconych wlokien potrzebne sq swobodne boki
modelu mikromechanicznego, co wynika z pze9wiadczenia; ze nie podparte wl6kna
na bokach modelu deformujq sig latwiej ni2 odpowiednie wl6kna znajdujqce
siq wewnqtrz modelu (tzw, free-edge effect). W ten spos6b, swobodne boki dzialajq
jak koncentrator naprqZefi i wywotujq inicjacjq pasm skrqconych wlokien pod
odpowiednim kqtem. W prezentowanej pracy Autor dowi6dl, ze swobodne boki
modelu mikromechanicznego nie sq konieczne do modelowania wNaSciwego
nachylenia pasm skrgconych wtokien.

IV. Ocena dorobku kandydata

1. Dorobek dydaktyczny

Gt6wnym osiqgniqciem habilitanta w zakresie dydaktyki jest niewqtpliwie
opracowanie otaz prowadzenie w latach 2007-2013 wyktad6w z przedmiot6w
"Metoda Element6w Skoriczonych" oraz "Mechanika Analityczna" dla student6w
studiow magisterskich. Do innych dokonan w tym zakresie nalezy opracowanie
w 2012 roku wykladow "Mechanika Kompozyt6w" dla doktorant6w onz optacowanie
(w jqzyku angielskim) oraz prowadzenie w latach 2007-2008 wykladow "Engineering
Mechanics" dla student6w programu ERASMUS.
Ponadto Habilitant dokonaN w 2007 roku modernizacji 2 stanowisk badawczych
w laboratorium mechaniki dotyczqcych "Wyznaczanie wspolczynnika restytucji"
oraz"Zasady ruchu Srodka masy".
Dr Romanowicz pefnil funkcje promotora 3 prac magisterskich:

o M. Dobrzyfi, pt. "Wpfyw interfazy na poprzeczny modul Young'a kompozytu
szklano-epoksydowego" (2009).

o L. Dworakowski, pt. "Zastosowanie elementu kohezyjnego do opisu
delaminacji wedtug I sposobu obciqzenia za pomocq MES", (2009).



. L. Maksimiuk, pt. "Numeryczne wyznaczanie wspolczynnika uwalnianej energii
od ksztatce nia przy delam i nacj t", (20 1 2).

W ramach promocji macierzystego Wydziatu Mechanicznego Politechniki
Biatostockiej prowadzil w latach 2009 do 2012 zajqcia z uczniami technikum
w ramach pracowni technicznej.

2. Dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora

Dr inZ. Marek Romanowicz posiada dodatkowo dorobek naukowy nie
przedstawiony we wniosku jako osiqgniqcie naukowe, na ktory sktada siq 7 arlykul6w
(5 autorskich i 2 wsp6lautorskie) opublikowanych po uzyskaniu stopnia doktora
w czasopismach z bazy JCR oraz 5 artykutow (1 autorski i 4 wspolautorskie)
opublikowanych w innych czasopismach. Liczba cytowah jego prac na dzieri zloZenia
wniosku wynosila 14 wedlug bazy Web of Science i 19 wedlugbazy Scopus. Indeks
Hirsha wynosit 3. Sumaryczny lmpact Factor zgodny z rokiem opublikowania wyni6sf
9,015, a sumaryczny pigcioletni 11,006. Ponadto opublikowal 1 rozdziat w monografii
oraz opublikowat w materialach konferencyjnych 10 pozycji, z tego 4 autorskie.
W czasie jaki uptynql od chwili zloZenia wniosku do pisania niniejszej recenzji
dorobek dr Romanowicza ulegl powigkszeniu o 2 nowe wysoko punktowane pozycje
autorskie, sq nimi:

. Romanowicz M., Determination of the first ply failure load for a cross ply
laminate subjected to uniaxial tension through computational micromechanics,
International Journal of Solids and Structures, Elsevier, Vol.51, N 14 (2014),
pp. 2549-2556, 35pkt MNiSW,

. Romanowicz M., Numerical identification of material parameters
for microbuckling analysis of fiber reinforced polymer matrix composites,
Computer Methods in Materials Science, AGH, Vol.14, N 2 (2014),
pp.  108-113,  10pkt  MN|SW.

Zwigkszeniu ulegla r6wnieZ liczba cytowan w bazie Scopus do 28 , a indeks Hirsha
wzr6sl do 4. Dorobek konferencyjny r6wniez powigkszyt sig o 2 wystqpienia
na konferencjach:

o International Scientific Conference on Advances in Micromechanics of Materials :
MICROMECH 2014.

. 39th Solid Mechanics Conference : SolMech'2014.
Za wazniejsze publikacje nie przedstawione do oceny pvez dr. inZ.

Romanowicza jako osiqgniqcie naukowe bqdqce podstawq do ubiegania siq
o slopieh doktora habilitowanego, uwazam cykl prac zwiqzanych z badaniami
do6wiadczalnymi i obliczeniami numerycznymi dotyczqcymi opracowania
nielokalnego kryterium pgkania drewna. Wyr62niam tutaj 3 prace:

o Romanowicz M., Seweryn A., Verification of a non-local stress criterion
for mixed mode fracture in wood, Engineering Fracture Mechanics, Elsevier,
Vol.75, N 10 (2008), pp. 3141-3160, lF: 1.713 / lF5:1.733.

o Romanowicz M., Seweryn A., Zastosowanie mikromechaniki do modelowania
zniszczenia drewna w wyniku Sciskania w poprzek wlokien, Modelowanie
lnzynierskie, Vol.5, N 36 (2008), s.273-278.



o Seweryn A,, Romanowicz M., Fracture of wood under biaxial loading
conditions, in Mathematical Methods in Continuum Mechanics, Editors:
Wilmafski K., Michalak 8., Jedrysiak J., chapter 25, pp.403-420,
Wydawnictwo Politechniki N-odzkiej, (201 1).

W prezentowanej w powyZszych pracach tematyce zalo2ono, 2e lokalne
funkcje pqkania zaleZq od wlasciwoSci ortotropowych drewna (powszechnie
stosowano model izotropowy) i wystgpujqcych tam wad materialowych w postaci
mikropgknigc znajdujqcych sig w Sciankach kom6rek drewna. Sformulowane zostaly
lokalne warunki wytgzeniowe dla czterech mechanizmow zniszczenia drewna, tj.:

o pgkaniawzdlu? kom6rek osiowych,
o poprzecznego zgniecenia komorek osiowych,
o pgkania w poprzek komorek osiowych
. wyboczenia kom6rek osiowych.

Zaprezenlowano r6wnieZ rozwiniecie nielokalnego kryterium pgkania
Seweryna-Mroza do prognozowania pgkania drewna w niejednorodnych stanach
naprgZefi wywolanych wystqpowaniem w strukturze drewna szczelin.
Weryfikacjg podej5cia teoretycznego przeprowadzono w cyklu badafi
eksperymentalnych.

3. Inne osiqgniqcia naukowo-badawcze

Do osiqgnigc Habilitanta o charakterze naukowo badawczym, ale nie bgdqcych
p u b I i kacjam i (po d oktoracie) moZna zaliczy 6,:

. Pozyskanie i realizaciq 3 projektow badawczych:
,/ 1 krajowego w ramach konkursu SONATA 2 ogloszonego pvez NCN, Nr

DEC-201 1/03/D/ST8104817, pt. "Mikromechaniczne modelowanie
zniszczenia p o I i me rowych ko m pozyt6w wto k n i stych ", 20 1 2-20 17 -
kierownik projektu.

{ wewngtrzny Politechniki Bialostockiej: Nr WAffM 1812008, pt. "Modelowanie
n u merycz ne zniszczen ia m ikrostru ktu ry wybra nych o6rod k6w kruchych",
2008-2009, kierownik,

,/ wewnqtrzny Politechniki Bialostockiej, Nr WA//M11412010, pt.
" Modelowa n ie zn iszczen ia m i krostru ktu ry kom pozyt6w jed nokieru n kowo-
wzmocnionych za pomocE MES", 2010-2011, kierownik,

c Zgloszenie patentu (nr prawa wylqcznego 203791) pt. Przyrzqd do zadawania
zloZonego stanu naprqZenia w kompozytach na probce typu losipescu

. Recenzowanie 6 artykulow w czasopismach znajduiqcych siq w bazie JCR,
, takich jak:

,/ Mechanics Research Communications (MRC-D-08-00353R1),
, /  Engineering Fracture Mechanics (EFM-D-11-00105, EFM-D-11-00166,

EFM-D-13-00261),
./ Computational Materials Science (COMMAT-D-1 1-01367),
{ Journal of Composite Materials (JCM-10-0372).



Ponadto Habil itant wykonat 4 recenzje w innych czasopismach. W okresie
po zloZeniu wniosku wykonal dodatkowo 2 recenzje artykulow w czasopismach
zbazy  JCR.
Za dzialalno6c naukowq po doktoracie dr Romanowicz uzyskat nastqpujqce
wyroznienia:
o nagrodg indywidualnq Rektora PB ll l  stopnia za wyroZniaiqcq dzia{alnoSc

naukowq (2010),
o 4 nagrody zespotowe Rektora PB lll stopnia za wyro2niaiqcq dzialalnoSc

naukowq i organizacyjnE (2008, 2009, 2011,2012),
o stypendium habil itacyjne Rektora PB (2011).
DziatalnoS6 organizacyjna Kandydata koncentrowala sig gl6wnie na pelnieniu
funkcji sekretarza naukowego czasopisma Acta Mechanica et Automatica
(2007-2011).

V, Wniosek koncowy

Przedstawiony do recenzji dorobek dr. inZ. Marka Romanowicza, ktorego
gl6wna dzialalnoSc naukowo badawcza zwiqzana jest z opracowaniem
mikromechanicznych modeli materialowych definiujqcych sztywnoSc i wytrzymato66
polimerowych kompozyt6w wzmocnionych ciqgtym wl6knem dotyczy trudnego
obszaru tematycznego i wymagata od Habilitanta wiedzy zar6wno matematycznejjak
i fizyki zjawisk, jakie charakteryzujq zachowanie siq kompozytow polimerowych w
warunkach wystqpujqcych uszkodzef i niszczenia struktury. Autor wykazal siq
r6wnieZ znajomoSciq planowania iprzeprowadzania eksperyment6w, kt6re
przeprowadzil w celu weryfikacji opracowanych modeli. Dorobek naukowy Habilitanta
nie budzi moich zastrzeZefi. Przedstawione w wykazie dorobku naukowego pozycje
dokumentujE w dostatecznym stopn iu aktywno6;6 pu blikacyj nq, szczeg6lnie artykul6w
w znaczEcych czasopismach naukowych ztzw. bazy czasopism JCR.
Dzialalno56 dydaktyczna i organizacyjna Kandydata, aczkolwiek moze nieco
skromna w czq6ci dorobku organizacyjnego, to jednak spelnia r6wniez wymagania
stawiane zwykle w takich przypadkach.

Przedstawiony do oceny dorobek naukowo badawczy dr. inZ. Marka
Romanowicza wykazuje,2e Habilitant wnosi znaczqcy wklad w dyscypling naukowq
Mechanika. Recenzent uwaZa, ze oryginalny dorobek Habilitanta przedstawiony
w pracach wskazanych jako osiqgnigcie naukowe, w ktorych zaprezentowano
kom6rki elementarne stuzqce do obliczenia sztywnoSci oraz do prognozowania
kumulacji uszkodzeh i pqkania kompozytow dla obciqzenia: poprzecznego
rozciqgania, poprzecznego Sciskania, wzdluznego rozciqgania, wzdtuZnego
Sciskania oraz kombinacji poprzecznego Sciskania i wzdluznego rozciqgania.
Wprowadzenie tych komorek pozwoliNo na zamodelowanie mechanizmu zniszczenia
polimerowych kompozytow wloknistych w wyniku: odklejenia sig wlokien od matrycy,
pqknigcia wl6kien, plastycznego Scinania matrycy oraz mikro wyboczenia wlokien.
Ponadto w analizie sztywnoSci oraz rozwoju uszkodzen uwzglgdniony zostat wptyw
niejednorodno6ci mikrostruktury wymienionych kompozyt6w w postaci: losowego



rozkladu wlokien, obecnoSci niejednorodnej interfazy oraz niejednorodnego rozktadu
imperfekcji wN6kien.

UwaZam, 2e Habilitant caloksztattem swojej dzialalnoSci przedstawionym
w zaNqczonej do wniosku dokumentacji udowodnil zar6wno sw6j oryginalny wktad
w naukg jak i swojq dojrzaloSc badawczq.

\N zwiqzku z powy?szym stwierdzam, 2e calokszta{t dorobku dr inz. Marka
Romanowicza zgodnie z Ustawq o stopniach naukovvych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 (Dz, U. nr 65 poz. 595)
z po2niejszymi zmianami oraz ,,Rozporzqdzeniem Ministra do Spraw Nauki
i Szkolnictwa WyZszego" z dnia 1 wrze6nia 2011 r. w sprawie .kryteri6w oceny
osiqgniqc osoby ubiegajqcej sig o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U.
nr poz. 1165) speNnia wvmaqania i moze byc podstawq do ubiegania siq przez
dr. inZ. Marka Romanowicza o stopien naukowy doktora habilitowanego
w dyscyplinie Mechanika.

prof. dr hab. inZ. Tadeusz Niezgoda


