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1. Podstawaformalna opracowaniarecenzji

Podstawg formaln4 opracowania stanowi pismo Instytutu Podstawowych Problem6w
Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,z dniaT czerwca2011 roku, podpisaneprzez
SekretarzaRady Naukowej dr hab.Kazimierza Piech6ra.

2. Przedmiot i zaw artoSdrozprawy

Przedmiotemrecenzjijest rozprawadoktorskamgr inz. Pawla Safinowskiegopt'.,,Ultradiwigkowa diagnostyka degradacji mechanicznej i strukturalnej betonv". Rozprawa ma
charakterteoretyczno-eksperymentalnyi liczy 178 stron. Zasadnicz4czgsc pracy, wruz z bibliografi4, zawartona 164 stronach.Pozostalestrony stanowi4 dwa aneksy.
Praca sklada sig z 6 rozdzialow i w zasadniczej czgScizawieru 60 rysunk6w, 23 tabele, 118
pozycji bibliograficznych- w tym 4 pozycjewsp6lautorskiedoktoranta.
RozdziaNl, poprzedzony wprowadzeniem i streszczeniemw jgzykach polskim i angielskim, zawiera charakterystykgpodjgtego problemu oraz cel i zakrespracy. Zaprezentowano w tym rozdziale: og6lny zarys problemu diagnostyki betonu, przegl1d i analizEwu2nieszych metod nieniszczqcychprzydatnych w diagnostycebetonu, uzasadnieniedokonanegow
pracy wyboru dw6ch nieniszcz4cych metod ultradLwigkowych - metody fal powierzchniovvychi metody reflektometrycznej.
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Rozdzial II, nazwany podstawy teoretycznezastosowanychmetod, odnosi sig do propagacji fal powierzchniowychw materialachniejednorodnychonz do modelowaniaodbicia
fal ultradZwigkowych od powierzchni materialu porowatego w powietrzu. W rczdziale tym
om6wiono trzy wykorzystane w pracy modele opisuj4ce rozpatrywanezjawiska propagacji fal
ultradZwigkowych,mianowicie: model Haskella opisuj4cypropagacjgfal powierzchniowych
w oSrodkuwarstwowo niejednorodnymi model Gibsonaopisuj4cypropagacjgfal powierzchniowych w oSrodkuo liniowej zmianie modulu Scinaniaw funkcji glgbokoSci(obydwa modele s4 stosowanew geofizyce), oraz model opisuj4cy zjawiska odbicia fal ultrad?wigkowych
bazuj1cyna uproszczonejteorii Biota. W rozdziale tym umieszczone zostaly r6wniez badama
wraZliwoSci wymienionych modeli, wykazuj4ce jaki wptyw na ich przewidywania majq parametry okreSlaj4cecechy frzyczne lub strukturalne materialu. Rozdzial ten podsumowano
wnioskami.
W rozdziale III, zamieszczonoopis i testy zaprojektowanych i zbudowanych na potzeby realizowanej pracy oryginalnych narzgdzi diagnostycznych, mianowicie: systemu do
badaniapropagacji fal powierzchniowych i systemudo badarireflektometrycznych. Rowniez
ten r ozdziaNpodsumowanownio skami.
PtozdzialIV, obejmuje identyfikacjg mechanicznychi strukturalnych parametr6w betonu. W rozdziale tym zamieszczonomigdzy innymi: opis dw6ch autorskich oryginalnych
algorytm6w (procedur) stulqcych do oceny glgbokoSci degradacji i ustalania parametr6w
struktury badanych material6w, rczultaty weryfikacji i test6w przeprowadzonych z danymr
syntetycznymioraz wnioski wynikaj 4ce z przeprowadzonych prac.
Natomiast w rozdziale Y, nazwanym wyniki i dyskusja, przedstawiono, om6wiono i
przedyskutowano najciekawsze wyniki pomiar6w laboratoryjnych i terenowych, uzyskane
przy u?ycru zbudowanychnarzgdzi diagnostycznych.Na wstgpie tego rozdzialu zamieszczono opis badanychmaterial6w, aw zakonczeniusformulowano wnioski.
W rozdziale VI, umieszczono podsumowanie i wnioski kofcowe poszerzoneo perspektywy i kierunki dalszych prac.
Po bibliografn,kohcz4cej rczprawg, zamieszczonodwa aneksy zawierajqce:wybrane
szczeg6ly metod optymalizacyjnych oraz szczeg6ty testowania procedury identyfikacyjnej
parametr6wmodelu Haskella.
Reasumuj4cten punkt recenzji stwierdzam, 2e przyjgty uklad pracy i spos6b uporzEdkowania treSci jest logiczny i czytelny. Strona edytorska r grafrcznapracy nie budzi wigkszych zastrzehen,a dob6r pozycji bibliograficznych jest trafny iw zasadziewystarczajEcy.
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3. Ocena merytoryczn rozprawy
3,1. Ocena doboru tematu i postawionego celu

JeLeliwelmie sig pod uwagg fakt, Ze konstrukcje z betonu podlegaj4 naturalnym procesom starzeniasiE i zuirycia, potggowanym przez niekorzystne wplylvy otaczaj4cegoSrodowiska i czgstoodbiegaj4ceod normy warunki eksploatacji,to niew4tpliwie zapewnieniebezpieczefrstwaich uZytkowania wiqze sig z odpowiednio wczesnym wykryciem i wskazaniem
lokalizacji potencjalnychuszkodzeri.W konstrukcjachtych w pierwszej kolejnoScidochodzi
zazwyczaj do oslabienia,a nastgpniedestrukcji (degradacji)warstwy wierzchniej. Wraz z
uptywem czasv destrukcja postgpuje wgl4b betonu i moze obj46 swoim zasiggiem strefg wystgpowania zbrojenia, powoduj4c jego przyspieszon4i nadmiern1 korozjE, co z kolei moae
mied istotny wplyw na obniZenienoSnoScikonstrukcji. Sygnalizowanyproblem jest w praktyce budowlanej aktualny i wazny. Istotne iwrgcz niezbgdnestaje sig w tej sytuacji monitorowanie i diagnozowanie stanu konstrukcji, do czego z kolei niezbgdne s4 odpowiednie narzEdzia,przedewszystkim w postaci: metod i aparaturybadawczej,technologii rejestrowania,
przetwarzaniai obr6bki zarejestrowanychsygnal6w, system6w wspomagaj4cychprecyzyjne i
wiarygodnediagnozowanie.
Do monitorowania i diagnozowania stanu konstrukcji nadalq sig metody niszczqcei
nreniszczEce.Od dawna, z wielu powod6w, du?ym zainteresowaniemciesz1sig metody nienrszcz4ae.Obecnie, zainteresowaniutemu sprzyja intensywne doskonalenietych metod i aparatury badawczej, zwlaszcza tej bazujqcej na wykorzystaniu fal ultrad2wigkowych. Warto
zasygnahzowal, 2e prace nad r6znymi rozwiqzaniami wykorzystuj4cymi w badaniach ultradZwigki, r6wniez przy zapewnieniubezkontaktowejpracy urzEdzeniazbadan1 powierzchniq,
prowadzones? w wielu oSrodkachnaukowychna Swiecie,atakhe to,2e nie dopracowanosig
jeszcze,,systemu"pozwalajEcegonieniszczqcoi w pelni wiarygodniei kompleksowodiagnozowa6stanwierzchniej warstwy betonu.
Maj4c povtylsze na uwadze nale?y stwierdzii, 2e recenzowanarozptawa doktorska
wpisuje sig niew4tpliwie w ten sygnalizowany w recenzji aktualny i wa2ny nurt badan. Za
pozytywnq,cechg rozprary naIeZy uzna6postawiony przez doktoranta cel do rozwiqzaniana
drodze rozwaZah teoretycznych i eksperymentalnych.Cel ten, sformulwoany w rozdziale I,
jest ambitny i osadzony w problematyce naukowej i r6wnoczesnie w praktyce budowlanej.
JasnoS6postawionego celu i konsekwentne dqheniedo jego wypelnienia Swiadczqo odpowiednim rozpoznanlr przez Autora tematyki i przygotowaniu do prowadzenia rczwaLan i
anahzteoretycznych onz eksperyment6w b adawczy ch.
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Podsumowuj4cz kolei ten fragment recenzji uwtzam,2e podjgty przez doktoranta
temat rozprawy oraz sformulowany w niej cel s4 zasadnei wahnez naukowego i praktycznego punktu.

3,2, Ocena wartoici naukowej

Po analizie rczprary zanajwahniejszeosi4gnigcianaukowe Autora moZnauznal, moim zdaniem, migdzy innymi:
1) Adoptowanie dla cel6w identyfikacji gruboSci i cech mechanicznych zdegradowanej
warstwy wierzchniej betonu dw6ch modeli propagacji fal ultradLwigkowych powierzchniolvychstosowanychw geofizyce (modelu Haskellai modelu Gibsona),anahzg i zbadanie wralliwoSci r6wnari dyspersyjnych ze wzglgdu na parametry mechaniczne, ggstoScii gruboSciwarstw.
2) Opracowaniemodelu odbicia falultradLwigkowych propaguj4cychsig w powietrzu od
materialu porowatego wykorzystuj4c teorig Biota, analizgprzypadk6w szczeg6lnychi
zbadamewraZliwoSci modelu ze wzglgdu na przepuszczalnofil,porowatoS6i krgtoSi.
3) Opracowaniealgorytm6w estymacji warlo$ci parametr6w mechanicznychi strukturalnych zdegradowanegobetonu przy wykorzystanu modeli wymienionych powyzej,
opracowanie narugdzi optymalizacji numerycznej i wynik6w pomiar6w eksperymentalnych (krzywych dyspersyjnych fal powierzchniowych oraz wsp6lczynnika odbicia),
wielokrotne rczwiqzanie zagadnieniaodwrotnego czego wymagaNareahzacjaprocedur
numerycznych (w przypadku modelu Haskella numeryczna optymalizacjabyla stosowana dwukrotnie: do znajdowaniapierwiastk6w rozwiqzariakrzywej dyspersyneji do
poszukiwania najlepszego dopasowaniakrzywej dyspersyjnej do wynik6w eksperymentu na rzecz estymacji parametr6w).
4) Opracowaniedw6ch autorskich oryginalnych system6w do bezkontaktowegopomiaru
fal ultrad?wigkowych powierzchniowych i fal ultradZwigkowych odbitych od powierzchni, oraz skuteczne zastosowanietych system6w w badaniach (diagnostyce)
wierzchniej warstwy betonu, w tym:
-

wsp6ludzial w rozwijaniu dw6ch zautomatyzowanychurz4dzef do pomiar6w
fal powierzchniowych (robot fal powierzchniowych) i fal odbitych od powierzchni betonu (refl ektometr),

-

wykonanie kompletnego oprogramowaniaz odpowiednimi grafrcznymi interfesjami uZytkownika do sterowania robota i reflektometru (uklad6w pozycjo-
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nowania przetwomik6w ultradZwigkowych), kart generator6w sygnatr6warbitralnych i oscyl oskop6w cyfrowyc h umozl iw iaj qce r e alizacjg zautomalyzowanych pomiar6w dyspersji fal oraz wsp6lczynnika odbicia,
-

dob6r odpowiednich podzespol6w, sygnal6w i parametr6w fal umozliwiajqcy
bezkontraktowepomiary ultrad?wigkowebeton6w.

5) Wykonanie hcznej serii pomiar6w na kilku betonachtestowych w warunkach laboratoryjnych i na betonie wbudowanym w obiekt rzeczywisty, weryfikuj4cych praktycznq
przydatnoSi opracowanych oryginalnych system6w pomiarowych, opracowanie uzyskanych wynik6w badari celem estymacji parametr6w sNu1qcych
do oceny jakoSci beton6w, wnikliwe i krytyczne przeanalizowaniezar6wno wykorzystanych w badaniach
system6wpomiarowych jak i uzyskanychrezultat6w.

4. Uwagi krytyczne i dyskusyjne

Podczasczytanrarczprary nasungly mi sig nastgpuj4ceuwagi l<rylycznei dyskusyjne
oraz pylania do doktoranta.
1) Moim zdaniem, na poczEtku rozprawy warto bylo zamieScii wykaz walniejszych
oznaczei, skr6t6w nazw program6w, algorytm6w, itp. Poprawilo by to czytelnoSd
pracy i z pewnoSci4wyeliminowalo by problem oznaczeniatych samych parametr6w
r oZnymi symbolami, na przyl<Nad:
prgdkoSdfali podluznej oznaczonojako Co (s. 20) Vo (r. 30, tab. 2-l),Yy(s. 128),
prgdkoSifali powierzchniowej oznaczonojakoVp (s. 128),Vo (r. 129),Y 6(s. 133),
prgdkoSifali poprzecznejoznaczonejjakoC, (s. 20), Vr (s. 128),Vs (s. 129).
2) Po anahzie rozdzialu I uwaZam, 2e zostaNpotraktowany zbyt pobieanie w zakresie
om6wienia w nim mechaniz6w degradacji betonu i wahniejszychmetod kontroli nieniszcz4cejbetonu. Moim zdaniem, zkorzy$ci4 dla pracy byto by skorzystaniew tym
zakresie z wymienionych ponizej publikacji autorstwa prof. Leszka Czarneckiegoi
prof. Andrzeja Garbacza(,,Naprawa i ochrona konstrukcji betonowycft".Polski Cement, Krak6w 2002, aut. CzarneckiL, Emmons P.; ,,Nieniszczqcebadania betonopodobnych kompozytdwpolimerowych za pomocq fal sprgzystych- ocena skutecznoici
napraw". Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa2007, aut. Garbacz A.). W odniesieniudo rozdzialuI mam ponadtodrobn4uwagg,mianowicie,praca na kt6r4 powolano sig na s. 16 w 6 wg nie wystgpujew bibliografii.
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3) W rozdzialeII.1.5 na s. 45 podano,2e wsp6lczynnikPoissonadla beton6wzawierasiE
zazwyczaj w granicach od 0,20 do 0,22 i w takich granicachprzeprowadzonezostanie
badaniemodelu Gibsona. Z tab. II-3, wynika jednak, 2e przyjgto inn4 warloSdtego
wsp6lczynnika,mianowicie 0,3. Proszgo wyjaSnienietego faktu.
4) CzgSdrysunk6w zamieszczonychw rozprawie jest malo czfielna, z uwagi na nieczytelne opisy (np. rys. II.15, IIL8, IV.12,IV.14), a generalniena poszczeg6lnych
rysunkachrSZnajest wielkoS6 cyfr i liter, od bardzo dufich do malych nieczytelnych.
5) Na s. 102 podano, w tekScie i w tabelach, skr6ty nazw czterech opracowanych program6w i algorytm6w (np. InvRefSA), natomiast poczEwszyod s. 103 nie uZywano
juztych skr6t6w, tylko skr6ty skr6t6w (np. S.A). Utrudnia to, moim zdaniem, czytanie
pracy.
6) Czy do wykonania pr6bek betonowych u?yto kruszywo krzemowe oble, tak jak podano to w tab. V-3 na s. 130, czy mohejednakkwarcowe otoczakowe,czyli Zwir. Mam
teZ pytanie odnoSniedo kruszywa sylikatowegoo kt6rym jest mowa na s. 135 w 11
wd. Co to jest zal<ruszywoi do czego zostalov?yte w pracy ?
7) Co oznaczaj4podanena rys. V.4 skr6ty: SR14, SR20, SC14, CCI4. Brak jest w tej
kwestii wyjaSnieniaw pracy. Moim zdanim, wyjaSnienietakie powinno sig znaIeh(,w
tab.V-3.
8) SpoSr6dbadanychbeton6w G3, G4, G5 i G6, najnizszqv,rytrzymaloSci4
na Sciskanie
charakteryzujesig beton G6 wykonany z uZyciem kruszywa wapiennego. Natomiast,
jak wynika z rys. Y .4b, prgdkoSiultradZwigkowchfal powierzchniowychjest dla tego
betonu najv,ryZsza,
na co takhe ztw6cono uwagg w tekScieopisuj4cym ten rysunek. Jakajest tegoprzyczyna?
9) Na s. 136, 7 wg zauwahono,ze beton suchy wykazuje wyLsz4 wartoS6wytrzymaloSci
na Sciskanie,w por6wnaniu z betonemnasyconymwod4. ProszgwyjaSni6jakie s4 tego powody ?
10)W pracy wystgpuj4sporadyczniedrobneblgdy (przykladowepodajgnizej):
a) s. 10, 14 wd, zamiast sformulowama armaturazbrojeniowa,nalezalo napisad
prgt6w zbrojeniowych (przez armaturgrozumie sig powszechniew budownictwie rurki instalacjiwod.-kan.,c.o., itp.).
b) s. 11, 9 wd, sformulowanie,pierwszychcentymetr6wstruktury betonowej,nie
jest precyzyjne. Lepiej bylo napisa6, wieruchniej warstwy betonu o gruboSci
kilku centvmetr6w.
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c) s. 15, 1 wd, w litera',rsrzefunkcjonuje okreSlenie,,metody seminieniszcz1ce",a
nie pseudo nienrszcz4ce-kt6re to okreSleniekilka razy u?yto wpracy.
d) s. 18, tab. I-1, blgdnie podano, 2e metoda termografii nie jest przydatnaw
praktyce do uzyskania informacji o wilgotnoSci materialu. Jest przydatna i stosowanaw praktyce.
8 wd, btgdnie podano, 2e metoda elektromagnetycznanadaje sig do ustalenia
wilgotnoSci materialu (metoda ta jest stosowana do wykrywania poNohenia
zbrojeniaw betonie).
e) s. 19. tab. I-2, w przypadkumetody emisji akustycznejpodanoblgdnie,2e pomiar jest bezkontaktowy, w metodzie tej konieczny jest Srodek sprzggajqcy
czujnik EA z powieruchni4betonu.
0

s.73,4 wd, pomylononumerrysunkuIII.9, powinnobyi IIL7.

g) s. 99, 17 wd, podanoinformacjg,2ena rys. IV.2 26ltym kolorem zaznaczono,a
rysunek ten jest czamo-bialy.
h) s. 128, 12 wd, zamiastMaterialemtestowym,powinno byi, Elementemtestowym (belkajest elementem).Zrys. V.lb proponujgusun4i opis; stronamocna,
stronamigkka.

D
i)

s .IZ9,tab.Y-2, powinno byd pr6bka nasyconawod4 @rakujeslowa wod4).
s. 133, 1 wd, w literaturze technicznej nie uZywa sig sformulowania beton
oparty na kruszywie, tylko beton wykonany z uiryciem (ewentualnie,na bazie)
kruszywa.

k) s. I37, rys. V.7b, zamrast oznaczenia R. naleZalo wprowadzic oznaczenief"
juZ czasutak opisuje sig wytrzymaloS6na Sciskaniebetonu).
(od dNu?szego

D

ponadto,w tekSciepracy napotykasig na tzw. liter6wki, np.: s.43,12 wg, jest
modelu Gibbona, powinno byd modelu Gibsona, s. 88, 12 wg, jest kika, powinno by6 kilka, s. 101, 11 wd, jest inne,powinnobyd innej, s. 749,5 wd, jest
koreluj, powinno byi koreluj4, s. 158,3 wg powinno by6 Hola, Schabowicz.

5. Wnioski kofcowe

Recenzowanarczprawa doktorska mgr inZ. Pawla Safinowskiego rozwiqzuje postawione oryginale zadanienaukowe dotycz4ceultradZwigkowej diagnostyki degradacji mechanicznej i strukturalnej betonu. Stwierdzam,2e cel postawiony w rozprawie zostaNosi4gnigty.
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Autor vtykazat sig w stopniu zadowalajqcymznajomoSci4aktualnego stanu wiedzy w
zakresieobjgtym tematem,umiejgtnoSciamiplanowania,programowaniai prowadzeniaeksperyment6w naukowych. PrzeprowadziNw szerokim zakresie rozw{zania teoretyczne, badania symulacyjne oruz badania doSwiadczalnew laboratorium i na obiekcie rzeczywistym,
uzyskaNoryginalne rezultaty. Udowodnil,2e potrafi prawidlowo analizowadi krytycznie oceniai uzyskane rezultaty. Wysoko naIe2yoceni6 widoczne w pracy krytyczne podejSciedoktoranta do otrzymanych rezultat6w. Potrafi takhe prawidlowo wnioskowai i widzi kierunki dalszychprac. Swiadczy to o Jego odpowiednim przygotowaniu i predyspozycjachdo samodzielnegoprowadzeniapr ac naukowo-badawczy ch.
Uwagi kryyczne wymienione w punkcie 4 recenzji nie obniZajqpozfiywnej wartoSci
merfiorycznej i pozytywnej og6lnej oceny dysertacji. Maj4 one charakter dyskusyjny lub
porz4dkowy i mam nadziejEna to, 2e przynqmniej w czElci zostan4przez doktoranta wykoruystanew dalszej pracy naukowej.
W mojej opinii recenzowanatozprawajest oryginalnai wnosi w przedmiotowymtemacie wklad w rozw6j wiedzy w dyscyplinie uprawianej przez Autora. Ma r6wnie? znaczeme
praktyczne.
Bior4c powyZszepod uwagg stwierdzam, Le recenzowa\

rozpyawa spelnia wy-

mogi odnoSniedo prac doktorskich zawarte w Ustawie o tytule i stopniach naukowych i
tytule w zakresie sztuki z dnia 14.03.2003roku (Dz. U. Nr 66, poz.595) oraz Rozporz4dzenieMinistra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15.01.2004roku (Dz. U. Nr 15, poz.
128)i stawiam wniosek o dopuszczeniejej do publicznej obrony.

