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Recenzja
rozprawy habilitacyjnej or^zdorobku naukowego
dr inZ. Ka;tarzyny Kowalczyk - Gajewskiej
Tytul rozprary
,,Micromechunical modelling of metuls and alloys of high specffic strength"
Podstawa opracowania opinii: pismo Dyrektora Instytutu Podstawowych Problem6w
Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, prof. dr hab. inL. Andrzeja Nowickiego, z
dnia06.07.2011
roku.
Przedstawiona ponizej opinia sklada sig z oceny rczprary habilitacyjnej, oceny dorobku
naukowego oraz oceny koricowej.

I. Ocenarozprawy habilitacyjnej
I.1. Charakterystykai og6lnaanalizapracy
Rozprawa habilitacyjna dr in1. Katarzyny Kowalczyk - Gajewskiej zatyfslowana
,,Micromechanical modelling of metals and alloys of high specffic strength" zostala
opublikowanaprzez Instytut PodstawowychProblem6w Techniki PAN w Warszawie, w serii:
Prace IPPT nr 1/2011.
Zgodnie z tytril.em rozprary, przedmiotem rczwaZah jest modelowanie wlaSciwoSci
mechanicznych metali i stop6w o wysokiej wytrzymaloSci wlaSciwej, z uwzglEdnieniem
mikrostruktury materialu. Problematykaporuszonaw pracy nale?y do dyscypliny mechanika,
aw szczeg6lnoScido szeroko rozumianej mechaniki materialfw.
Tematyka rczprary nale?y do nowoczesnego nurtu badan, zwiqzanych z analiz4
modelowaniem (takze wieloskalowym) i identyfikacj4 wlaSciwoSci material6w
polikrystalicznych o wysokiej wytrzymaloSciwla5ciwej, takich jak stopy magnezu,cyrkonu i
tytanu oraz zwiqzki migdzymetaliczne, zawierajqceco najmniej dwa skladniki metalowe (np.
Ti-Al, czy teL Fe-Al), prowadzonych zar6wno w skali mikro-, jak i makroskopowej.
Materraly te charakteryzujq siE nisk4 symetriq sieci, niewystarczajqcq liczbq system6w
poSlizgu i sklonnoSciami bliZniakowania, a czasami takZe struktur4 lamelarn4. Badania te
majq duhe znaczenienie tylko poznawcze, ale tak2e i utylitarne. Zwiqzane jest to z coraz
szerczym zastosowaniem tych material6w (pomimo wysokiej ceny spowodowanej
zaawansowan4technologiqvrrytwarzania)w przemySlelotniczym, chemicznym i paliwowym

oraz energetycejqdrowej i inzynierii biomedycznej. JednakZesilna zalehno(i6wlaSciwoSci
mechanicznych (i ich anizotropii) od mikrostruktury materialu oraz niska ci4gliwoSd i w
zwiqzku tym mozliwoSi wystqpowania kruchego pqkania, powoduje koniecznoS6
opracowania dokladniejszych (wieloskalolvych) modeli materialu, a w Slad za tym opracowaniametod obliczeniowych pozwalaj4cychna prognozowaniestanuuszkodzeniaorcz
warunk6w l<rytycznych (np. wartoSci i czasu dzialania obci4zenia, temperatury), w kt6rych
nastqpuje zniszczenie elementu konstrukcyjnego lub calej konstrukcji wykonanych z tych
material6w. Jest to niezwykle wahne z punktu widzenia trwaloSci i niezawodnoSci
konstrukcji, a taklej ej bezpiecznejeksploatacji.
Dr inL. Katarzyna Kowalczyk - Gajewska w recenzowanej pracy postawila sobie
nastppuj4cycel: ,,opracowanier6hnychmetod mikromechanicznel analizy sprqzysto- (lepko)
plastycznych polikrysztaN6w metali i stop6w o wysokiej sztywnoSci i v'ryttzymaloSci
wla$ciwej". Cho6 cel ten jest moZe zbyt og6lnikowy, to jednak odzwierciedla badania
przedstawionew pracy.
Rozprawa obejmuje aL 299 stron. Jest podzielona na 7 rozdzialow. Zawiera ponadto 3
dodatki, spis literatury oraz streszczeniew jEzyku polskim (rozszerzone)i angielskim.
Pierwsry rozdzial rozprawy (14 stron) zawiera genezQpodjqcia badan,kt6rych wyniki
zostaly opisane w monografri. Zaprezentowanor6wnie? cel i zakres pracy. W rozdziale tym
opisano takae najwaaniejszeosiqgniEciaHabilitantki zamieszczonew rozprawie oruz uwagi
dotyczqcezastosowanejnotacji.
W rozdzizle drugim (68 stron) opisano metody modelowania konstytutywnego
deformacji krysztal6w poprzez po3lizg, a przede wszystkim poprzez bliZniakowanie.
Szczeg6lnq uwagQ poSwiEcono zmianom orientacji sieci krystalograftcznej. Mechanizm
bliZniakowania z opracowanym schematem reorientacji sieci zostal uwzglqdniony w
modelach pojedynczego ziarna, w ktorych wykorzystano regularyzowane prawo Schmida.
Opisano takae wplyw bliZniakowania na mechanrzm pollizgu (powstawaniebarier dla ruchu
dyslokacji w postaci faz bli2niaczych) i zwiqzanego z tym umocnienia materialu.
Sformulowano prawo umocnienia uwzglgdniaj4ce r62te sprzgZenia mechanizm6w
bliZniakowania i poSlizgu. Zaproponowane zalehnofici (warunek reorientacji, prawo
umocnienia) zaimplementowano do znanych schemat6w przejficia mikro-makro, a
mianowicie: klasycznego modelu Taylora oraz lepkoplastycznego modelu wewnEtrznie
zgodnego (VPSC). Przeprowadzonotakhe weryfikacjE modelu obliczeniowego na podstawie
wynik6w badafi doSwiadczalnych przedstawionych w literaturze wykonanych dla stali
Hadfielda, mosi4dzu, stopu magnezu i zwiqzku miEdzymetalicznego Ti-Al. Analizowano
makroskopow4 odpowted? materialu (i zmiang jego mikrostruktury) dla zadanych r62nych
Sciezekdeformacji.
trzeci (52 strony) zostaL poSwigcony metodom v'ryznaczaria
Rozdzial
makroskopowych, uSrednionych wlaSciwoSci sprgzystych material6w polikrystalicznych, w
szczeg6lnoSci zbudowanych z krysztalow o niskiej s).'rnetrii sieci i silnej anizotropii.
Uwzglqdniono r6zne rozklady orientacji sieci krystalograftcznych ziaren, w tym teksturq
losow4 oraz uporz4dkowan4 (wl6knista). Rozwazono liniowe prawa konstl'tutywne, w
kt6rych wlaSciwoSci materialu opisane s4 tensorem czwartego rzEdu (typu Hooke'a)'
Dokonano analizy dolnego i g6rnego ograniczenia na skladowe tego tensoru z u?yciem
modelu Reussa(zaNoaeniejednorodnychnaprgZeri),modelu Voigta (zal.oheniejednorodnych
odksztalceri)oraz zasadyHashina-Shtrikmanna.Zaproponowanotakile wzory analitycznena
moduly sztywnoSci oraz naprElenia plynigcia dla pelzania, w kt6rych wykorzystano
niezmienniki tensora IV rzqdu. Zastosowano je do okreslenia stalych sprgZystych oraz
naprgheniaplyniqci a wybranych p olikry sztal6w.

W rozdziale czwartym (30 stron) om6wiono podejScia wewngtrznie-zgodne w
zastosowaniu do nieliniowych r6wnat'r konstytutywnych. Zaproponowano wewnqtrzniezgodne, wykorzystuj4ce regularyzowane prawo Schmida, sformulowanie w du1ych
odksztalceniach przyrostowego schematu Hilla dla modelu pojedynczego krysztalu.
Przeprowadzono takhe analizg znanych z literattxy generalizacji metody wewngtrzniezgodnei WzLaczania wla6ciwoSci polikrysztalu lepkoplastycznego(dla petzania opisanego
zat6wno prawem potEgowym, jak i ustalonego). W dalszej czESci okreslono wptyw
mechanizmu bliZniakowania na wartoSi -vqrzflaczanych
wielkoSci, w szczeg6lnoScizwr6cono
uwagQ na wywolane nim obniZenie wartodci makroskopowego naprpaenia plynigcia (w
stosunkudo mechanizmupoSlizgu).
W rozdzitle piatym (36 stron) przedstawiono tr6jskalowy (mikro-, mezo- i
makroskopowy) model materialu polikrystalicznego, umoZliwiaj4cy uwzglgdnienie wplywu
substruktur lamelarnych. Skala mikro dotyczy w tym przypadku pojedynczego ziarna, skala
makro - elementu polikrystalicznego, a skala mezo - lamelarnego metaziima. Nastppnie
zaproponowano schemat przejscia ze skali mikro do skali makro (z uwzglgdnieniem skali
poSredniej) w zakresie malych odksztalceri. Wykorzystano do tego celu og6lne podejScie
sformutrowanedla laminat6w, zaadaptowanedo polikrysztal6w o substrukturze lamelarnej.
Model tr6jskalowy zastosowano do nieliniowych zwrqzk6w konstytutywnych, zal<ladajqc
t62ne schematy przejScia. Zaproponowane podejScie wykorzystano do wyznaczenia m;n.
stalych sprEzystoSci(anizotropii sprEzystej)oraz pocz4tkowej powierzchni plastycznoScidla
polikrysztalu o substrukturze lamelarnej. Opracowane zalehnoilci rozsierzono na duze
odksztalcenia sprqzysto-lepkoplastyczne, uwzglgdniaj4c zmiany orientacji
sieci
krystalicznych w poszczegSlnychlamelach. Model zostal wykorzystany do wyinaczenia
rozwoju tekstury krystalograficznej orcz reorientacji substruktury lamelarnej dla zwiqzku
miEdzymetalicznego
Ti-Al.
Rozdzial sz6sty (38 stron) poSwiEcono schematom przejlcia mikro-makro dla
niejednorodnych material6w o wlaSciwoSciach sprgZysto-lepkoplastycznych. Do
sformulowania modelu takiego materialu wykorzystano koncepcjE inkluzji zaproponowan4
ptzez Eshelby'ego. Zaproponowano nowe podejScie pozwalajqce na zastosowaniemetody
wewnqtrznie zgodnej (self-consistent) do modelowania wlaSciwoSci niejednorodnych
material6w sprgzysto-lepkoplastycznychdla malych odksztalcet'r. Zamiast jednoczesnego
uwzglqdniania sprEZystychi lepkoplastycznych wlaSciwoScimatrycy w pojedynczym kroku
obliczeniowym (w przyrostowym schemacieprzejlcia mikro-makro), zastosowanopodejScie
sekwencyjne,polegaj4ce na rozwiqzywaniu na zmianE zagadnieniaEshelby'ego dia t.uk..;i
sprpZysteji lepkoplastycznejpomiEdzy matrycqi inkluzj4oraz odpowiednim powi4zaniu tyCh
tozwiqzan. W przypadku schematu wewnqtrznie-zgodnego konieczne jest rozwu2enie
podproblem6w: sprgzystego i lepkoplastycznego oraz wykonanie kroku akomodacyjnego.
KoncepcjE sekwencyjnej linearyzacji wykorzystano do modelowania polikrysztal6w metali o
wysokiej v,rytrzymaloSciwlaSciwej (i malej ci4gliwoSci).
W rozdziale si6dmym (6 stron) zarnieszczonownioski zprzeprowadzonychbadail oraz
moZliwe dalsze kierunki badafi. Podsumowano wlasne oryginalne osi4gniEcia dotyczqce
mikromechanicznego modelowania polikrysztal6w metali o wysokiej wytrzymaloSci
wlaSciwej"
W spisie literatury uwzglpdniono 229 publikacji, z czego 14 jest autorstwa lub
wsp6lautorstwaKandydatki.

I.2. Ocena pracy
Oceniajqcwyb6r tematu, hipotezy i cele pracy oraz zal<resbadah,vwazam, ze s4 one
bardzo ambitne i wartoSciowe, zar6wno z naukowego, jak i utylitarnego punktu widzenia.
Oceniana rozprawa habilitacyjna zawiera oryginalne wyniki badafr dr rn?. Katarzyny
Kowalczyk - Gajewskiej. Zosta\y one przedstawionew rczdzialach od drugiego do sz6stego
pracy. S4 one zwiqzane z opracowaniem nowych zalehnoSci obliczeniowych w
mikromecharicznych modelach material6w (metali i ich stop6w) o wysokiej sztywnoSci i
wytrzy maloSci wl aSciwej . Poni zej om6wi q najw alnrej szez nich.
opracowanie
niew4tpliwie
nalezy
Habilitantki
osi4gnig6
waanych
1. Do
62nych
ziarna
z
uwzglqdnieniem
mikromechanicznego modelu deformacji
mechanizm6w deformacji plastycznej: poSlizgu oraz bliZniakowania, kt6ry zostaN
przedstawiony w drugim rozdziale pracy. Zaproponowano nowy schemat reorientacji
tekstury ziaren, wynikajqcy z faktu, 2e faza blilniacza ma inn4 orientacjq sieci
krystalograficznej niz wyjSciowa orientacja fazy macierzystej. Opracowano takhe nowQ
postad prawa umocnienia materialu polikrystalicznego, uwzglEdniajqcqr62ne sprzqhenia
zachodzqcepomiEdzy mechanizmamipoSlizgui bliZniakowania.
2 . Wysoko oceniam opracowany przez Kandydatkq tr6jskalowy (mikro-mezo-makro) model
polikrysztalu o strukturze lamelarnej, opisany w rozdziale pi4tym. W materialach tych
ziarna o r6anej orientacji sieci krystalografrcznej majqksztaLt cienkich lameli, czasami
zbudowanych z r62nych faz materialu, tworz4cych strukturq polikrystalicznq laminatu.
Zgodnie ze strukturqmateriaNu.skala mikro dotyczy pojedynczego ziarna, skala mezo lamelarnego metaziarna,a skala makro - elementupolikrystalicznego. Opisano wzajemny
obr6t sieci krystalograficznej w poszczeg6lnychlamelach. Waznym elementem modelu
jest opracowany schematprzejSciamikro-mezo-makto, zar6wno w zakresiemalych, jak i
du1ych odksztalceri. Wykorzystano do tego celu og6lne podejScie sformutrowanedla
laminat6w. Zaproponowane zalehnofici umozliwiaj4 analizg rozwoju tekstury
krystalograficznej oraz reorientacji substruktury lamelarnq r wyznaczanie wlaSciwoSci
mechanicznych polikrysztalu, m.in. stalych sprEZystoSci(anizotropii sprEzystej) oraz
pocz4tkowej powierzchni plastycznoSci.Zastosowanoje miqdzy innymi do modelowania
wlaSciwoScimechanicznych zwiqzku miqdzymetalicznegoTiAl.
a
J.
Autorka zaproponowala nowq procedurE przejficia mikro-makro dla sprqZystolepkoplastycztego modelu materiaNu,kt6r4 zamieszczonow rozdziale sz6stym. Bazuie
ona na rozwiqzariu Eshelby'ego dla sztywnej inkluzji. Zamiast klasycznego schematu
przyrostowego fiednoczesnegorozwiqzywania zagadnieniasprEzysto-lepkoplastycznego)
zastosowano podejScie sekwencyjne polegaj4ce na rozwiqzywaniu na przemian
sprEzystegoi lepkoplastycznegozagadnieniareakcji pomigdzy wtr4ceniem i osnow4 oraz
odpowiedniego ich powiqzania. Przedstawione w pracy podejScie ma zastosowaniew
modelowaniu wlaSciwoScimechanicznychmaterial6w polikrystal icznych i kompozyt6w
ceramiczno-metalowych.
4 . Za oryginalne uwazam opracowaneprzez Kandydatkq metody .vqlznaczaniawlaSciwoSci
makroskopowych polikrysztal6w opisanych zar6wno liniowymi, jak i nieliniowymi
prawami konstytutywnymi, przedstawione w rozdzialach czwartym i pi4tym.
Uwzglgdniaj4 one wrezy nalohone na odksztalcenia krysztalu na poziomie lokalnyrn,
wynikaj4ce z niespelnienia warunku Taylora, jednokierunkowoSci mechanizmu
blizniakow aniaoraz wystqpowaniastruktury lamelarnej.
5 . Do osi4gniEdHabilitantkt nalely zaliczyc takhe przedstawionew trzecimrozdziale wzory
analityczne sluz4ce do wyznaczania wlalciwoSci makroskopowych polikrysztal6w o
r6Lnej orientacji sieci krystalograficznych ziaren, opisanych liniowymi prawami

konstytutywnymi (tensorem czwartego rzqdu typu Hooke'a). W zale4no1ciach
pozwalajqcych na obliczenie modul6w sztywnoSci oruz napreaef-plynigcia dla pelzania
wykorzystano niezmienniki tensoraIV rzEdu.
Oceniana rczprawa charakteryzujesig bardzo dobrym poziomem merytorycznym. W
zasadzienie ma istotnych kwestii wymagaj4cych wyjaSnienia, szczeg6lniebior4c pod uwagg
dostEpnew literaturze rozwiqzania. Uwagi dyskusyjne moglyby dotyczyl dalszego tor*oju
zaproponowanychmodeli obliczeniowych lub nowych kierunk6w badawczych Habilitantki i
zostan4w mojej opinii pominigte.
RozprawE charul1eryzuje takle wysoki poziom redakcyjny. SpoSr6d nielicznych
l<rytycznychuwag redakcyjnych chcialbym ponizej wymieni6 niekt6re zilch.
1. Dobrym uzupelnieniem rozprawy bylby spis wazniejszych oznaczefr, szczeg6lnie ze
wzglEdu na szeroki zal<resi dulq objqtoSd pracy. Zamieszczone w podrozdziale 1.3
przyjqte zasady oznaczania, wykaz skr6t6w oraz elementy rachunku tensorowego, moim
zdaniem, s4 ni ewy starczaj qce.
2. UwuZan, 2e naprgheniar6wnowazne lepiej nazywat nazwiskiem Hubera i von Misesa,
niz tylko von Misesa - w Zadnym wypadku nie naIeay zapominad o osi4gniEciach
polskich badaczy.
3. Nie na wszystkichwykresach ozraczonoosie (np. brak opisu osi na rys.2.,2.31,5.5).

I.3. Podsumowanie
UwaZam, 2e rozprawa habilitacyjna dr inL. Katarzyny Kowalczyk-Gajewskiej
reprezentuje bardzo dobry poziom merytoryczny. Autorka w jasny spos6b sformulow ala ce)
badarinaukowych, kt6ry w moim przekonaniu, osiqgnqla.W pracy przedstawiono oryginalne
tozwiqzanie problemu modelowania wielkoskalowego (dwu-: mikro-makro lub
tr6jskalowego: mikro-mezo-makro) material6w polikrystalicznych o wysokiej wytrzymaloSci
wlaSciwej, takich jak stopy magnezu, cyrkonu i tytanu oraz zwi4zki migdzymetaliczne,
zawietaiqce skladniki metalowe (np. Ti-Al, czy teL Fe-Al). Swiadczy to o du2ej wiedzy
Habilitantki w zakresie mikromechanicznego modelowania material6w, zaawanso*uny"it
metod matematycznych i numerycznych, ale takle i inZynierii materialowej.
Nalezy podkreSli6 to, 2e wyniki zamieszczone w rozprawie zostaly w duzej mierze
opublikowane w postaci artykul6w w uznanych czasopismacho zasiEgumipdzynarodo*y-.
Takhe w tych czasopismach przeszly one caly proces opiniowania przez uznanych
specjalist6w z tego zakresu.
UwuZam, 2e przedstawione w opiniowanej rozprawie habilitacyjnej wyniki badan
wnoszq istotny wklad do rozwoju mechaniki, a w szczeg6lnoScimechaniki material6w, w
czpSci dotycz4cej wieloskalowego modelowania zachowaniasig polikrysztal6w o wysokiej
wytrzy maNo
SciwtraSciwej
.

II. Ocena dorobku naukowego
Dr in4. Katarzyna Kowalczyk - Gajewska pracuje w Instytucie Podstawowych
Problem6wTechniki PAN od 2001 roku, najpierw na stanowiskuadiunkta,a od 2010 roku asystenta.Pocz4tkowo byla zatrudniona w Zakladzie Teorii OSrodk6wCi4glych, a od 2004 r.
w Zal<ladzieMechaniki Materialu. PracEdoktorsk4pt. Ewolucja anizotropii plastycznei silnie
deformowanychmetall obronila w IPPT PAN w 2001 roku, bEd4csluchaczk4prowadzonych
tam studi6w doktoranckich. lJzyskala stopiefr doktora nauk technicznych w dyscyplinie
mechanika, a fozplawa zostalaprzez RadgNaukow4 IPPT PAN wyr6 Zniona.
Dorobek naukowy Habilitantki przed uzyskaniem stopnia doktora to 3 artykuly w
czasopismachrecenzowanychoruz 4 referaty opublikowane w materialach konferencyjnych'
Jej dorobek publikacyjny po uzyskaniu stopnianaukowego doktora mobnanatomiasttznat za
v,ryr6lniajqcy siq. Sktradajqsiq na niego:
o 2 monografie (w tym jedna samodzielna- rozprawahabilitacyjna);
o
.
o

12 artykul6w w czasopismachztzw.,,listy filadelfrjskiej" (w tym2 samodzielne);
7 artyktil6w w czasopismachrecenzowanychspozatej listy (wszystkie wsp6lautorskie);
8 referat6w opublikowanych w materialach konferencji miEdzynarodowych (wszystkie
wsp6lautorskie);

o

3 referaty opublikowane
wsp6lautorskie);

w

materraNach konferencji

krajowych

(wszystkie

streszczeniareferat6w w materialach konferencyjnych (w dokumentacji wskazano 10
wybranych - nie bqd4one uwzglgdnianew ocenie dorobku).
SpoSr6doryginalnych prac tw6rczych dr inL.Katarzyny Kowalczyk - Gajewski{ nale?y
wymieni6 t€, kt6re zostaly opublikowane w uznanych czasopismach z tzw. ,,listy
filadelfijskiej": International Journal of Plasticity, European Journal of Mechanics
A/Solids, Journal de Physique IV France, Archive of Mechanics (6 prac) oraz Archives of
Metallurgt and Materials (3 prace). Pozostale artykuly vkazaly siq w czasopismach:
Engineering Transactions, Theoretical and Applied Mechanics, Czasopismo Techniczne(2
prace), Rudy i Metale Nie2elazne,Przeglqd Mechaniczny oraz Informatyka w Technologii
Material6w.
Nalezy zwr6ci6 uwagQ na fakt udzialu Habilitantki w renomowanych konferencjach
mechaniki, wSr6dkt6rych nale?ywymienid :
miqdzynarodowychz zah"resu
o

.
.

9th, l}th, l2th International Symposium on Plasticity and its Current Applications (Aruba
2002, Quebec City 2003, Halifax 2006 - referat kluczowy);
2l't International Congressof Theoretical and Applied Mechanics (Warsaw 200\;

8th ESAFORM Conferenceof Material Forming (Cluj-Napoca,2005);
. 6'h EuropeanMechanics of Materials Conferenceon Non-linear Mechanics of Anisotropic
Materials (Liege 2002);
. Solid Mechanics ConferenceSolMech (Warszawa 2010 - referat kluczowy).
Nalezy podkreslid fakt, ze prace opublikowane zudzialem dr in1.Katarzyny Kowalczyk
- Gajewskiej s4 vznafie i przez to cl.towane przez innych autor6w. Wedlug bazy Web of
Knowledge liczba cytowari prac Jej autorstwawynosi 79.
Nalezy doda6, Ze Habilitantka odbyla w 2007 roku miesigczny, zagranicztty staz
naukowy w Office Nationale d'Etiudes et de RecherchesAerospatiales(ONERA) w Chatillon
(Francja).

.

6

Gl6wne kierunki badafi Kandydatki, przedstawianychw publikacj achmoanazawrze1w
nastqpuj4cych punktach:
1' modelowanie ewolucji makroskopowej powierzchni plastycznoSci metali i stop6w
wywolanej zmianami tekstury krystalograficznej materialu (uwzglgdnienie zarowno
poSlizgu,jak i mikropasm Scinaniaw krysztalach);
2. opis anizotropii wlaSciwo5ci mechanicznych materialu z v,rykorzystaniemnowoczesnych
narzqdzi rachunku tensorowego;
3. modelowanie mikromechaniczne deformacji plastycznej ziarna przez poSlizg i
blizniakowanie w przypadku polikrysztal6w o niskiej symetrii sieci. i niewystarczajqcej
liczbie system6wpoSlizgu;
4. analiza schemat6w przejscia mikro-makro dla polikrysztal6w, ze szczeg6lnym
uwzglgdnieniem modelu wewnEtrznie zgodnego(self-consistent);
5. wieloskalowe (tr6jskalowe: mikro-mezo-makro) modelowanie polikrysztalow o strukturze
lamelarnej.
Wszystkie wymienione kierunki badawcze znalazly odzwierciedlenie w
habilitacyjnej oruz w wymienionych wczeSniejpublikacj ach.

rozprawie

Podsumowujqcocenq dorobku naukowego Habilitantki nale|y stwierdzi6, ze dorobek
ten, w mojej opinii, spelnia z nadwylke wymagania stawiane przy nadawaniu stopnia
naukowego doktora habilitowanego. Szczeg6lnie dotyczy to dorobku publikacyjnego
(autorstwo lub wsp6lautorstwo 12 prac w cenionych czasopismach z tzw.
,,ti.1y
filadelfijskiej" i 2 monografii w wydawnictwach krajowych), kt6ry jest doceniany przez
innych badaczy (79 cytowafiwedlug Web of Knowledge) orazprezentacjiwynik6w wpostaci
referat6w nauznanych konferencjachnaukowych, w tym 2 referat6wzaproszonych.

III. Ocenadorobku dydaktycznegoi organizacyjnego
Dorobek dydaktyczny dr irl;2. Katarzyny Kowalczyk - Gajewskiej jest znacznie
skromniejszy ni? dorobek naukowy i zwiqzany jest z ksztalceniem student6w w Politechnice
Warszawskiej (na Wydziale Inzynierii L4dowej oraz na Wydziale Inzynierii produkcji), a
takZe doktorant6w w Instytucie Podstawowych Problem6w Techniki PAN w Warszawie.
ZasadniczeJej osi4gniEciadotycz4 prowadzenia zajE1 dydal<tycznych(wyklad6w, fwiczen i
zajgd laboratoryjnych) z przedmiotSw:teoria sprqzystoici i plastycznoici, podstawy rachunku
tensorowego, mechanika oirodkdw ciqglych, mechaniko oirodkdw niesprqzystych.Nalely
wspomnied rownie? o zaproszonychpojedynczych wykladach w Politechnice Krakowskiej i
na Uniwersyteciew Michigan, atakle w CISM Udine.
Wa2ne miejsce w dorobku organizaryjnym Kandydatki zajmuje czlonkostwo od,2007
roku w Komitecie Redakcyjnym czasopisma Rozprawy Inzynierskie (Engineering
Transactions)oraz w Komisji ds. GromadzeniaZbior6wBibliotecznychlPPT pAN. Od 2003
roku jest Ona czlonkiem Sekcji Mechaniki Material6w Komitetu Mechaniki PAN, a w latach
2003-2006 uczestniczyLatakle w pracach Sekcji Mechaniki Konstrukcji i Materiatr6w
Komitetu InZynierii Lqdowej i Wodnej PAN.
Dr inZ. Katarzyna Kowalczyk - Gajewska byla kierownikiem 2 projekt6w badawczych
MNiSW (dawniej KBN): projektu mlodego badacza pt. Opis anizotropii plastycznej silnie
deformowanych metali (1998-1999) oruz projektu habilitacyjnego pt. Mitvomechaniczny
model polilcrysztal1w metali i stop|w o wysokiej wytrzymaloici wlaiciwej - opracowanie
seh,vencyinegoprzeiflcia milvo-malcro ze sprzQzeniemmechanizmdwdeformacji plastycznej

(2005-2011). Ponadto byla Ona wykonawc4 7 kolejnych projekt6w badawczych, w tym 4
(2 zamawianych), projektu KomCerMet w ramach Programu
grant6w MNiSWKBN
bperacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a takhe 2 projekt6w miEdzynarodowych:w ramach
Sieci DoskonaloSciKMM-NoE (6PR UE) oruz Matrans (7PR UE).
Za osirymqcia w pracy naukowej HabilitantkabyNa wyr6zniona II Nagrod4 Komitetu
Mechaniki PAN w 2002 roku oraz nagrod4zespotrow4Rektora Politechniki Warszawskiej w
2004 roku.

IV. Ocena koricowa
podsumowuj4c ocenQrczprary habilitacyjnej i dorobku naukowego dr rnZ. Katatzyny
Kowalczyk - Gajewskiej,stwierdzam,2e:
1. przedstawiona rozprawa habilitacyjna zawiera istotny oryginalny wklad do dyscypliny
mechanika, ? w izczegolnoSci do mechaniki material|w, w czgsci dotycz4cej metod
mikromech anicznegomodelowania wlaSciwoScii zachowaniasiE material6w o wysokiej
v,rytrzymal.oSciwlaSciwej, takich jak stopy magnezu, cyrkonu i tytanu oraz zwiqzki
miqdzymetaliczne(Ti-Al, Fe-Al);
2. Autorka v,,ykazala siQ biegl4 znajomoSci4 zaawansowanych metod modelowania
matematycznego i numeryczrego, niezbEdnych w modelowaniu wielkoskalowym
material6w polikrystal icznYch;
3. Habilitantka ma znacz4cy dorobek naukowy, w duZej mierze opublikowany w uznanych
czasopismach naukowych o zasiqgu Swiatowym (takich jak International Journal of
Plasticity, European Journal of Mechanics A/Solids, Journal de Physique IV France,
Archives of Metallurg,t and Materials oraz Archives of Mechanics) oraz prezentowanyna
renomowanychkonferencjach migdzynarodowych.
Stwierdzam, Le zar|wno rozprawa habilitaryjnao jak i dotychczasowydorobek dr
inir. Katarryny Kowalczyk - Gajewskiej z nadwyZk4 spelniaj4 wymagania stawiane
przez Ustawg o stopniach naukowych i tytule naukowym or&z o stopniach naukowych i
tytale w zakresie sztuki z dnia L4 marca 2003 r. Bior4c pod uwagq wysoki stopierfi
trudnoSci przeprowadzonych badari, istotne osi4gnigciaprzedstawionew rozprawie oraz
zn1czqcydorobek pubtikacyjny, stawiam wniosek o przyjgcie rozprawy i dopuszczenie
Kandydatki do dalsrych etap6w przewodu habilitacyjnego.

