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Ocenadorobkui osiqgnig6naukowychdoktorain2ynieraAndrzejaPawlaka
przygotowana w celu przeprowadzenia postepowania habiIitacyjnego
Og6lna charakterystyka dzialalno6ci zawodowej i dorobku naukowego
Dr inZ. Andrzej Pawlak ukohczyNstudia wylsze na Wydziale Fizyki
Technicznej
i Matematyki
Stosowanej
Politechniki
t-odzkiej
w roku1981. Po odbyciu
rocznej sluzby wojskowej,podjql pracQ w Centrum Badari Molekularnychi
Makromolekularnych
PAN w Lodzi i w plac6wcetej pracujedo dziS. Jest on
czlonkiem
zespolujednegoze Swiatowych
liderowwsp6lczesnej
naukio polimerachpana profesoraAndrzeja Gatqskiego.Wsp6lpracowaltakze z innymi znanymi
specjalistamiz tej dziedziny zarowno w macierzystejjednostce (prof. Ewa
Piorkowska,prof. Julian Chojnowski)jak i w palc6wkachzagranicznych
gdzie
odbywatdlugoterminowy
( 1996/1997
grupaprofesoraEricaBayera
staZpodoktorski
w Case WesternUniversity,ClevlandUSA) lub prowadzilbadaniaw ramach
wspolnych projektow badawczych(kilka osrodk6w europejskich)z obszaru
fizykochemiii inzynieriimateriat6wpolimerowych.Byly to na ogot badania o
charakterzepodstawowymzmierzalqcedo precyzyjnejanalizy strukturyfazowej
polimer6worganicznych,
polimerowych
blendi kompozyt6w
oraz wyjaSnienia
relacji
pomigdzy strukturq wewnqtrznq tych materialow a ich wlaSciwo6ciami
mechanicznymi.
przez doktoraPawlakabyl bardzo
Zakres badafi prowadzonych
jak kinetyka
szeroki.Obejmowal
poliolefin,
takiezagadnienia
krystalizacji
mechanizm
tworzeniasferolit6w,analizanaprqzenw polimerachamorficznych,
modyfikacja
poliestr6w
wlaSciwoSci
poli(tereftalanu
mechanicznych
etylenu)i jego
I polilaktydu,
poprzeztworzenieblend z innymi polimerami,dobor
odpad6wpouzytkowychl
napelniaczy
do pewnychgatunk6wtworzyw,w tym takzenanonoczqstek
o geometrii
liniowej,warstwoweji sferycznejo bardzo roZnorodnych
sktadachchemicznych.

Badaniate przyniostyobfity i bardzowartoSciowy
dorobekpublikacyjny.
Doktor
Pawlakjest autoremlubwspofautorem
35 arlykul6ww czasopismach
notowanych
na
liSciefiladelfijskiej,
10 prac w innychperiodykach
lub materialach
konferencyjnych
oraz63 wystqpienna krajowychi migdzynarodowych
konferencjach,
w tym jednego
referatu plenarnegoi jednego sekcyjnego,kt6re przygotowatna zaproszenie
organizator6wi osobi6ciewygtosil,WygtosiftakZe 5 wyktad6ww oSrodkach
akademickich
w Danii,Niemczech,Rosji i Czechach. Wigkszos6prac doktora
PawlakaukazaNa
siq w bardzo dobrej klasy specjalistycznych
czasopismachz
polimer6w,
obszarufizykochemii
w tym kilkuperiodykowzaliczanych
do tak zwanej
polkitakichjak Macromolecules,
najwyzszej
Polymer,Journalof PolymerScience:
Polymer Physics czy EuropeanPolymer Journal. Podany pzez kandydata
sumarycznyimpact factor dla jego publikacjiobliczonyzgodnie z rokiem
opublikowania
wynosi69,5.Ostatniowzr6sN
on jeszczeznaczniegdyLjuL po zlo2eniu
dokument6w,
w malu2014ukazaNa
siq pracaprzeglqdowa
(wsp6lniez A.
habilitanta
Gatgskim
i A Rozafiskim)
w prestizowym
czasopiSmie
Progresin PolymerScience,
ktoregoaktualnylF przekracza26. Liczba niezalehnych
cytowarijego publikacji
wynosila
635,a indeksHirsha15.Te parametry
plasujqkandydata
bibliometryczne
w
ScislejczoN6wce
os6b, kt6re ubiegalysig w ostatnichlatacho stopiehnaukowy
doktorahabilitowanego
w dyscyplinieinzynieriamateriatowa,
a takZedyscyplinach
pokrewnychtakichjak chemiaczy fizyka materiatow. DoktorPawlakma takze
pewneosiqgniecia
w badaniach
o charakterze
aplikacyjnym.
Jeston wsp6lautorem
jednegowdrozeniaprzemysfowego,
2 zgloszehpatentowych
i autorem2 ekspertyz
wykonanych
na zam6wienie
krajowychinstytutow
badawczych.
Nie sq to osiqgniqcia
pzez niegobadaniadajqsiq praktycznie
imponujqce,
ale pokazujq,
ze prowadzone
wykorzystac.
publikacjidoktora
Po przeczytaniu
autoreferatu
i szereguoryginalnych
Pawlaka,jestem w petni przekonany,ze jest on wysokiejklasy specjalistqw
badaniachstrukturi wlaSciwo6ci
mechanicznych
tworzywpolimerowych.
Nie dziwi
mnie,2e bylon zapraszany
i do realizacji
wieluprojektowi do wyglaszania
wykNad6w.
Wielokrotnierecenzowalmanuskryptynadsylanedo redakcji specjalistycznych
czasopismkrajowychi migdzynarodowych,
a w latach 2011-2013pefnitfunkcje
redaktoradzialuw czasopiSmie
wydawanympod auspicjamiEuropean
e-Polymers
PolymerFederation.
Swojqwiedzqdzielitsig takZez mlodymiadeptamichemiii
prowadzqcwykladyna studiumdoktoranckim,
inzynieriimaterialowej
opiekujqcsig
praktykiwakacyjnei prowadzqcpokazydla mNodzie2y
studentamiodbywajqcymi

szkolnej w

ramach Festiwalu Nauki. BraN teZ udzial w

organizacji 3

migdzynarodowych
konferencji
naukowych.
Slabq stronq w dzialalno6cizawodowejdoktora Pawlaka jest to, 2e
dotychczasnie kierowalon Zadnym projektempo6wigconymkompleksowemu
rozwiqzaniujakiego6 szerszegoproblemu badawczego,a jedynie niewielkimi
pomiarowrentgenowskich
grantamiuzyskiwanymi
przy u?yciu
na przeprowadzenie
synchrotronu.
MoZna,wigcsadzi6,2e czujesig on lepiej,jako osobawspierajAca
swq
wiedzq,do6wiadczeniem
i warsztateminicjatywyinnych badaczy,niz jako lider
zespolu.Prawdopodobnie
z tego powodujego karierazawodowarozwijalasig
poczqtkowo
publikacja( po$wiqcona
dosc wolno.Pierursza
analiziemechanizmu
polimer6wze stopu)pojawila
tworzeniasferolit6wpodczasswobodnejkrystalizacji
sig dopieropo 8 latachpracy,a uzyskaniestopnianaukowegodoktorazajgtomgr
inz. Pawlakowi
2e w okresie,gdy rozpoczynal
13 lat. Trzebajednakpamigtac,
on
swojadzialalno6c
badawczqdostgpdo nowoczesnej
aparaturypozwalajqcej
Sledzi6
polimerowych
strukturymaterialow
byfw Polscejeszczebardzotrudnyi wieleczasu
zajmowalosamodzielne
budowaniestanowiskbadawczych
i opracowywanie
metod
pomiarowych.Na przyktaddla potrzeb swojej pracy doktorskiejpt." Zmiany
przestrzennego
wywolaneobecno6ciq
rozkladunaprgzefimechanicznych
wtrqcehw
polimerachprzezroczystych"
obronionejz wyroZnieniem
na WydzialeChemicznym
PolitechnikiLodzkiq mgr inZ. Pawlak opracowatunikalnq wowczas metodg
elastooptycznE,
ktora umoZliwialawyznaczaniemap naprgzefitr6jwymiarowych
w
czasierozciqganiaprobek.Metodykgtg poZniejjeszczeudoskonalali wykorzystywal
do analizywtaSciwo6ci
mechanicznych
roznychklas polimer6w.Prace nad swojq
habilitacjqrozpoczqlmniej wiqcej przed 10 laty, ale pvez caf czas byl tez
zaangahowany
w realizacjgkilku innychprojektow,Niekt6rez nich sq doScblisko
zwiqzanez tematykqhabilitacji,
lecz nie zostatyprzezkandydata
wlqczonedo cyklu
jego indywidualne
prac stanowiqcych
osiqgniecie
naukowe(te omowigosobnow
dalszejczq6ci),prawdopodobnie
ze wzglqduna zbyt du2q ilo6c autorow. Po
pracnadswojqhabilitacjq,
zakoficzeniu
doktorPawlakzlo2ylw Narodowym
Centrum
Nauki wlasny projekt badawczy.Jest, wiqc nadzieja,2e po uzyskaniustatusu
pracownikanauki bgdziemiat Srodki,aby stworzyczrqbyswojego
samodzielnego
zespotu.Trudno jednak przewidziecczy starczy mu czasu na wypromowanie
odpowiedniej
liczbydoktorowi na tyle pomnozycdorobeknaukowy,aby moc sig
ubiegaco tytutnaukowyprofesora.

Ocenajednotematycznego zbioru publikacji naukowego stanowiqcego
podstawgdo ubieganiasig o stopiehnaukowy doktora habilitowanego
Osiqgniqcie
naukowedoktoraAndrzejaPawlaka,kt6reilustrujejego osobisty
wklad do rozwojunauki nosi tytut ,, Zbadaniezjawiskakawitacjiwystqpujqcegow
polimerach
poddawanych
czg6ciowo
krystalicznych
odksztalceniu
staniestalym"
Zostaloono przedstawione
w postacicyklu9 publikacji
w jqzykuangielskim,
ktore
ukazatysig drukiemw latach2005-2013i krotkiego(liczqcego
20 Stron)komentarza
w jgzykupolskim.W komentarzu
w spos6bsyntetyczny
om6wionowptywzjawiska
przedstawiono
podstawowe
kawitacjina przebiegdeformacjipolimer6w,
cele pracyi
niekt6rezagadnieniaopisanew pracachoryginalnych,
a w koncowejczqSci
sformutowanoosiqgnigcia,kt6re zdaniem autora sq najbardziejistotne.W 3
przedstawionych
artykutach
doktorPawlakjestjedynymautorem(H2-Polymer2007,
H7- J. Appl.Polym.Sci.
2012,H8-Coll.
Polym.Sci.
2013). W pigciupracach( H1Macromolecules
2005, H3-Macromolecules
2008, H4- J.Polym.Sci.,B,
Pol. Phys.
2010, H5, Polymer,2010. H6-Polimery2012, wsp6lautoremjest prof. Andrzej
Galgski,a w jednej(H9 -Mechanicsof Materials2013)wspolautorami
sq profesor
GaNgskii doktor Artur Rozafiski.Zamieszczonew dokumentacjio6wiadczenia
wsp6lautorowwyra2nie wskazujq, 2e dr in2. Pawlak ma petne prawo do
jako kanwg swojej
wykorzystania
wynik6wopisanychw wybranychpublikacjach,
habilitacji.
Nie ma wqtpliwo6ci,
2e we wszystkich
tych wsp6lnychpracachbyl osobq
przeprowadzenie
odpowiedzialnqza
wypracowanie
koncepcjipracy,zaplanowanie,
i
analizq wynik6w eksperymentow oraz wspotredaktoremostatecznej wersji
manuskryptu.
Autor rozpoczynaopis badaf wlasnychod analizykrzywychilustrujqcych
zaleZnofilpomigdzynaprgZeniem
rzeczywistym,
a stopniemodksztalcenia
dla kilku
polimer6wczq6ciowokrystalicznych,
ktorychfaza amorficznajest elastycznaw
jednoosiowego
pomiaru.
warunkach
Pomiary
te wykonano
w warunkach
rozciqgania
i
podczasSciskania
w kanaleumozliwiajEcym
tylkojednokierunkunkowq
deformacje
probek.Jakwykazanow pracyoznaczonqHl (Macromolecules
2005)obatestydajq
podobne charakterystyki
w zakresiedo granicy plastyczno6ci,
natomiastptzy
wyZszychodksztalceniach
i naprgZeniu
wystgpujqistotneroZnicegdyzSciskanie
nie
prowadzido likwidacjizapqtlef natomiastrozciqganieje stopniowolikwidujei
prowadzido wystgpowania
lokalnychnaprgZeri,
kt6remogewywoladkawitacjg,
czyli
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W toku dalszychprecyzyjniezaplanowanych
tworzeniedziur w fazie amorficznej.
eksperymentow
z udzialemwielutechnikeksperymentalnych
wykazano,ze proces
plastycznymfazy krystaliczneji granica
kawitacjikonkurujez odksztatceniem
wytrzymaloSci
fazy amorficzneji krystalicznej
ma kluczoweznaczeniedla sposobu
deformacjibadanychmaterial6w.Poczynionotez caty szereg innych ciekawych
powstajqcych
obserwacji
dotyczqcych
dziuri mozliwo6ci
stabilno6ci
ich ,,samoistnego
leczenia"wskutekdzialanianapiqciapowierzchniowego.
W moim przekonaniuta
praca stanowitaistotnyprzelomw dotychczasowych
badaniachnad zjawiskiem
kawitacjigdyz autorzyw spos6bjednoznaczny
wyja6nilijego mechanizmi pokazali
w jaki sposobwplywaono na wlaSciwo6ci
mechaniczne
tworzywtermoplastycznych.
BardzocennymelementembyNate2 kompleksowa
analizaprzemianjakiezachodzq
w fazie amorficzneji krystalicznej
w czasie deformacjimateriatupod wptywem
Sciskania
i rozciEgania.
Pracata dala impulsdo kolejnychbadaf , w kt6rychproces
kawitacjii plastycznejdeformacjikrysztat6wanalizowanow sposob bardziej
polietylenu
szczeg6lowy
na przykladzie
o wysokiejggstoSci
i polipropylenu
o budowie
izotaktycznej.
Wynikitych badafi przedstawiono
w 7 publikacjach
w
oznaczonych
jakoH2,H3,H4,H5,H7,H8
autoreferacie
i H9.
Zbadanowptyw bardzo wielu czynnik6w,ktore mogE wplywa6 na to czy
proceskawitacjiodgrywaistotnqrolqw czasiedeformacji
polimer6w
czy nie.Zgodnie
z oczekiwaniamiokazalosig, 2e kluczowqrolg odgrywa masa molekularnai
morfologiabadanegomaterialu,a zwlaszczaudzialfazy amor'ficznej
i krystalicznej
orazstrukturadomenkrystalicznych
wynikajqca
z warunkowkrystalizaqi,
a wypadku
polipropylenu
powstanie
takze od doboru czynnikanukleujqcego
indukujqcego
odmianykrystalicznej
o lub B. BardzoistotnyokazaN
siq takzespos6bprowadzenia
gdyz czas relaksacji
testu na rozciqgania
Nafcuchow
i zdolnoS6
do ,,zasklepiania"
dziur kawitacyjnychw znacznymstopniu zaleZq od temperaturyi szybko6ci
rozciqgania.Dziqki zastosowaniuzaawansowanych
technik rentgenograficznych
i
mikroskopowych
bardzoprecyzyjnie
zbadanosposob,w jaki powigkszajE
siQdziury
( wielko6di ksztaft)ijak zmieniasig strukturadomenkrystalicznych
kawitacyjne
( przejScia
pr6bekw
od strukturysferolitycznej
do fibrylarnej)
w r6Znych
fragmentach
czasiedeformacji.Ponadtodziqkiuzyciukamerytermowizyjnej
oszacowano
efekty
temperaturowe
towarzyszatym przemianom.W tej krotkiejrecenzjinie sposob
om6wi6 wszystkichszczeg6lowychwnioskow, kt6re zostaly przedstawionew
omawianym
cyklupublikacji,
ale w moimprzekonaniu
wszystkieone sq logicznei

dobrzeudokumentowane,
Jakospecjalista
z dziedziny
syntezypolimerow
odczuwam
jedynielekkiniedosytwynikajqcyz brakuchocbyprobypowiazania
obserurrowanych
przemianz strukturqchemicznqbadanychmaterial6w.
Pewnerelacjewydajqsig tu
bardzo oczywiste.Na przykladzdolno66do samo zasklepianiadziur w fazie
amorficznejpoliamidu6 wynika zapewne z latwego tworzeniasieci wiqzan
wodorowych,ktore nie wystqpujEw poliolefinach
i polioksymetylenie.
Zdalqsobie
jednaksprawQz tego,ze z punktuwidzeniafizykipolimer6wi inzynieriimaterialowej
taka analizaniejest konieczna.Nie mamwqtpliwo6ci,
2e doktorAndrzejPawlakjest
autorembardzoistotnegoosiqgnigcianaukowegow tym obszarzenaukii techniki.
Stanowiono cenny wklad do rozwojuteoretycznego
opisu przemianpolimerow
podwptywemsil rozciqgajqcych,
termoplastycznych
a uzyskanerezultatymogqmie6
te? du2e znaczeniedla projektowaniametod przetwarzaniapopularnychtworzyw
sztucznych.Stworzonyw pracachdoktoraPawlakamakroskopowy
opis procesu
polimerow
deformacji
krystalicznych
czgSciowo
zostatpowszechnie
zaakceptowany
i
wielu autor6wbadajqcychte procesyczgstocytuje artykutywchodzqcew sklad
omawianego
zbioru( w sumie byty one cytowaneju? 250 razy,w tym 23 razy w
jako H6 opublikowana
ostatnimp6lroczu).
Jednaz p'ac oznaczona
w czasopiSmie
Polimeryoptoczpewnejporcjinowychrezultat6w( dotyczqcych
wpfywuszybkoSci
deformacji na tendencjg do kawitacji) zawiera takze bardzo interesujqce
przemianfazy krystalicznej
wprowadzenie
na temat mechanizm6w
i amorficznej
w
czasiejednoosiowej
deformacjipolimer6wczg6ciowokrystalicznych.
Pozwalaona
wla6ciwieocenicosiqgnigciahabilitantana tle dokonariinnychbadaczy,a takZe
lepiej zrozumiecideq pewnycheksperyment6w
przedstawionych
w innychjego
pracach.Znacznierozszerzona
wersjatego opracowania,
uwzglqdnialEca
aktualny
stan wiedzy na temat zjawiskakawitacjiukazalasiq ostatnio w czasopiSmie
Progressin PolymerSciencei sqdzg,2e ta publikacjasprawi,ze pozygadoktora
Pawlaka
w migdzynarodowym
Srodowisku
naukowym
bardzosig umocni.
Wniosekkohcowy
jednoznacznie
Analizaprzedstawionej
dokumentacji
wskazuje,2e dorobeknaukowy
doktorainzynieraAndrzejaPawlakaspelniawymogi ustawyo stopniachi tytule
naukowymz dnia 14 marca 2003 roku, wraz ze zmianamiczq6ci merytorycznej
pozniejustawqz dnialmarca 2011roku,kt6raobowiqzuje
ustawywprowadzone
od
1 paldziernika2011 roku. Poziom merytorycznycyklu artykul6wstanowiqcych

podstawqdo uzyskaniastopnianaukowegodoktorahabilitowanego
jest moim
zdaniembardzowysoki.WysokooceniamtakZe autoreferati pozostalydorobek
naukowy
kandydata.
W tym stanierzeczyrekomendujg
Komisjids. awansudoktorainzynieraAndrzeja
Pawlakapozytywnerozpatrzenie
wnioskuo nadaniemu stopnianaukowego
doktora
nauktechnicznych
w dyscyplinie
inzynieria
materialowa,
a RadzieNaukowejlnstytutu
Podstawowych
Problem6wTechnikiPolskiejAkademiiNaukw Warszawiepodjgcie
uchwaty
o nadaniumutegostopnia.
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