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RECENZJA
wnioskuhabi|itacyjnego.
dotyczącegoocenyosiągnięcianaukowegooraz
naukowejdr, inż.Dariusza Fydrycha'w A!,liązkuz
oceny istotneiaktywności
prowadzonympostępowaniem
W obszaŻe Nauk Technicznych'W
habi|itacyjnym
dyscyplinieBudowai EksploatacjaMaszyn.
Recenz,ie opracowałemna podstawie z|ecenia Dziekana Wydziału
Po|itechniki
Mechanicznego
GdańskiEL' dz.237MMI2o17z dnia05l12l2o17.
Podstawą do opracowaniarecenzji jest wniosek o przeprowadzenie
postępowania
habi|itacyjnego,
zawierającyautoreferat
df. inż.oariuszaFedrycha
w języku po|skim i angie|skim,przedstawiającyopis osiągnieó naukowych
Kandydatia,kopie 16 pub|ikacji,stanowiącychpodstawędo ubieganiasię o
nadanie stopnia doktora habi|itowanego,cyk| artykułów powiązanych
tematycznie,pt'

sta|io podwyższonej
i wysokiejwytrzymałości
w
"spawa|ność
środowiskuWodnym', oświadczeniewspołautorówpub|ikacji two|zących
osiągnięcia naukowe oraz wykaz opub|ikowanychpŻez dr' inż. oariusza
Fydrycha prac naukowych,będącychWykazemartykułówz WyĘczeniem16
pub|ikacji'tworzącychcyk| pub|ikacjipowiązanychtematycznie,2 opinie' 15
opracowań W ramach działia|ności
statutoweji badań WłasnychWydziału
Mechanicznego Po|itechniki Gdańskiej' Wykaz aktywnego udziału w
konferencjach
oraz szczegółowyopis działa|ności
dydaktyczneji or9anizacyjnej.

1' ogó|na charakterystykaKandydata (życioryszawodowy)
Dr inż' Dariusz Fydrych jest abso|wentemWydziałuMechanicznego
Po|itechnikiGdańskiej. studia wyższe ukończył W 2000 r., na kierunku
Mechanikai BudowaMaszyn,specja|ność
Techno|ogiaMaszyn. Po uzyskaniu
dyp|omumgr' inż' Kandydat rozpocząłpracę na tym samym Wydziale' na
stanowisku asystenta, studiując jednocześniena Wydzia|e zarządzania i

EkonomiiPo|. Gdańskiej,na kierunkuza|ządzaniei Marketing,aby w 2003 r'
uzyskaódyp|ommagistra'
W 2004 roku dr ini' Dariusz Fydrych ukończyłstudia Podyplomowe
Pedagogiczne na Wydzia|e oceanotechniki i okrętownictwaPoIitechniki
Gdańskiej. Kandydat w 2oo5 r'' decy4ą Rady Wydziału Mechanicznego
Po|itechniki
Gdańskiej,uzyskałstopieńdoktoranauktechnicznychw dyscyp|inie
Maszyn,specjaInośó
spawa|nictwo'Po uzyskaniustopnia
Budowai Eksploatiacja
doktora,Kandydatzostałzatrudniony1.0'l.2006r' na stanowiskuadiunkta'na
którymp€ c uje do chwi|iobecnej'
2. ocena cyk|u pub|ikacjipowiązanychtematycznie
Wskazanymwzez dr' in'!. DariuszaFedrychaosiągnięciemnaukowobadawczympo uzyskaniustopniadoktoranauktechnicznych,zgodniez ań' 16
ust.2 Ustawyz dnia 14 marca2013 o stopniachitytule naukowymw zakresie
.16ust.2pkt. 1' jest cyk|
sztukj(Dz. Ustaw nr 65 poz' 595 ze zmianami)ań.
pub|ikacji powiązanych tematycznie, o q/tu|e: ,'spawa|nośćsta|i o
w ŚrodowiskuWodnym'.'
Podwyższonej
i WysokiejWytrzymałości
PŻedstawiony przez Kandydata cyk| 16 artykułóWpowiązanych
tematycznie,opublikowanychw latach 2008-2017,stanowi 8 publikacjiw
czasopismachz listy B MNiSW, a 5 z listy A MNISZW oraz 2 publikacjew
We|ding |nternationa|(będące pŻedrukiem pub|ikacji z

Przeg|qdu

App|iedMechanicsand Materia|s.
spawa|nictwa)i 1 pub|ikacjaw czasopiśmie
w 1.l z tych 16 pub|ikacji.
Kandydatbyłautoremkorespondencyjnym
Kandydatadotyczą
Wszystkiebadania opisane W.|6 pub|ikacjach
prob|ematyki
sta|i,głównieo niskiej- gatunkus235 i5355 oraz
spawa|ności
- A'2 (s355' s500)'
lvytrzymałości
ty|kow 5 przypadkusta|io podwyŹszonej
(S500),A.12 (S460),A.14 (5420)iA.16 (APl sL X65M), konstrukcji
służącychdo eksp|oatacjiztói morskich ropy i gazu, takich jak rurociagi

All

pŻesyłoweoraz stateiruchomep|atformy
morskie'jednostkipływajaceitd.
Własną
ocenęaktua|nego
stanuWiedzyW zakresie
Kandydatprzedstawił
spawania odpowiedzia|nychkonstrukcjimorskich W środowiskuWodnym,
uznąąc, Że procesy spawania rzadko stosowane są do spawania złączy
Wodnym,natomiastsą efektywnąmetodą napraw
konstrukcjiW środowisku

elementów konstrukcji i

insta|acji hydrotechnicznych i

insta|acji

oceanotechnicznych'
które u|egłyuszkodzeniu'Kandydatopisałpodstawowe
techniki spawania łukowegopod wodą: mokra isuchą, oraz podstawowe
ograniczeniaspawa|ności
sta|i W środowisku
wodnym,związane głóWniez
pękaniemzimnymzĘczy spawanychoraz porowatościq
meta|uspoiny.
Uznajac te zagadnienie za podstawowe, Kandydat pzedstawił
ana|itycznyopis WynikÓWbadań eksperymenta|nych,
Wykonanychjako prace
zespo'łowe' oceny

możliwości kontro|owania zawańościa wodoru

w zĘczach spawanychpod Wodą,w podpunktachopisujących:
dyfundującego
.

czynnikiproc€ d ura|ne podczas oznaczaniailościwodorudyfundującegow
stopiwie,a W tym Wyznaczenieza|eŹności
między wskazaniami metod
pomiaru i|ościwodoru dyfundującegow stopiwie metoda glicerynowąi
ńęciowąoraz ocena wptywuczasu opóźnieniapróby glicerynowejna Wyniki
pomiaróW,badania wptywuWarunkóWi parametróWspawania mokrego
e|ektrodami
otu|onymina i|ość
Wodorudyfundującego
w stopiwie'

.

badaniawpływuwarunkówi parametróWspawaniadrutemproszkowymna
ilość
Wodorudyfundującego
W stopjwie'

.

ocenę skłonności
do tworzeniapęknięćzimnych złączyb|ach ze sta|i o
podwyższonej
i wysokiejWlrzymałości
spawanychpod Woda'

.

ocenę skuteczności
technikiścieguodpuszczającegodo metodypoprawy
pod Wodą,
spawa|ności
sta|io podwyższonej
i WysokiejWytrzymałości

.

wybraneaspektyspawaniamokregoelektrodamiotu|onymipod wodą.
W posumowaniuKandydatuznaje, że cyk| pub|ikacjistanowi spó'ine

osiągnięcienaukoweiWpisuje się w aktua|neświatowe
trendybadawcze' a
następnieWymienia10 najważniejszych
Wniosków,wynikających
z badań oraz
Wyznacza5 podstawowych
kierunkóWda|szychprac naukowo-badawczych.
2.1.

Uwagi dotyczące cyklu pub|ikaciipowiązanychtematycznie
Recenzowany cyk| pub|ikacjipowiązanychtematyczniestanowi 16

publikacji'wyłączniewspółautorskich,
z Udzia]]em
własnym30-600/0'
opartych
na Wynikachbadań |aboratoryjnych,
Wdrożeńpzemysłowych.
bez przykładóW
choÓ q^ułcyklupublikacjipowiązanychtematyczniewskazuje,żetreśóbadań
prowadzonychprzez Kandydata dotyczyspawa|ności
sta|io podwyższone'i
i

to ana|iza treścitych pub|ikacjiwskazuje, że W
wysokiej wytrzymatrrści,
pub|ikacja
A,1 iA.13 to pub|ikacjeprzeg|adowe,
dwiepub|ikac,ie,
rzeczywistości
A.4 _ dotyczy metodyki badań zawartościwodoru dyfundującego,bez
pub|ikacjeA'3' A.5' A'6' A.7' A'8 iA'9'
gatunkusta|i, natomiast
okreś|enia
dotyczą badań zawańościwodoru dyfundującegow napoinachwykonanych
metodaMMA i FoAW na b|achachze sta|is235, bez oceny jakościnapoin.
sta|i o
Jedynie w 5 pub|ikacjach przedstawionoWynikibadań spawa|ności
podwyższone'iWytrzymałości
na podstawie p|óby złączy utwierdzonych.
TEKKEN i CTS:A.2 (5355,S50O),A11 (5500),A.12(S460),A.14 (5420)i A.16
(AP| 5L X65M), jednakże bez opracowania warunków techno|ogicznych
mechanicznychzĘczy spawanych,co
spawania i badań jakościi Własności
obniżaich wańośćnaukowąi wdrożeniową.
oznacza |o, że ty|ko5 pub|ikacjiz 16 mieścisię w tematycewniosku
Dodatkowo,przedstawionew większościpub|ikacjiwyniki
habi|itacyjnego.
badań zawańościWodorudyfundującegoW prostychściegachnapoin (bez
napoin)nie są poprawnąoceną spawa|ności
oceny ipomiarów porowatości
z cŹerech
w meta|uspoiny_.iednego
sta|i,|eczwskazaniemzawańościwodoru
parametrówoceny skłonności
zĘczy spawanychdo pękaniazimnego:krucha
Wodoru,występowaniewad spawa|niczych,
strukturahańowania,zawartość
napręŹeń,odksŹałceniai napręŹeniaspawa|nicze'
stanowiącychkoncentratory
metalur9icznej.
spawa|ności
DodatkowoKandydatnie rozróżniaprob|ematyki
techno|ogiczneji konstrukcyjnej'wymaganejW opracowaniachwarunków
spawanychkonstrukcjimorskich.
technologicznych
W żadneiz recenzowanychpub|ikacjinie pzedstawionopraktycznych
spawania
W postaciewarunkówtechnologicznych
wynikówbadańspawa|ności,
przemystowych
konstrukcjimorskich.Jedyniew publikaciiA.16 opisanowyniki
badań spawanianaprawczegoMMA w pozycjipodo|nej,odcinkówrur ze sta|i
APl 5L x65, a symu|acjewarunkóWspawania mokrego prowadzono na
stopniu nie odpowiadaEeczywistym
gtębokości
o,5 m, co w najmnie.iszym
spawanianaprawczegorurociągóWpodwodnych'
warunkomtechno|ogicznym
PominiętocałkowiciefaK, że rury rurociqgówpodwodnych,op|6cz izo|aąi
zewnęt|znej'mają równieżizolacjęWewnęt|znąoraz niezbędnyzewnętŻny
balastbetonowy(heavyconcretecoatings).

za podstawowe merytoryczneniedociągnięciai błędy w zakresie
osiągnięćnaukowychKandydatauznaję;
.

Pominięcie w ana|izie aktua|negostanu wiedzy nowoczesnych metod
spawania suchego:spawania laserowegoi spawania plazmowegooraz
procesuzgŻewaniatarciowegomokfegoi suchego,którychwynikibadań i
pŻykładyzastosowań pzemysłowychpub|ikowanesa od wie|u |at, np.
YoshihiroYAMASHITA i inni:UndeMater Laser Weldingby 4kW CW YAG
Laser.Journalof NUCLEARSCIENCEandTECHNOLOGY,Vol.38,No. 10,
p. 891-895 (October2001),a z koleifirmaWestinghouseElectriccompany
produkujeuŻądzeniado |aserowegospawaniai napawaniapod wodą(Ju|y
2014 Ns-|Ms.0050). NatomiastKandydat stwierdzajednoznacznie'że:
spawanie suche można realizować pzy wykorzystaniu procesÓW: 111 .
MMA, 141 -TlG, 131/135 - MIGIMAG oraz spawania drutamiproszkowymi
136 . MAG. zastosowanie metody loka|nejkomorysuchej Wiążesię p|zede
wszystkim ze spawaniem W osłoniegazóW ochronnych elektrodq topliwą
(131h35/136)[A1' A2]. Pruktyka pzemysłu światowegoWskazuie,że
morskieze sta|iHss spawanesą prawieWyĘcznie
nowoczesnekonstrukcje
w komorach1,0 bar |ub komorachwypełnionych
metodąsuchą, gł.óWnie
he|emi t|enemo ciśnieniuotoczenia,zapewniajqcychwymaganąjakość
zlączy.

.

Wytrzymałościowe
stali .iako
stosowanie termino|ogii
opisującejwłasności
niezgodnej z
sta|e o niskiej, podwyższoneji Wysokiejwytrzymałości,
światowymspawanych konstrukcji
aktua|nieobowiązującąw przemyś|e
oraz
morskichtermino|ogiąsta|i Hss i UHss. Wedfug norm światowych
jak iwedług
najnowszychpub|ikacjiw zakresie inłnierii mateńałowej,
lvytycznychgrupy technicznejTGS8 (RFCS), w przypadku spawanych
konstrukcjimorskich, sta|e s235 i s355 uznaje się za sta|e niskigi
wyhzymałości,s42o/s46o podwyższonei,a dopierosta|egatunku5500,
z ko|eiwg.
s550 i s690 iwyższe _ jako sta|eo wysokioj wytrzymałości.
prof. Edmunda Tasaka, ,,przez pojęcie sta|e niskostopoweo wysokiej
wytrzymałości
na|eŻy rozumieć sta|e, których granica p|astyczności
przekracza 550 MPa' - Meta|urgia
spawania,Kraków2008,s' rl41.

Jak podano powyżej'ty|ko w 5 pub|ikacjachopisano Wyniki badań
i Wysokiejwytzymałości,
co W niewielkim
spawa|ności
sta|io podwyższonej
stopniu mieścisię w wymaganiachq/tuturecenzowanegocyk|u pub|ikacji
W Środowisku
stali o PodwyŹszoneji WysokiejWytrzymałości
,,spawa|ność
Wodnym".W wielu publikacjachKandydatopisuje stal 5355 jako stal o
- A.10, a sta|s42o jako sta|o
podwyższonej
i nawetwysokiejwytrzymałości
- A'.14'
wysokiejwytrzymałości
stwierdzenieKandydata,s|r.7: a dostępneinfomacje o spawalnościstali
metodq mokrqdotyczągatunkówo granicyplastycznościnie przekraczaj4cej
355 MPa, wskazu.ie na brak poprawnego rczeznania w podstawowej
wyniki
tematycebadawczejKandydata'JUż.w 1972 roku M|T opub|ikowat
WarunkóWtechnologicznychspawania mokregoMMA
badań spawa|ności
stali niskowęg|owejoraz sta|i o bardzo Wysokiej'jak na owe czasy,
wytrzymałości,
sta|iHY80 ulepszanejciep|nie,stosowanejw UsA na kadłuby
w ramachdoktoratu:
łodzipodwodnych.Badaniate zostałyprzeprowadzone
Michael Bruce Meloney. THE PROPERTIES OF UNDERWATER WELDED
MILDSTEEL AND HIGH STRENGIH SIEEL JOINIS. MASSACHUSETTS
INSTITUTEOF TECHNOLOGY,June,1973.
WynikóW
W żadnejz recenzowanychpub|ikacjinie przedstawionoWłasnych
dodatkowych,WymaganychW
badań materiabwspawanychi materiałóW
składuchemicznego
badaniachnaukowych'podającty|kodane kata|ogowe
i Wtasnościmechanicznychstali i stopiwa materiałóWdodatkowych.W
publikacjiA'5 podano wyłączniesymbo|e badanych e|ektrodotu|onych.
wodnymna
W środowisku
zdecydowanawiększośóbadańprzeprowadzono
gĘbokości
nawet
0,5 m (4.6. 160mm,A.7 - 200 mm),co w najmniejszym
stopniu nie odpowiada rzeczwistym warunkom spawania naprawczego
konstrukcji morskich' W żadnej z recenzowanych pub|ikacji nie
pzeprowadzonobadań złĄczyspawanychwykonanychprzy parametrach
usta|onychw badaniachspawa|ności'
We

wszystkich ana|izowanych pub|ikacjach pominięto całkowicie

oddziaływanie niezbędnej ochrony katodowej sta|owych konstrukcji
się wodoruna powierzchniobszarunaprawy.
morskich,na Wydzie|anie

Na podstawiepowyższejana|izy przedstawionegoprzez Kandydata cyk|u
pub|ikacjipowiazanychtematycznie,pt.,,spawa|nośósta|i o podwyŹszoneji
wysokiejwytrzymałości
w środowisku
wodnym',jako spójne osiągnięcienaukowe
wpisującesię w aktua|neświatowe
trendybadawcze,uważam,że spełniaono w
pŻepisachUstawyo !^u|e
minimaInym
stopniuWymaganiastawianew odnośnych
i stopniachnaukowych.
3. ocena pozosta|egodorobku naukowego iwspołpracy międzynarodowej
Pozostav dorobek naukowy iwspółpracy międzynarodowejKandydata po
46 publikacji
uzyskaniustopnianaukowegodoktoranauk technicznych,obejmu.ie
wspołautorskich
i ty|ko1 pub|ikacjęautorską,oraz opracowanie1 opiniiautorskiej
Kandydatnie wykazałW swoimdorobkuautorstwa|ub
oraz ,l opiniiWspÓłautorskiej.
patentówmiędzynarodowych
współautorstwa
i krajowychczy wyna|azków,Wzorów
użńkowychi przemystowych.
Kandydat w ramachdziałalności
statutoweji badań
Masnych WydziałuMechanicznego Po|itechnikiGdańskiej' brał udział W 15
opracowaniach wspołautorskich.W

ramach międzynarodowejwspołpracy

naukowejKandydatmiał3 wystąpieniana konferencjachmiędzynarodowych'
2 na
'l
konferencjiwBremen'Niemcyi W sosnowcu,oraz byłwspółautorem
9 referatów
na konferencjach
międzynarodowych'
|stotnymosiągnięciemnaukowymKandydatajest promotorstwopomocnicze
dwóch przewodÓWdoktorskichoraz aktywnieuczestnictwow 14 konferencjach
krajowychw ramach krajowejwspółpracynaukowej'4 sesjach p|akatowychoraz
Wspołautorstwo
krajowychi prowadzenie11 sesji
29 referatówna konferenc.iach
referatowych.
WskaźnikidorobkunaukowegoKandydata
są poprawne:
.
.

Liczba cytowańW baziewos lndeksHirscha- 3.

35,

Kandydata,po uzyskaniustopnia naukowegodoktoranauk technicznych,
brałudziałW 1 projekciebadawczymMNisw a obecniejestWykonawcą
w projekcie
Po|R' Na z|eceniepzemysłuopracował5 ekspertyzautorskichi .10ekspertyz
wsDołautorskich.

4. ocena dzia|a|ności
dydaktycznej
dydaktycznejdr. inż.DariuszaFedrycha
Do gtóWnychosiągnieów działa|ności
możnaza|iczyć..
.

opiekęna pral(ykamistudenckimi'

.

prowadzenieWykładów
i zajęć|aboratoryjnych
na stadiachstacjonarnych
i niestacjonarnych,

.

opracowaniemateriatówdydaktycznychdo dwóch wyktadówautorskich,

.

prowadzeniezajęćna studiachpodyp|omowych
|WE,
Wypromowanie,1'l'linżynielówi magistrówinżynierów'

.
.

opracowanie 76 recenzji prac dyplomowychoraz 2 rccen4i prac
dyplomowychw ramachprogramuEMSMUS,

.

założenie
iopiekę nad studenckimkołemnaukowym.

za osiagnieciadydaĘczne dr' inż.Dariusz Fedrychotrzymał3 zespołowe
Gdańskiej_ dwie |||stopniaijedną | stopnia.
nagrodyrektoraPo|itechniki
5' ocena działaIności
organizacyjnej
dr' inż'DariuszaFedrycha
Do głóWnych
osiągnieów działa|ności
organizacyjnej
możnaza|iczyć:
.

udziałW pracach Komisji ds. Nauki WydziałuMechanicznego Po|.
Gdańskiej'

.

udział w

pracach Komis,ii ds. Jakości Ksaałcenia Wydziału

MechanicznegoPo|.Gdańskiej'
.

przedstawicielstwo
grupynauczycieliakademickichze stopniemdoKora
W Radzie Wydziafu MechanicznegoPo|' Gdańskiej i uczestnictwow
obradachsenatuUczelni,

.

pełnienieobowiązków redaktoraczasopisma Advances in Materia|s
science PolitechnikiGdańskiej'

6. ocena Końcowa
Na podstawie
ocenydorobkudr.inŹ.oariuszaFydrychaw zakresieosiagnięć
na
oraz istotnejdziata|ności
naukowej,przeprowadzonej
naukowo.badawczych
podstawiecyklu pub|ikacjipowiązanychtematycznie,pt.
sta|io
"spawa|ność
podwyższoneii wysokiejWytrzymałości
w środowisku
wodnym'''oraz pozostałych
Kandydaia,uważam'że dorobekten stanowi
osiqgnięónaukowo.badawczych
Budowai Eksp|oatacja
Maszyniw dostatecznym
stopniu
Wkład
w rozwójdyscyp|iny
przepisachUstawyo stopniachi Mu|e
spełnia
wymagania
stawianeW odnośnych
poduwagę,pŻedkładam
dr'
naukowym.
Biorącpowyższe
wnioseko dopuszczenie
inż.DariuszaFedrychado da|szychetapóWpzewoduhabi|itacyinego.

