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Iniynierii Spajania Katedry lrrŻynierii Materiałowej i Spajania na Wydziale Mechanicznym

Politechniki Gdaóskiej
w postępowaniuo nadaniestopnianaukowegodokora habilitowanego.

1. Podstawa opracowania recenzji
Niniejsza

recetuja

została opracowana

na

zlecenie

Dziekana

Wydziafu

Mechanicznego Politechniki Gdanskiej, Pana prof. dr. hab. Dariusza Mikielewicza, pismem
nr 214/WW2018. z dnia 19.12.2A18r.

2. Informacje ogÓlne o Kandydacie
Gzegorz Rogalskiurodziłsię 1l stycznia|974 r. w Ciechanowie.
w 1994roku
ukoticzył Technikum Samochodowew Ciechanowie i w tymŻe roku podjął sfudia na
Wydziale MechanicznymPolitechniki Gdanskiej,na kierunkuMechanika i Budowa Maszyn.
tJkoóczył studia I stopnia (inż) a następnieII stopnia (msr) w 2000 roku, wykonując
obydwie prace dyplomowe ze Spawalnictwa, z tematyki zgrzewąnia wybuchowego
.|ł,Ia|czaka.
u promotora prof. dr. hab. inż. Włodzimierza
w 2000 roku rozpoczął'studia
doktoranckiena Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdafiskiej. W latach 2002 - 2005
ukoriczyłszkolenie z zab'resuBada Wizualnych VTl i vT? w InstytucieSpawalnictwa
w Gliwicach. Bardzo waznym etapemw jego wykształceniubyło ukot'rczeniew 2005 roku
studiow podyplomowych i następnieuzyskanie uprawnie Międzynarodowego InŻyniera
Spawalnika (IWE) W 2005 roku ukoriczyłrÓwniez szkolenie: nt. ,,Wymaganiajakości
w procesach spajania materiałÓw metalowych'', prowadzone przez TJrząd Dozoru
Techniczne3o w Gdansku. w roku 2005 otworzył przewod doktorski, rea|izowany
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u promotoraprof. dr hab. inz. Wodzimierz Walczak. Obrona jego pracy doktorskiej pt.
,,Wyznaczerueczasu stygnięciaprzy spawaniupod wodą metodąlokalnej komory suchej''
odbyłasię w 2006 roku. Następniezostałzatrudnionyna stanowiskuadiunktaw Katedrze
Technologii MateriałÓwMaszynowych i Spawalnictwą ktÓra aktualnienosi nazlłręKatedry
Inzynierii Materiałoweji Spajaniai tam pracuje do chwili obecnej.W 2008 roku ukofrczył
kurs pedagogicznyna Politechnice GdafrskiĄ, a rok pozniej takżekurs Międzynarodowego
Inspektora Spawalniczego (rvu.C) w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach. Ukoóczył
rÓwnież szkolęnie rrt. ,,Wymagafi dla wytwÓrcÓw stalolvych konstrukcji budowlanych'' w
20lI roku oraz szkolenie nt. ,,Kwalifikowania technologii spawania" w 2017 roku,
zorgartizowaneprzez UDT w Gdafrsku. odbył trzy kłajowe sta:żeprzemysłowe,kuŻdy
6tygodniowy, w 20l t, 20t4 i 20|5 roku, a takŻę4.tygodniowystaz w Norwegii, W firmie
SEC NORGE,w 2013roku.
3. Ocena głtÓwnego osiągnięcia naukowego w postaci monografii
Dr ini. CtrzegorzRogalski jako głowneosiągnięcienaukoweprzedstawiłmonografię
ztączy spawanych pod wodą metodą lokalnej komory
pt.:,,Prognozowaniewłaściwości
suchej'',wydaną przez Politechnikę Gdanskąw 201-8roku. Recenzentamimonografii byli:
dr hab. inŻ.DariuszGolaóski i prof dr hab. inż. AndrzejKolasą zPo|itechniki Warszawskiej.
Monografiahabilitacyjnastanowiłakontynuacjęitozszęrzenietematupracy doktorskiej.
Monografia zawiera5 rozdziałÓw,atakŻe wke.e wazniejsaych oznaczeni skrotÓw,
bibliografię |icząaą L67 porycji literaturowych otaz streszczenie w ję"yku polskim
i angielskim.
Pierwszy rozdział jest wstępem 1-stronico}vyrn"w zasadzie nie powinien byÓ
numerowany.
Rozdz\ał'2 stanowirys historycznyi przedstawionyrozvloj spawaniapod wodą. Jest
to ciekawy materiał,ktory pokazuje jak od czasÓw starozytnychczłowiek opanowpvał
technologięspajaniamateriałÓwpoptzęzprocesylutowaniatwardogo,zgrzewaniai spawania.
aktualnieobowiązujących'najwużntejszych
W rozdziale tym, Autor podajerÓwniez :vqrka.z
norm' dotyczącychspawaniapodwodnego'co stanowiwaznepodsumowanietego rozdaału.
Charakterystykametodspawaniapod wodą obejmujerozdział3. Autor podajeogolny
podziałspawaniapod wodą, jako spawaniena sucho i mokro, zgodruez obowiqaljącymi
nofmami PN-EN Iso oraz odmiany tych metod.W przypadku metody suchej wyodrębnia
dwa rodzaje spawaniaw komorze roboczej: izobaryszne i hiperbaryczne.Podaje metody
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spawaniapod wodą i je charak<teryntje.
Wskazuje na ważzne
czynniki, dotyczącewpływu
zasolenia wody i ciśnienia,na proces spawania podwodnego.Zwraca uwagę na wpływ
prędkościstygnięcia(chłodzenia)połącze spawanychna zjawiska towaruysząceprocesowi
spawania.Wuznym aspektem,ktÓry uwzględnia,jest oddziaływaniewodoru na powstające
złączespawane,w przypadkuspawaniametodąmokrą.Przedstawiai ana|ianje'na podstawie
przegląduliteraturyi prac prowadzonychw PolitechniceGdafrskiej,dotychczasowespawanie
metodąlokalnejkomory suchej.
Rozdział4 stanowinajvtainiejszyrozdział'monografiidra ittz. ClrzegorzaRogalskiego
i nosi tytułanalogicznydo monografii.Autor przedstawiaw nim badaniazarownowłasne,jak
i zespołÓw badawczych z Politechniki Gdanskiej, zajmujących się tą tematyką.
Charakteryzuje warunki spawania W lokalnej komorze suchej, bez obecnościwody.
ZastosowaniemetodyelementÓwskoficzonychpozrvoliłona określenię
rozkładutemperatury
na powierzchni spawanegoelementui maksymalnegowymiarujeziorka ciekłegometalu.Dla
zaprojektowaneji wykonanejkomory suchej zostałaprzeprowadzonasymulacjanumeryczna
rozkładprędkoŚci i ciśnieniagazu osłonowego.Dla zweryfikowaniawynikÓw
określająca
z analizynumerycznejprzeprowadzonopomiaryrozktadutemperaturyWzy spawaniumetodą
MAG' w osłonie Coz,blachy o grubości|2ffiffi,zę stali o podwyzszonejwytrzymałości
gat.
S355J2G3. Wyniki badafrposfuzyĘ do wyznaczenia zaleinościmiędzy mocą cieplną fuku
i natęieniem przepływu gazal na maksyma|ną temperaturęw określonychpunktach
pomiaro}Yychwe wnętrzulokalnej komory suchej.Autor na podstawiepomiarÓw dokonuje
oceny wpływu natęŻeniaprzepĘwu ga^I osłonowegona ciśnieniepanujące wewnątrz
lokalnej komory suchej. Na podstawie prob spawania zostałostwierdzone' Że wraz ze
zwiększeniemgłębokości
przepĘwu gaz:uosłonowego,
spawaniana|eżyzwiększyÓ natęŻenie
dla usunięciawody z komory suchej.Autor dokonujeoceny ztączy spawanych,w warunkach
lokalnej komory suchej,przy rÓŻnychparametrachspawania,uwzględniajączrÓŻnicowane'
trzy osłonygazowefuku.
Dla oceny połączeóspawanychAutor stosujecztery najwuŻniejsze,
moim zdaruem,pomiary
i badaniawłaŚciwości
mechanicznych:
- pomiary twardościtIV l0 w SWC i wyznacza rozkładymaksymalnejtwardościw funkcji
energiiliniowej spawania(wprowadzonegociepła),
- statycznąprÓbę rozciąganiapołączefispawanychi określaich wytrzymałośÓ
narozciąganie
w funkcji głębokoŚcispawania,energiiliniowej spawaniai|iczby połozonychściegow,
- technotogicznąprobę zginaniapoprzecznegozłączyspawanycĘ
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spoiny
- proby udarności
(a w zasadziepomiary pracyłamanianapodstawieproby udarności)
na prÓbkach z ostrym karbem ISo-Charpy V i wyznacza pracę łamaniaKV w funkcji
głęboko
ścispawaniai energiiliniowej spawania.
SzczegÓlnie

ciekawe

są

proby

wytrzymałoŚciowe połączeh spawanych,

spawalniczymi, stanowiąceczęsto karby o charakterze
z występującyminiezgodnościami
podstawie defektoskopowych badait
zidentyfikowanymi na
metalurgicznyry
radiograficznych.
mechanicznych połączehspawanych są poparte metalograftcznymi
Badania właściwości
badaniami matcro-i mikroskopowymi, ptzy uzyciu mikroskopii świetlneji skaningowej
. Bardzo wysoko oceniam staraniaAutora w kierunku
(przełomyzłomowudarnościowych)
mechanicznych:maksymalnej
opracowaniarÓwnaó prognozowaniawskaźnikowwtaściwości
i pracy łamaniaKV, zuwzględnieniemobszernej
twardoŚciFIV 10 w SwC złączaspawanego
ana|izy statystycznej (ana|iza wariancji AT{OVĄ regresji wielorakiej, powierzchni
odpowiedzi).
w przypadku pomiarÓw twardości,opracowałwykres Fareto, pray wykazaniu istotnego
wpĘwu gazu osłonowegona maksymalną twardośÓ złączy w strefie wpływu ciepła.
maksymalnej twardościHV l0
Przedstawił rÓwniez graficznie przestrzennąza|eŻnośÓ
w furrkcji rodzaju gaz|J osłonowegoi ilościwprowadzonegociepła do powstania złącza
spawanego.
Podobnie, w przypadlrupomiarÓw pracy łamaniaKZ spoiny, wznacza wykres efektÓw
rÓwnanie liniowe do prognozowania
Pareto, anapodstawie ana|izystatystycznejsformułował
praay łamaniaKV' uwzględniające rodzaj garu osłonowegoi liczbę połozonychściegÓw
spoiny.
W ostatnimpodr ozdaa|e (4'5) rozdaafu 4, Autor monografii prognozuje czasy stygnięcia
tus,w warunkach lokalnej komory suchej spawania stali pod wodą. określaje zarÓwno
na podstawiewyznaczonychcykli cieplnych spawaniajak i na podstawie
eksperymentalnie,
opracowanego modelu. Kofrczy to

ana|izą zjawisk fizykochemicznych, głownie

poświęconych procesowi transportu (wymiany ciepła), towarzyszących spawaniu
podwodnemu,w warunkach lokalnej komory suchej, przy uwzględnieniupołozeniapłyty
kątem.
spawanejw pozycji podolneji pod określonym
ostatni rozdział'5 stanowi krotkie podsumowanie i ana|izę przeprowadzonych
wykonanych
stalowychpołączefi,
pomiarÓw i badafiw kierunkuprognozowaniawłaściwości
poprzezspawaniepodwodne,w warunkachlokalnejkomory suchej.
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ocena osiągnięcianaukowego
Dr irrz. CtrzegorzRogalski jest autorem oryginalnej monografii, ktÓrej tematyka
uzupełnia braki wydawnicze w

krajowym spawalnictwie. Dokonał szczegćłłowej

i usystematyzowanejana|izyspawaniapodwodnegoi przedstawrtwyniki swoich własnych
bada , realizowanych w zespole badawczym, ujmując wszystkie najwuŻntejszeczynniki
wpływającena ocenę połącze spawanych,w warunkachpodwodnych,w lokalnej komorze
suchej. Na szczegÓlne wyrilżnienie zasfuguje bardzo wysoka umiejętnośćKandydata
w modelowaniu przeprowadzonychpomiarÓw i badan, obszerne ana|izy uzyskanych
wynikÓw bada przy pomocy statystykimatematyczneji określenieza|ezności
zmiennych
y cznych.
w postaciopracowanychrÓwnafi matemat
W zakresie uwag i usterek dotyczącejprzedstawionejmonografii są one nieliczne
i najczęściej
nie stanowiąbłędowmerytorycznych.Nie podwuŻająone mojej wysokiej oceny
monografii.Do uwag o charakterzedyskusyjnymi usterekzaliczam
- w tytule monografiibrakujemi określenia..stalowychzłączyspawanycĘ
- rozdz. 4.4 zatytułowanyjest Udarnośczłqczyspawanych...,,a Autor Wznacza tylko
pracęłamaniaspoiny,bez prob udarności
w linii wtopieniai w strefiewpływuciepłapołączeh
spawanych,
- zdjęciamikrostruktur'uzyskanych przy uzyciu mikroskopu świetlnego,
są podanebez
podziałek.Samo tylko podanie powiększenia,W podpisie struktury,jest bardzo często
niewłaściwe
i mrja się z prawdą,z powodureprodukcjizdjęćdo celÓw wydawniczyĄ
- Autor naduiyw,aterminubądania zamiastproby, np.badaniaudarności
(s. 85, 92,94),
- brakujemi podaniawartościparametrÓwtechnologicznychspawania(natęzeniaprądu,
napięcia fuku, prędkościspawaniai innych parametrÓw).Podawanailośćwprowadzonego
ciepła(energii liniowej spawania)do uzyskania złączyjest tylko parametremwynikowym,
nie pokazującymwpływuposzczegolnychparametrÓw,
- w monografii brakuje także uprządkowaniaw postaci rozdnału (podrozdziału),
ujmującegozestawieniewybranych materiałÓwpodstawowychi dodatkouych do spawania
oraz przeprowadzonych prÓb spawania.
Zauwuionedrobneusterkiw tekściemonogr#ii:
- S. 8,jest:,,Electrogefesl',powinnobyćElektrohefest,
- s. 58, jest: do badah wykorzystano stal

o grubości |2 ffiffi, powinno być:

zastosowanostal''. o grubościblachy (płyty)|2 mm,
- s. ,73, jest: ...przy uzyciu mikroskopu optycznego, powinno być: przy uĘciu
go,
mikroskopuświetlne
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t s. 80, jest: ...pokazane zĄęcia radiogtaflczne..., Co wskazuje na pozytywy, a są to
negatywy. Lepiej nazywac to radiogramami.

4. ocena pozostałegodorobku naukowo.badawczego
Zainteresowania naukowe mgra fuŻ. Cnzegorza Rogalskiego, ptzed uzyskaniem
doktoratu, dotyczyłykontynuacji zgrzewaniawybuchowegostali niestopowejze stopemniklu
(monelem), superstopÓw niklu oraz tytanu i jego stopÓw oraz spawania materiałow
rÓznoimiennych. w ramach grantu badawczego z KBN, zajmował się pomiarami
roznych materiałÓwkonstrukcyjnych,
spawalniczych cyki cieplnych. oceniał spawalność
w p1źniejszymokresie koncentrującsię na trudrrych zagadnieniachspawalnościstali pod
wodą. Realizację doktoratuumozliwił mu uzyskany Grant Promotorski. W ramach pracy
doktorskiej wyznaczyłczasy stygnięciatus pod wodą i opracowałautorski sposÓb pomiaru
naukowa jest
rzeczryistych cykli cieplnych spawania stali pod wodą. Jego działalność
głÓwnie skoncentrowanana tematycespawaniapodwodnego' w warunkachlokalnej komory
naukowo-badawcze1moŻnawyr 6inii.
suchej. Ponadtow sferzej ego daała|ności
. badania spawalnościstali nięrdzewnycĘ o zrlŻrncowanejstrukturze (stale ferrytyczne,
austenityczne,duplex),
(gat.P5, Plt,P22, P91).
- badaniaspawalności
temperaturze
stali do pracyw podwyŻszonej
Dr inz. ClrzegorzRogalski zajmu1esię rownieiw ostatnimokresie lutowaniemprÓzniowym
i badaniamipołącze stali Cr-Ni, lutowanychw prlznl
Istotnym ob.szaremdziałalnoŚci Kandydata jest normalizaqa procesÓw spawania,
w zakresie kwalifikowania i certyfikowania technologii spawania. Prace w ocenie
spawalnoŚcimateriałowkonstrukcyjnychznalaztyzastosowaniew przemyślestocaniowym,
rafineryjnym i energetycznym.
W latach2008 _ 2O|5byłredaktoremczasopismanaukowegoAdvancesin Materials Science,
wydawanego na Politechnice Gdariskiej (l I pkt, lista B MNiSW). Jest bardzo aktywny
dla Journalof Materials
opiniotworczej.Recenzowałm.in. 2 artylr;.ły
w obszarzedziała|ności
Processing and Technology, 4

dla Metallurgy and Foundry Engineering oraz prz'ede

wszystkim d|a Przeglądu Spawalnictwa(31 recenzji) i Biuletynu Inslrtutu Spawalnictwa
(9 recenzji).
W al.rtywnoŚcinaukowej Kandydata wuiny jest jego udział'w realizacji projektow
pt.
AktualnieprowadzigrantNCBiR nr POIR.OI.01.01.-00-1313117,
naukowo-badawczych.
,,Opracowanieinnowacji procesu spawania podwodnego przy wykorzystaniu stanowiska
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laboratoryjnego i

kwalifikowania technologii

spawania podwodnego obiektow

hydrotechnicznych,,.w |atach 2007.20Ia był kierownikiem grantÓw Ds/Bw Dziekana
WydziałuMechanicznegodla młodychnaukowcÓwpt. ,Badania spawalnoŚcipod wodą''.
Znana jest aktywnośćKandydata w czynnym udzia|e w Konferencjach NaukowoTechnicznych.Wygłosit3 referatyna konferencjachmiędzynarodowych,atakłŻe
13 referatow
na konferencjach krajowych i brał udział' w 3 sesjach posterowych. Był rÓwnież
wspołautorem
2t r eferatÓw konferencyjnych.
Znacząeym jest fakt, |ż Kandydat szuka mozliwości wspÓĘracy, przede wszystkim
zprzemysłem.W latach 2006_20|8 wykonał12 ekspertyzi ponad 100 opracowaft,głownie
w zakresietechnologiii planÓw spawaniaw budowie vrządzei ciśnieniolvychoraz platform
wiertniczych i wydobywczych.Brakuje jednak informacji o wspotpraęynaukowo.badawczej
Kandydataz ośrodkamizagranicznymi.
Dr ini. CtrzegorzRogalski został2- krotnie powołanyna promotora pomocniczego,
w rcalizowanychpr acachdoktorskich:
- mgr inż. Karoliny Prokop - Strzelczyóskiej' w pracy pt. ''Spawanie ferrytyczrro.
austenitycznejstali odpornej na korozję, typu duplex 2205 w warunkach podwodnych'',
promotordr hab. irrŻ.JerzyŁabanowski,na PolitechniceGdariskiej,
. mgr irrz. IaękaSzulca, w pracy Pt. ,,WYsokowydajnespawaniehybrydowep|azma+ MAG
stali S700MC'', na PolitechnicęWarszawskiej.
Jest autoremjednejmonografii.Po doktoracieopublikowałłączrue59 artykułow:
- 7 w czasopismach
.lcą z indeksemIF,
- 4 w czasopismachbez wsp,Ółczynnika
IF, indeksowanychw bazie WoS,
- 43 w czasopismachbez IF, na liścieministerialnej- lista Ą
- 5 w czasopismachkrajowycVzagranioznyoh,spozawykanłMNisW
i ten dorobek publikacyj'y wraz z monografiąjest jego znacznym osiągnięciem,gi|yż
przed doktoratem miał w dorobku tylko 4 publikacje' spoza listy MNisw.

Zestawtenie

opublikowanychartykułÓw,w załącznikunr 5 przedstawionejdokumentacji,jest dokonane
w kolejnościukazywaniasię publikacji.Jest to jednak małowyraziste i wskazanebyłobyich
pogrupowanie, rozpoczynając od najwuŻruejszychczasopism JCĘ

z indeksem IF.

Dt irrz. CtrzegorzRogalski publikowałw następujących
czasopismachz indeksemIF: Polish
Martime Research (4"), Metallurgia Italianą InternationalJournal of Hydrogen Energy
i rournal of Materials Processing Technology. Udział procentowy Kandydata w siedmiu
artykułachz tnry. listy filadelfijskiej tylko w dwÓch przypadkachjest 7nuaczący:
50 i 7a %.
Największą|iczbę artykułowopublikowałT'/czasopismachz listy MNiSW (lista A), w Ęm
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głowniew Przeg|ądzieSpawalnictwa(27x), Advances in Material Science (7*), Biuletynie
instytutuSpawalnictwa(5*),Welding International(3x) i innych.
patentÓwi zgloszonychwynalazkÓw.
Nie ma w swoichosiągnięciachzarejestrowanych
Jego dorobeknaukowy charakteryzvje70 cytowafioraz indeks Hirscha rowny 5, wg
buy Web of Scięnce,awgbazy Scopus_ odpowiednio:liczba cytowari- 81 i indeksHirscha
-6.
IJzyskałsumarycznyIF rÓwny |0,326, za publikacje wg wykazu MMsw
punktow486,aprayuwzględnieniuwłasnegoudziału_ 178,9pkt'

_ łącznąliczbę

Są to stosunkowo wysokie wskazniki bibliometryczne, w naukach technicznych,
w obszarzedyscyplinybudowai eksploatacjamaszyn.
W autoreferaciebrakujejednak odniesieniaposzczegil|nychnumerÓw zestawionych
publikacji do przedstawionychtematykbadawczych.Takie połączenie
ułatwiaocenędorobku
naukowego Kandydata. Nie wszystkie publikacje zawierają informacje o procentołvym
wkładzie własnym Kandydata i wkładzie merytorycznym. Ponadto, do mankamentÓw
przedstawionejdokumentacjizaliczam brak udokumentowanychoświadczefiwspołautorÓw
publikacji,wskazującychna udział'Kandydatą tym bardziE, żze
wszystkiepublikacje dra irri.
Ctzegorza Rogalskiego są dwu-, trzy- lub wieloautorskie, oczywiściepoza monografią
i jednym artykułemw Przeg|ądzieSpawalnictwaQ0I2). Wskazniki bibliometrycznepowinny
być

potwierdzone przez

Bibliotekę

Wydziatu

(ewentualnie przez

ośrodek

i Naukowo.Technicznejwydziału/uczelni).
Informacji/Dolrumentacj
Podsumo\^ĄJjąc
dorobeknaukowy dr irrz. GrzegorzaRogalskiego stwierdzam,ze jest
wartościowy i

udokumentowany wuŻnymi publikacjami o

z-naczeniu krajowym

i międzynarodowym.NajwuŻniejszymjednak osiągnięciemnaukowym Kandydatajest jego
monografiapt.:,,Prognozowaniewłaściwości
złączyspawanychpod wodą metodąlokalnej
komory suchej'',o ktorejopinięprzedstawiłem
wcześniej.

5. Ocena dorobku dydaktycznego
Dr inŻ. CtrzegorzRogalski jest cenionym i bardzo zaangtizowanymnavczyęielem
akademickim.Prowadzrt/prowadziwykłady
i laboratoriam.in.z następującychprzedmiotÓw:
. Materiałyiichzachowanie przy spajaniu,
- Eksplo atacjai naprawakonstrukcjispawanych,
. TechnologiespajaniamateriatÓw,
- Zapewnieniejakościw procesachspajanią
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- Autom atyzacja i robotyzacja procesÓw wytwarzania,
. AutomatyzacjaprocesÓw spawanią
- Wybrane zagadnieniamateriałoznawstwa
i ochronykorozyjnej,
- TechnologieprocesÓwbezwiorolvych.
Był autorem i przygotował'matenałydydaktyczne i stanowiskalaboratoryjnewiększości
prowadzonychprzez siebiekursÓw.
Aktywnie uczestniczył w zajęciachz wykładÓw, laboratoriÓw i seminariÓw dla sfudiÓw
podyplomowychMiędzynarodowegoInzynieraSpawalnikaG$/E) na PolitechniceGdanskiej.
Znana jest jego aktywna praca o charakterze szkoleniowym w Gda skiej Stoczni
i zgrzewalności
spawalności
Remontowej.Prowadziłwiele szkolefrw przemyŚle z zak<resu:
materiałoworazcertyfikacjiprocesowspajania,kontrolijakościzłączyspawanycĘ spawania
pod wodą d|a nurkÓw _ spawaczy, zrobotyzowanegospawaniaaluminium i jego stopÓw,
spawalnościstali nierdzewnychi ich degradacjiw wyniku korozji a takŻeze znajomości
rysunku izometryczne3ow pracachmonterskichi spawalniczychrurociągÓw na platformach
i j ednostkachpływających.
Tą formęaktywności
szkoleniowejKandydataoceniambardzowysoko.
Był aktywny w sympozjach Środowiskowego Studium Doktoranckiego na Wydziale
Mechanicznym Politechniki Gdafiskiej, w latach 200L

2004, w zal<resieWgłaszania

referatÓw nt. spawania podwodnego.WspÓĘracował w zakręsie dydaktyki z wieloma
w kraju,w Ęm z:
naukowo-badawczymi
ośrodkami
. AkademiąGornic?o - Hutnicząw Krakowie,
- Zachodniopomorskim Uniwer sytetemT echnolo gScznym w Szczecinie,
- PolitechnikąWarszawską
. PolitechnikąSląsĘ.
Był promotorem104 prac i projektÓw dyplomowych(62 inż.i 42 mgr),na kilku kieruŃach
sfudiÓw: Mechanika i Budowa Maszyn, Zarządzanie i Inzynieria Produkcji, Inzynieria
w charakterzeegzaminatorą
Materiałowai TechnologiePodwodne.Aktywnie uczestniczył',
w obronachprac dyplomolvychna macierzystymwydzialeuczelni.
Za swoją aktywnośći osiągnięcia dydaktyczne był 3 . kronie nagrodzony przez
Rektora Politechniki Gdafrskiej,ostatnionagrodązespołowąI stopnią w 201-6roku. Jego
i oceniamje wysoko.
dydaktycznejsązauważlalne
osiągnięciaw działa|ności
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6. Działalność
organizaryjna
Dr irtz, Grzegoru Rogalski od początku swojej pracy byłljest zaangużowany
w pełnieniuodpowiedzialnychfunkcji organizacyjnychw Katedrze InĘnierii Materiałowej
i Spajania(aktualnananł,la)
WydziałuMechanicznego'nauczelni ipozanią. W latach 2O|3_
2018 podjąłsię roli wykładowcy i prowadził rÓwniez laboratoria w akcji promocyjnej
Politechnikaotrvartą na macierzystejuczelni.
W okresie 20|4 - 20|5 brał udziałw katedralnychpracach organizacyjnycĘ związanych
z projektem pt. ,,Stworzenienowoczesnej struktury technicznej dla realizacji programu
k sztatcenia InŻyni erÓw Przy szłoś
ci w Politechnice Gdanskiej.
Był zaanguŻowany w

organizację wielu konferencji naukowo-technicznych.

w

2013 roku był członkiem Komitetu organizacyjnego 55. Naukowo-TechniczneJ
Konferencji Spawa|niczejw Gdairsku- Sobieszewo.od samegopoczątĘ od 2006 roku do
dzisiaj, w 13 edycjach, uczestniczyłw pracach Komitetu organizacyjnegoPomorskiego
Sympozjum Spawalniczego. Wspołorganizował'
Konferencję Naukowo-Techniczną pod
hasłem. ,,Diagnostyka materiałÓw i urządzeh technicznych'', w Gdarisku (2010) oraz
Konferencję ,,DobÓr i eksploataqamateriałÓww konstrukcjachoffshore orazw przemyśle
rafineryjnymi stoczniowym''w Gdaósku (2015).
Wykazywał aktywnośćw spotkaniach SIMP na Wydziale Mechanicznym Politechniki
Gda skiej (20t3,2016). od 2o|3 roku jest członkiemkołaSpawalnikoww Stowarzyszeniv
InzynierÓw i TechnikÓw MechanikÓw Polskich (sndP).
Był rownieżCzto.nkiemKomitetu Naukowego)oilV KonferencjiNaukowo-Technicznej,pod
hasłem,,Postęp,innowacje,i wymaganiajakościowe
procesÓw spajania'',W MiędzyzdrojacĘ
w 2018roku.
Dzięki zdobytej wiedzy na przerÓżnych szkoleniach, anguiował' się w

rca|izację

odpowiedziaLnychprac w przemyśle,w takich firmach,jak: Secespolw Nowym Dworze
Gdanskim,firmie T.T.U. Urbanowiczw Gdafisku,czy teżw pracachszkoleniowychz zakresu
spawaniarÓinymi metodamiw Centrum Szkoleniowo . SpawalniczymIwNoRT w Gdyni.
Tą aktywnośćdra inż. CtrzegorzaRogalskiego, w działalnościorganizacyjnej, oceniam
rÓwniez wysoko.

7. Podsumowanie
Przedstawione osiągnięcia w działalnościnaukowo -badawczej wskazują na to, że
Kandydat po uzyskaniu stopnia dra nauk tecbnicznycĘ w 2006 roku, znacząco (wielokrotnie)
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pomnożrył'i jakościowo zwiększył' swoj dorobek publikacyjny,

dzięki

umiejętności

wspołpracy w zespołach badawczych. Dr inż. Grzegorz Rogalski jest uznanym specjalistą
w obszarze spawania podwodnego, w warunkach lokalnej komory suchej. Najwazniejszym
osiągnięciem naukowym Kandydata jest jego monografią w ktÓĘ zawarłoryginalne wyniki
swoich badah. Rozwinął rÓwniez znacznie tematykę badawczą w zakresie spawania stali
odpornych na korozję i stali do pracy w podwyzszonej temperatvrze, ostatnio rlwnieŻ
w obszarze lutowania prÓzniowego stali Cr-Ni.. Jego dorobek naukowy charakteryanją
następujące wskaeniki bibliometryęzne.. |iczba cytowafr _ ,I0, indeks Hirscha - 5, wg buy
Web of Science, a Impact Factor publikacji w czasopismach indeksowanych - 10,326.
Wymagania spełnia w stopniu wystarczającym. Uczestniczył w kilkudziesięciu pracach
badawczych dla przemysfu i w kilku projektach naukowo-badawczych. Kandydat jest
postacią znaną i cenioną w środowisku spawalniezym. Wysoko oceniam Jego pracę
dydaktycznąnauęzelni oraz szkoleniową w przemyśle.W tym obszarze działa|ności
osiągnął
znaczące sukcesy. od początku swojej pracy na macierzystej uczelni byłljest zaanguŻowany
w rÓżne formy działalności organizacyjnej, jak rÓwniez

poza nią przede wszystkim

w przemyŚle. W mojej wysokiej ocenie dorobku Kandydata brakuje jednak wspÓłpracy
międzynarodowej z o środkaminaukowo-badawczymi.
Podsumowując, stwierdzam, ie osiągnięcia Pana dr. inŻ. Grzegorza Rogalskiego
spetniają wymagania Ustavuy z dnia 14 mcrca 2003r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym orąz o stopniach i tytule w zalcresie sztuki (Dz. U. z 20]7 r., poz. I7B9 i wnioskuję
o

nadanie

dr. , inż. Gnegonowi

Rogalskiemu

stopnia

naukowego

doktora

habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie budowa i eksploatacja
maszJ,n.
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